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1. ALKUSANAT

Kauan sitten, tässä galaksissa...

...Tarkemmin sanottuna ehkä noin kaksikymmentä
vuotta sitten. Olin noin 5-vuotiaana häikäistynyt nähdessäni 16-bittisiä tietokonepelejä, ja aina tilaisuuden
tullen tutkin tarkkaan niiden kiehtovan interaktiivista
grafiikkaa. Elämyksistä inspiroituneena tein ensimmäisen ”videopelini”, joka oli pahviraami kahdella
viillolla, joiden läpi pujotettua filminkaltaista taustaa
pystyi vetämään eteen- ja taaksepäin. - Pelihahmot
olivat jäätelötikkuihin liimattuja paperinukkeja.
Minulla on karmea tunne, että olen osittain
jäänyt kehityksessäni samalle tasolle. Pari vuotta sitten baarissa ammuin Rovio Entertainmentin luovaa
johtajaa vesipyssyllä niskaan ja ilmoitin haluavani firmaan töihin. Aloitin samaan aikaan kymmenien muiden työntekijöiden kanssa, ja Rovio sai 25 prosentin lisäyksen henkilökuntaansa. Firma oli kasvamassa rajua
tahtia ja siihen oli syynsä.
Kun Rovion tuotteista tunnetuin, Angry Birds
julkaistiin vuonna 2009, siitä tuli maailmanlaajuinen
ilmiö kuudessa kuukaudessa1. Ensimmäisen puolen
vuoden aikana peliä myytiin yli 6,5 miljoonaa kopiota.
Merkittävimpänä seikkana suosion taustalla
on mitä todennäköisimmin Rovion taito luoda muistettavia hahmoja. Hittipelin vihaisista linnuista ja vihreistä porsaista yritetään nähtävästi rakentaa samanlaista ikonia kuin Mikki Hiirestä.
Saapuessani Roviolle, kuiskittiin kaikkialla
kuitenkin eräästä lähes huippusalaisesta projektista,
joka kätkeytyi koodinimen ”Black” taakse. Työskentely Blackissa vakiintui lopulta minunkin päätehtäväkseni, ja kesti pitkään, ennen kuin varsinaisesti toivuin
sen aiheuttamasta hämmästyksestä: Mistä ihmeestä
Rovio saattoi saada idean sekoittaa tarina vihaisista
linnuista toiseen suureen kerronnalliseen maailmaan
ja äärimmäisen tunnettuun, valtavaan viihdebrändiin,
Tähtien sotaan.
Opintoni Aalto-yliopiston taiteiden ja suun2

nittelun korkeakoulussa olivat loppusuoralla, joten
tuntui hyvältä ajatukselta tehdä maisterin opinnäyte
yhteistyössä pelistudion kanssa. Ja uskoin muutenkin
voivani jakaa jotain hyvin mielenkiintoista puhtaasti
sisäpiirin näkökulmasta. Olenhan viettänyt suurimman osan työtunneistani peräti kahden Angry Birds
Star Wars -pelin kanssa, sillä ensimmäinen sai nopeasti jatkoa.
Perinteisten kirjallisten ja audiovisuaalisten lähteiden, omakohtaisten kokemusten ja yrityksen sisäisen haastattelun avulla syntyi siis maisterin
opinnäytetyö, joka käsittelee game artistin asemaa
pelituotannossa, sekä kahden suuren ja selkeälinjaisen
brändin yhdistämistä, ja tuotteen sovittamista juuri
tietylle alustalle, mobiililaitteelle. Omien työtehtävieni
rajatun alueen vuoksi käsittelen näitä asioita erityisesti
hahmojen näkökulmasta, ja opinnäytteen produktiona esittelenkin niistä erityisesti ne yksilöt, jotka olivat
mielenkiintoisimpia ja joiden suunnitteluun osallistuin eniten.
Olen siis poksauttanut monta possua yhdellä
iskulla päästyäni Roviolle töihin. Kaukaisen ajan ja galaksin sijasta tunnen olleeni oikeassa paikassa oikeaan
aikaan.
1. Graydon 2013: 10

Kuva 1: Firman satunnaisia työntekijöitä.
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2. TUTKIMUSKYSYMYS
Mobiilipelien hahmosuunnittelu

”Pelit ovat kiinnostavien valintojen sarjoja”, sanoi Sid
Meier, yksi maailman kuuluisimmista pelisuunnittelijoista.1 Toteamus kuulostaa lyhyydessään miellyttävän
helpposelkoiselta. – Pelit ovatkin yhtä vanhoja kuin
sivilisaatio. Ihmiset ovat pelanneet vähintään yhtä
kauan kuin ovat osanneet lukea ja kirjoittaa, ja ehkä
niinkin pitkään, kuin ovat osanneet puhua.1 Pelaaminen ja leikkiminen on koodattu meidän selkärankaamme.
Ensimmäiset elektroniset pelit olivat 70-luvun aikoihin syntyneitä puhelinkopin kokoisia kolikkopönttöjä, joiden näytöllä vilisi erivärisiä pisteitä.
Vielä silloinkin kaikki tuntui olevan videopelien suhteen rauhoittavan simppeliä. Myös 80-luvulla suosittuja kahdeksanbittisiä pelikonsoleja pidettiin pelkkinä
leluina, vaikka itse asiassa kyse oli monessa mielessä
silloisia PC-koneita kehittyneemmistä tietokoneista.2
Mutta mitä meillä on nykyisin? Ala, jonka
luokittelu ja määrittely vaatii tuhansia termejä, sekä
pakillisen tyylilajeja first person shooterista massiiviseen online-moninpeliin. Ohjelmistoina videopelit
luokitellaan kerronnallisen tai visuaalisen tyylilajin
sijasta mekaniikkansa tai tarkoituksensa perusteella.3
Ja tämän lisäksi myös erilaiset konsolit, eli alustat, luokittelevat pelejä yhtä lailla.
Muinaisjäänteiltä vaikuttavien kolikkopelien
lisäksi meillä on kaikenkarvaisia tietokoneita, televisioon liitettäviä pelikonsoleita ja viihdekeskuksia, sekä
mobiililaitteita kännyköistä tabletteihin. Kaikki nämä
laitteet ovat merkittävästi erilaisia käyttöliittymiltään.
Niitä voidaan hallita kaukosäätimin, varta vasten pelejä varten valmistetuin ohjaimin, tai vaikkapa pelkällä
kosketuksella.
Edelleenkin elektroniset pelit sisältävät paljon samoja ideoita, pelattavuus- ja pisteenlaskutapoja,

joita hyödynnettiin varhaisemmalla ajalla pelilaudalla
tai vaikkapa korttipeleissä4, mutta videopeleihin liittyy
monia vakiintuneita rakenne-, sääntö- ja muotovaatimuksia, sekä pelattavuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä määrityksiä.5 Visuaaliselta anniltaan monet ovat
päässeet jopa näyteltyjen elokuvien tasolle. Mutta eivät
kaikki, ja tämä on useimmiten tietoinen valinta.
Interaktiivinen media on myös jo kauan ennakoinut vuorovaikutteisen tietokoneteknologian sovelluksia monilla muilla elämänaloilla.6 Suomi on ollutkin esimerkiksi juuri matkapuhelinten luvattu maa,
ja peliala on maassamme ainutlaatuisessa asemassa.
On hyvää vauhtia muodostumassa ”suomalaisen videopelin” käsite.
Tämän kaiken voi sanoa lähteneen siitä,
kun 80-luvun Suomessa nosti päätään eräs alalle hyvin merkittävä ilmiö, demoskene, joka siihen aikaan
tarkoitti tietokonepelien koodien murtamista omien
pienten graafisten pätkien käyttöön.7 Tästä kipinästä
ovat lähteneet monet pelifirmat, joihin myös Rovio lukeutuu.
Tälle tietylle peliyritykselle ominaisesti aion
ottaa tarkasteltavaksi yhden tyylilajin, yhdenlaisella
laitetyypillä. Tuotteessa, joka sopii tiettyihin kategorioihin, on luonnollisesti aina täysin omat suunnittelulliset lainalaisuutensa, teknisistä rajoitteista työntekijöiden ominaisuuksiin, sekän tärkeisiin elementteihin
narratiivisesti ja mekaniikallisesti. Kuinka tämä pätee
juuri hahmoihin ja niiden kehittelyyn? Tutkimuskysymyksekseni voisi siis muotoilla: ”Miten kehittää hahmoja casual gaming -mobiilipeleihin.”
1. Rollings & Morris 2000: 38
2. Chatfield 2011: 13
3. Huhtamo 2002: 20
4. Apperley 2006

5. Huhtamo 2002: 19
6. Huhtamo 2002: 11
7. Huhtamo 2002: 20
8. Niipola 2012: 51

Kuva 2: Mittakaavaltaan Angry Birds -pelit suunnitellaan pääasiassa alkuperäiselle
iPad-tabletille. Kuvassa Angry Birds Star Wars II- ja Bad Piggies -pelien valikoita.
4

5

3. CASUAL GAMING JA
MOBIILIPELIT
Pelejä kaikille ja kaikkialle

Kuva 3: Tämänhetkiset perushahmot Angry Birds -peleissä.

MIT:n professori J.C.R. Licklider kirjoitti jo vuonna
1960 ihmisen ja koneen symbioosista, jonka hän toivoi johtavan ”kumppanuuteen, joka toteutuu tavoilla,
joihin vielä kukaan ihminen ei ole pystynyt”.1 Ei tarvitse katsella kuin vähän ympärilleen, jotta voi todeta
tämän seikan toteutuneen jo.
Kanssakulkijoiden näpit ja katseet ovat kaikkialla liimautuneet erilaisiin matkaviestimiin ja niiden kautta esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, peleihin,
tai sosiaalisessa mediassa pelattaviin peleihin. Huhtikuussa 2012 New York Times kutsui Angry Birdsiä ”aikamme Tetrikseksi, digitaaliseksi rukousnauhaksi, jota
koko kulttuurimme voi hipeltää taloudellisen, poliittisen tai eksistentiaalisen ahdistuksen hetkinä”.2
Molempien pelien viehätys liittyy niiden tapaan yhdistää suuri monimutkaisuus ja viaton yksinkertaisuus: Peleissä on matala oppimiskynnys ja
niiden mekaniikan omaksuu hetkessä muistettavasti,
ja ne antavat mielihyvää sekä huvitusta yksinkertaistamalla todellisuutta miellyttävällä tavalla.3
Luin joskus tutkimuksesta, jonka mukaan
juuri onnettomuuden kokenut henkilö voisi välttää
osan traumoistaan pelaamalla välittömästi tapahtumien jälkeen Tetristä.4 Psykologi Mihaly Cdikszentmihalyi antoi nimen tälle terapeuttisellekin tunteelle,
joka syntyy, kun pelissä yhdistyy rytminen ja visuaalinen mielihyvä: Flow. ”Se on tunne, joka sijoittuu itse
aiheutetun hypnoosin ja lähes yliluonnollisella tavalla
tyydyttävän ymmärtämisen väliin, mielentila, jossa
yhdistyy uppoutuminen ja reagoivuus.”5
Lyhytkestoisista sessioista koostuvaa, kevyttä
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ja addiktoivaa Angry Birdsiä voisikin pitää casual game
-genren malliesimerkkinä. Yhdeksi Rovion hahmojen
suunnittelun vahvimmaksi perusseikaksi voi käsittää
sen teknologisen alustan ja tyylilajin, joille se on luotu.
Nämä suomalaisittain arkipeleiksi kutsut applikaatiot
ovat usein niitä pelejä, joiden parissa viihdytään vaikkapa matkalla töihin, tai odotettaessa hammaslääkärivuoroa.
Samoista syistä pelin kulun on oltava pilkottavissa lyhyisiin sessioihin, eikä kokonaisuuden kuulu vaatia suurta omistautumista. Rovion Angry Birds
-pelien idea perustuu siihen, että ruudun vasemmalle
puolelle sijoitetulla ritsalla lauotaan erilaisia lintuja,
joita pelaajalle annetaan ennalta määrätty määrä tietyssä järjestyksessä. Näillä linnuilla yritetään tuhota
maalitauluina toimivat vihreät siat ja mielellään mahdollisimman suuri osa niiden rakentamista palikkalinnoituksista. Pelissä ei voi koskaan ”kuolla” tai palautua tahtomattaan pitkälle alkuun.
Hahmojen erikoiskyvyt ovat selitetty ennemmin niiden ulkonäöllisillä seikoilla kuin vaikkapa kirjoitetuilla kuvauksilla, eikä varsinaista tutoriaalivaihetta tarvita. Yleensä useimmat käyttäjät ohittavatkin
sellaiset, sillä kuluttajilla arkipelien tyypillisimmissä
käyttötilanteissa ei ole aikaa tai kärsivällisyyttä pelin
ytimestä eristettyyn harjoitteluun.6
Rovion pelien kohderyhmä pyrkii kattamaan
perheystävällisyydessään kaikenlaiset ihmiset iästä,
sukupuolesta tai kansallisuudesta huolimatta. Mutta
arkipelien kohdalla on ollut mielenkiintoista huomata, että pelaajat ovat useimmiten vanhempia kuin ras-

kaampien harcore-pelien kuluttajat, ja että heistä noin
kolmen neljäsosan oletetaan olevan naisia.7
Kaiken kaikkiaan juuri arkipelien ja kyseisen
genren pelaajien määrä kasvaa valtavan potentiaalin
myötä enemmän kuin muu teollisuus yhteensä8 ja sen
sanotaan olevan kiistämättä tärkein kehityssuunta
lähitulevaisuudessa9. Tähän on yhtenä syynä se, että
tällaisilla peleillä on myös matalammat valmistuskustannukset, ja että ne ovat etenkin puhelinoperaattorin
verkon avulla helppoja ja halpoja ostaa.
Nykyään myös niin sanottu ”free to play”-jakelumuoto on laajalti hyödynnetty. Tällaisen bisnesmallin rahoitus saatetaan saada mainostuloista tai
pelin sisäisistä ingame-ostoksista, jotka voivat olla
kosmeettisia lisiä tai vaikuttavan näköisiä apuja esimerkiksi tilanteisiin, joissa pelaaja on vaikeustason
takia jäänyt jumiin.
Pelejä myös päivitetään usein jatkuvasti, ja
näin onkin muodostunut radikaali uusi ajattelutapa,
jonka mukaan pelit ovat pikemminkin mediapalveluja
kuin pelkkiä tuotteita.10
Varsinkin mobiilipelaamisen lisääntyessä
kaikkialla maailmassa on peliteollisuuden globaali
kasvu viihdeteollisuuden osa-alueista kaikkein voimakkainta. Myös tekniikka kehittyy valtavaa vauhtia
ja monet mahdollisuudet, kuten vaikka paikantunnistus, ovat alkaneet vasta paljastua.11 Innovatiivinen
muotoilu kehittyy aina rinnakkain innovatiivisen teknologian kanssa.12
Joka vuosi myydäänkin suunnilleen yhtä paljon matkapuhelimia kuin kotitietokoneita on koskaan

myyty.13 Paljon on silti muuttunut ensimmäisen sukupolven kännyköiden ajoista, jolloin ainoa pelaamisen
arvoinen peli alustalla oli klassinen ”Matopeli”. Käyttäjien housuntaskujen koko on kuitenkin sama, joten
mobiililaitteiden koko sanelee myös pelien mittakaavaa.
Muotojen ja värien on tällöin oltava yksinkertaisia, sekä useimmiten kaksiulotteisesti toteutettuja,
ja koko pelin on myös oltava ohjattavissa puhelimen
kosketusnäytöllä, eli komennot ovat näppäimistöön
tai ohjaimeen painottuviin käyttöliittymiin verrattuna usein rajoittuneita. Tai vähintäänkin hyvin erilaista, sillä kosketusnäyttö voi toisaalta olla myös haptisesti intuitiivisempi: Digitaalisia ”esineitä” voi todella
koskettaa, näkymää pienentää nipistämällä, tai pelihahmoa ohjata piirtämällä sormella sen suunnan.
Angry Birds onkin painunut faniensa mieleen
pyöreiden lintujen lisäksi jopa pelkkänä sormen liikkeenä kosketusnäytöllä. Joskus jokin tietty peli saattaa
luoda alustalleen kasvot.14 – Tällä hetkellä mobiililaitteiden kohdalla se on Angry Birds.

1. Licklider 1960
2. Schmidt 2013
3. Chatfield 2011: 42
4. Deeprose, Holmes,
James, Kilford 2013
5. Chatfield 2011: 41-43
6. Hed (Niipola) 2012: 168
7. Berry 2010

8. Chatfield 2011: 35
9. Chatfield 2011: 167
10. Chatfield 2011: 35
11. Niipola 2012: 8
12. Rams
13. Chatfield 2011: 167
14. Niipola 2012: 183
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4. MOBIILIPELIEN JA PELKISTETTYJEN HAHMOJEN HISTORIAA
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Pieni on kaunista

Mobiililaitteeksi määritellään yleensä laite, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa dataa missä tahansa.
Matkapuhelimia ja taulutietokoneita on ollut markkinoilla paljon vähemmän aikaa kuin pelikonsoleita
tai tavallisia tietokoneita, mutta mobiilipelin historia
ulottuu silti kauas.
Merkittävimmiksi alustoiksi kyseisten pelien
kehityksessä voisi nimetä esimerkiksi käsikonsolit ja
ohelmoitavat taskulaskimet, ja varsinkin Suomen peliteollisuuden näkökulmasta mobiilipelien kehityksen
voisi tiivistää esimerkiksi näin:
1947: Thomas T. Goldsmith Jr. ja Estle Ray Mann luovat
kuvaputkelle ensimmäisenä elektronisena pelinä pidetyn laitteen nimeltä Cathode Ray Tube Amusement
Device.1 Käytännöllisesti katsoen peli koostui pisteestä, joka ampui toista pistettä.
1979: Ensimmäinen käsikonsoli, pieninäyttöinen ja
yhdensännappulainen Microvision, julkaistaan.2
1980: Nintendo julkaisee ensimmäiset Game & Watch
-käsikonsolinsa, johon suunnittelija Gunbei Yokoi sai
idean seuratessaan taskulaskimella leikkinyttä, tylsistynyttä liikemiestä.2
1989: Nintendo julkaisee Game Boyn, tähän mennessä
menestyneimmän käsikonsolin, jonka tunnetuimpia
pelejä ovat muiden muassa Tetris ja Pokémon.2
1997: Snake, eli Nokian ”Matopeli” julkaistaan. Ensimmäinen yleiseen levitykseen päässyt mobiilipeli.3
1990-luku: Japanilaiset menestyvät 1-Mode-verkossa toimivien pelien avulla ja tämä nostaa suosioon
WAP-pelit, jotka toimivat staattisina matkapuhelimen

alkeellisella selaimella.3
2001: Mobiilipelien massamarkkinat alkavat ensimmäisten ladattavien mobiilipelien ja värinäyttöjen myötä.3
2003: Suomessa perustetaan pelifirma Relude, joka
muuttaa nimensä myöhemmin Rovioksi.4
2003: Nokia lanseeraa erityisesti pelejä ajatellen kehitellyn N-Gage-matkapuhelimen, joka muistetaan lähinä epäonnistuneena yrityksenä.4
2007: Apple lanseeraa iPhonen, ja monet aavistelevat
sen muuttavan peliteollisuutta merkittävästi.4
2008: Apple avaa App Storen, iOS-laitteille tarkoitetun
digitaalisen myymälän.4
2008: Google avaa Android Marketin.4
2009: Angry Birds Classic julkaistaan.4
2010: Pelifirma Supercell perustetaan ja yritys saa lentävän lähdön seuraavan vuoden 12 miljoonan dollarin
rahoituskierroksella.4
2010: Apple lanseeraa iPadin.4
Mobiilipelien valmistajien onkin hyödyllistä katsoa
ajassa taaksepäin ja oppia siitä, millaisia ikonisia ja
pelkistettyjä pelihahmoja on luotu silloin, kun alustat
ovat olleet kehityksensä alussa. Monien näiden hahmojen mieleenjäävyydelle rajoitteet ovat olleet onni.

IKONISIA PELIHAHMOJA
Ensimmäiset pelit olivat grafiikoiltaan niin yksinkertaisia, että niitä olisivat pitäneet taiteena vain vannoutuneet minimalistit. Yksinkertainen pelihahmo on
5
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Kuva 4: Kiperä tilanne Game Boyn Tetriksessä.
Kuva 5: Space Invaders -vihollisia.
Kuva 6: Pac-Man ja kummitukset.
Kuva 7: Mario Super Mario Bros -pelistä.
Kuva 8: Kiperä taistelutilanne NetHackissa.
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kuitenkin erinomainen keino saada pelaaja samaistumaan ja näkemään niissä haluamiaan piirteitä. Aivot
ikään kuin täydentävät puuttuvan informaation ja projisoivat omat tunteet hahmon tunteiksi ja päinvastoin.5
Peleissä protagonistit ovat tyypillisesti jopa
antagonisteja vähemmän huomiota herättäviä, ja esimerkiksi romaanien henkilöhahmojen luomisessa
usein kehotetaankin kuvailemaan ulkonäöllisesti vain
harvoja keskeisiä ominaisuuksia.6 Yksinkertaiset hahmot eivät myöskään ole sitoutuneita esimerkiksi sukupuolellisesti tai kulttuurillisesti, ja katsoja alitajuisesti
antaa niille luvan käyttäytyä oudolla tavalla, koska ne
eivät selvästi ole tästä maailmasta.7
Kahtena ensimmäisenä grafiikaltaan ikonisena pelinä pidetään pelihalliversioina ensijulkaistuja
Space Invaders- (1978) ja Pac-Man-pelejä (1980),7 joiden ulkoasun periaatteet perustuivat ennemmin pelattavuuteen kuin näyttävyyteen.8 Pac-Manin päähahmo
on pelkkä keltainen, suutaan aukova kiekko, mutta
juuri siksi se on niin muistettava ja hyvä esimerkki siitä, kuinka vahva perusidea ja tunnistettava siluetti toimivat. Pac-Manin suunnitellut Masaya Nakamura on
kertonut, että hahmon idea tuli osittain japanin suuta
tarkoittavan sanamerkin pelkistämisestä ja pyöristämisestä. 9
Siluetit ovat erityisen tärkeitä myös Space
Invadersin vihollisissa. Alkuperäinen peli nimittäin
oli peräti kauttaaltaan mustavalkoinen, kunnes pelihallikoneen kuvaruudulle keksittiin liimata värillistä
sellofaania.10 Space Invadersissa viholliset lähestyvät
pelaajaa kuitenkin yksilöimättöminä ryhminä.
Tämäkin on peleissä yleinen tehokeino, sillä
pelaajien ei haluta harmistuvan vihollisten listimisestä. Tällöin tunteet syntyvät pääosin lyhytaikasista interaktioista ja pelaamisen rytmistä.11 Space Invadersin
suunnittelija Toshihiro Nishikado sanoikin moraalin
olleen yksi hänen syistään luoda hahmoista avaruusolioita, ja lopun inspiraation hän sai Maailmojen sota
-romaanista, sekä merenelävistä.12
Siinä missä Pac-Man on pelkkä suu, Super
Mario Bros -pelin (1985) varhaisella Mariolla ei ollut
suuta ollenkaan. Nintendon pelisuunnittelija Shigeru
Miyamoto suunnitteli hahmolle viikset, hatun ja haalarin, sillä pään yksityiskohtien ja erillisten raajojen

piirtämiseen ei ollut 8-bittisellä kaudella mahdollisuuksia. Hahmon yksinkertaisuudesta ja yhteen ominaisuuteen keskittymisestä kertoo tavallaan myös se,
että Marion nimi oli alkujaan ”Jumpman”.13
Ensisilmäyksellä voisi ajatella, ettei suositussa
palikankokoamispelissä, Tetriksessä (1984), taas ei ole
laisinkaan itse hahmoja. Pelin palikat, tetriminot, voi
kuitenkin hyvin ymmärtää protagonisteiksi, sillä varsinkin peleissä kyseinen termi on vakiintunut tarkoittamaan ”fyysisiä” kokonaisuuksia, jotka ovat jonkinlaisen toiminnan kohteena.14 Ilman tällaisia tekijöitä ei
peliä ja ”kiinnostavien valintojen sarjoja” voi syntyä.15
Kokonaan hahmottomaksi voisi luulla myös
kuuluisaa roguelike-peliä, Nethackia (1987). Tyylilajina roguelike tarkoittaakin yksinkertaista grafiikkaa
hyödyntäviä, vuoropohjaisia tietokonepelejä.16 Usein
nämä pelit muodostuvat ASCII-grafiikasta (American
Standard Code for Information Interchange), eli kirjainmerkkien joukoista.
NetHackissa merkkeinä esitetyt hahmot näyttävät elottomilta, mutta tekstikuvaukset antavat niille
roolin. Aakkosten muotojen voi joissain määrin nähdä
kuvaavan hirviöiden fyysistä rakennetta, ja hahmottamisen helppoutta lisää myös se, että oliot ovat kaikki
myyteistä, kirjallisuudesta tai elokuvista tuttuja. Pelaajan avatar, oma hahmo, taas on merkeistä todennäköisesti näkyvyydellisistä syistä ”tummin” ja kookkain, eli @-symboli.
Selkeyden vuoksi NetHackille on kehitetty
myös useita graafisia liittymiä, mutta mikään niistä ei
ole yltänyt alkuperäisen suosioon, vaan nörtit näyttävät tietävän, kuinka käyttää omaa mielikuvitustaan.
Oudot, hitaasti lähestyvät aakkoshirviöt ovat kasvottomuudessaan ja aavemaisuudessaan suorastaan karmivia. Tämä yksinkertaisuus on hyvä vastapaino pelin
sattumanvaraisuudelle ja yllätyksellisyydelle, jotka
ovatkin sen parhaimpia ominaisuuksia.
1. Goldsmith & Mann 1948
2 . Paavilainen 2009
3. Pelkonen 2005, 110-111
4. Niipola 2010: 247-249
5. McCloud 1993: 62
6. Waltari 1935: 71
7. Isbister 2006: 60-61
8. Kelman 2005: 17

9. Lammers 1986: 266
10. NowGamer 2009
11. Isbister 2006: 242
12. NowGamer 2009
13. McLaughlin 2010
14. Kelman 2005: 26
15. Rollings & Morris 2000: 38
16. Kuittinen 1999
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5. MILLAISIA OVAT JUURI
ROVION HAHMOT?

9

Possusaarelta avaruuteen

Kuva 9: Yksi ensimmäisen Angry Birds -pelin kentistä.
Kuva 10: Johtavan suunnittelijan, Jaakko Iisalon, ensimmäinen luonnos, jonka syntyä hän luonnehti sanoin: ”Ajatus lähti vihaisesta lintujoukosta. Se oli kuva, jonka vaan piirsin joku ilta. -- Siinä ei ollut possuja vielä, vaan ne
linnut. Siinä oli palikoista tehty linna, jota päin ne rynnisti.”1

ANGRY BIRDS -PELIEN PERUSTA
”Me tehtiin sillä tavalla, että mentiin turistibussiin ja
meillä oli mukana muutama ikään kuin promokuva
siitä prototyypistä. Kun ensimmäinen lapsiperhe tuli
sisään, äiti heti bongasi sen ja kysyi: ‘Mikä tuo on?’ Me
sanottiin, että se on tietysti Angry Bird. Hän sanoi ‘totta kai’, vaikka ei tietenkään tiennyt siitä mitään. Hän
vaan näki linnun naaman ja että se on vihaisen näköinen.”2
Näin yksi Rovion perustajista, Niklas Hed,
kertoi Angry Birdsin punaisen päähenkilön alkutaipaleesta. Jokainen tietää, miltä luonnonvarainen lintu saattaa näyttää vihaisena, sillä onhan se joidenkin
lajien lyleisilmeelle melko ominaista. Ihmismäisesti
käyttäytyvät eläimet ovatkin usein esimerkiksi piirrosfilmeissä elinvoimaisempia kuin ihmishahmot, ja
tämän voi havaita vain alan historiaakin silmäilemällä. Selitykseksi on tarjottu sitä yksinkertaistusta, että
lapset vain sattuvat pitämään eläinhahmoista, mutta
tuskin asia on ihan niin yksinkertainen.
Pelkistys on yksi käyttökelpoisimpia tehokeinoja ja eläimet hyviä välikäsiä siihen tehtävään.3 Eläimet toimivat tietynlaisten luonteiden ja ihmistyyppien
metaforina, eivätkä inhimilliset piirteet häiritse niiden
tarjoamaa infomaatiota.4
Luova johtaja Jaakko Iisalo onkin sanonut
että Rovion hahmoista pyrittiin alusta asti rakentamaan persoonia. Pelistudio Remedyn käsikirjoittaja
Mikko Rautalahti taas tiivisti hyvän pelihahmon olevan moniulotteinen, kiinnostava, viihdyttävä, samais-
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tuttava ja motivoitunut, ja nämä ovat ominaisuuksia,
jotka saadaan tehokkaimmin synnytettyä tiiviissä
yhteistyössä katsojan mielikuvituksen ja aiempiin tarinankerronnallisten kokemusten kanssa.5
Hahmosuunnitteluun liittyy siis paljon
enemmänkin kuin hahmon ulkonäkö, ja Angry Birdsin hahmot kuljettavatkin tarinaa eteenpäin jo pelkällä sanattomalla käytökselläänkin. Tämä on fysiikkaan
pohjautuvalle pelille aika uutta, sillä kaikissa peleissä
ei tietenkään ole minkäänlaista narraatiota. Kaikilla
peleillä on silti oltava eräänlainen päähenkilö, tai sitä
vastaava yksilöiden joukko.6
Ensisilmäyksellä Angry Birds -hahmot voivat kylläkin näyttää yksinkertaisilta, leikkimielisen
epäsymmetrisiltä ja lastenkirjamaisilta täpliltä. Sen
jälkeen, kun pienet lapset ovat oppineet piirtämään
selkeitä muotoja, he siirtyvätkin eräänlaisiin pääjalkaisiin. Tämänkaltaiset kuvat ovat piktografeja, eli kuvamerkkejä, joiden avulla ajatuksille annetaan muoto.7 Tällä tavoin myös Angry Birds -hahmot ovat luotu
”merkeistä”, joiden avulla ne kuljettavat taustatarinaa
eteenpäin ja kertovat tarpeellisia asioita pelin mekaniikasta.8
Alkuperäiset Angry Birds -hahmot koostuvat
muutamasta selkeästä tyypistä, jotka voi luokitella esimerkiksi koon, sekä lintujen kohdalla värin ja porsaiden keskuudessa rekvisiitan, kuten päähineiden (kypärä ja kruunu) avulla. Niiden voisikin sanoa olevan
toimintojensa symboleja. Terävän kolmion muotoinen
rikkoo asioita paremmin, musta ja kuulamainen rä11

jähtää kuin pommi, sekä valkoinen ja soikea munii.
Dieter Rams pukikin sanoiksi: ”Hyvä design tekee
tuotteesta ymmärrettävän. Se kirkastaa tuotteen rakenteen. Se voi jopa saada tuotteen ilmaisemaan selvästi tarkoituksensa hyödyntämällä käyttäjän intuitiota. Parhaimmillaan design on itsestään selvää.”9
Linnut ovat kuin infografiikkaa, joka osana
level designerin suunnittelemaa kenttää muodostaa
arvoituksen, jonka elementeistä on oltava pääteltävissä
mahdollisimman nopeasti esimerkiksi kuinka monta
osumaa ne voivat kestää. Koska pelin tasot ovat usein
rakennettu ketjureaktioiden varaan, myös ympäristön
interaktiot on oltava ymmärrettävissä pelkästään katsomalla, vaikkakin pelin vaikeutuessa sen ei loppuvaiheissa kuulu enää olla yhtä helppoa.
Nykyään hahmojen minimalismia käytetään
myös, jotta roolin adoptoiminen olisi pelaajalle helpompaa ilman että yksityiskohtainen fiktio olisi prosessin tiellä.10 Hyvä muotoilu korostaa tuotteen hyödyllisyyttä jättämällä huomiotta kaiken, mikä voisi
heikentää käytettävyyttä.11

ROVION ”RITSAPELIT”
Alkuperäisen Angry Birds -pelin, eli virallisesti Angry
Birds Classicin jälkeen brändi alkoi poikia saman perusidean ja tarinan jakavia versioita. Kutsumme niitä
Roviolla lyhyesti ”ritsapeleiksi”.
Bermudan kolmiolle sijoittuvalta, ihmisille
tuntemattomalta Pig Islandilta suunnattiin ensin maailmanympärimatkalle viettämään eri vuodenajoille
sijoittuvia juhlia, ja näin syntyi Angry Birds Seasons.
Myöhemmin, mutta vielä sillä aikakaudella, kun Rovio
koostui vain paristakymmenestä työntekijästä, saatiin
jälleen kipinä uuteen ritsapeliin, sillä juuri erään lintuaiheisen animaation julkaissut Twentieth Century
Fox otti yhteyttä Rovioon ja tarjosi mahdollisuutta yhteistyöhön Angry Birds Rion muodossa.
Kahden eri tarinan sulautuma oli Angry Birds

-peleissä tapahtunut siis ennenkin. Mutta tuttua Tähtien sota -peleille oli myös avaruus, sillä NASAn kanssa
lanseerattiin neljäntenä Angry Birds Space, jossa otettiin käyttöön kokonaan uudenlaisia fysiikka-ratkaisuja. Esimerkiksi juuri painovoimakentistä ja nesteen
käyttäytymisestä avaruudessa innostuttiin leikkimielisellä firmalla niin paljon, että Roviolla kävi luennoimassa jopa oikea astronautti. Toimistomme seinällä
roikkuu trofeena Maan kiertoradalla räjäytetyn possuilmapallon jäänteet, ja moni varmasti inspiroitui
nähdessään, kuinka kahdella niin täysin erilaisella
ammattikunnalla voi olla jotain yhteistä.
Angry Birds Spacen kohdalla vältettiin tietoisesti Tähtien sota -viittauksia, sekä sysimustaa
avaruustaustaa, sillä art director Toni Kyseniuksen
mukaan Tähtien sota -pelejä tuottaneen LucasArtsin
lisenssistä elätettiin taustalla pitkään toivoa. Oikeuksien saaminen ei tietenkään ollut varmaa alusta asti,
mutta siinä onnistuttiin.
Ensimmäinen Rovion Tähtien sota -peli, se
koodinimellä Black esiintynyt, on siis ritsapeleistä viides. Sen mekaniikassa käytetään monia jo Space–pelissä toimiviksi todettuja ominaisuuksia ja Rion tavoin
sille oli etukäteen rakennettu tarinallinen polku, jota
seurata. Angry Birds Star Warsin voisi sanoa olevan
jatko-osansa ohella Rovion voimakasteemaisin peli.
Tähtien sodasta on luonnollisesti aiemminkin tehty lukuisia eri alustojen tuotteita, mutta tämänkaltaisissa tietyn brändin sisällä tapahtuvissa muutoksissa, joissa vaihdetaan tyylilajia ja jopa kohderyhmää,
on erilaiset säännöt verrattuna suoriin adaptaatioihin,
joissa ei tarvitse ottaa yhtä runsaasti huomioon sitä,
että tuotteet toimivat sarjana ja alustansa määrittelemässä ympäristössä.
Angry Birds Star Wars ei ole LucasArtsinkaan
ensimmäinen yhdistelmäteos, sillä heiltä on hyvänä
esimerkkinä ilmestynyt muun muassa Lego Star Wars,
joka jakaa Rovion tuotteiden kanssa monia verrannollisia keinoja.
Materiaalia Tähtien sodan maailmassa onkin
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Kuva 11: Angry Birds Rio -pelin ensimmäisissä tasoissa vapautettiin lintuja häkeistään tuhoamisen sijasta.
Kuva 12: Angry Birds Seasonsin vuoden 2012 joulupäivityksen level designistakin voi päätellä vuosiluvun.
Kuva 13: Angry Birds Space -pelissä oli mahdollisuus taktikoida heittämällä lintu painovoimakentän avulla
”kiertoradalle”.
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Kuva 14 (yllä): Hasbron Telepod-figuureilla on pohjassa koodi, jonka mobiililaitteen kamera pystyy lukemaan.
Kuvat 15 (alla): Angry Birds Star Wars -pelien ”työpöytäikonit”. Punaisessa ikonissa ritsamainen valomiekka
kuvaa myös roomalaista kakkosta.

riittämiin. George Lucasin Tähtien sota -elokuvia on
julkaistu toistaiseksi kahden trilogian verran, joista
ensimmäiset kolme valmistuivat vuosina 1977-1983 ja
toiset 1999-2005.12 Itse puollan elokuvien luokittelun
sci-fin sijasta fantasiaksi, joka on saanut selkeitä vaikutteita muun muassa mytologiasta ja aasialaisista sotasankarielokuvista.
Elokuvissa on vieraita planeettoja ja avaruusaluksia, mutta ne ovat täydellisiä esimerkkejä henkilöhahmojen arkkityyppimäisyydestä ja klassisesta
tarinasta, jossa nuori protagonisti lähtee eeppiselle
matkalle, taistelee suurta pahaa vastaan ja palaa takaisin sankarina. Trilogioiden päähenkilöt edustavat siis
hyvää Voimaa käyttäviä jedi-sotureita, jotka taistelevat universumia valloittavaa imperiumia vastaan. Tärkeimpiä elementtejä Tähtien sodan maailmassa onkin
”Voiman” käsite, joka edustaa universumissa valoisaa
ja hyvää, sekä pimeää ja pahaa puolta.
Angry Birdsin kohdalla yksi suurimmista
muutoksista pelattavuuden ytimessä olikin se, että
jokaiselle linnulle luotiin uudenlaiset kyvyt. Kerronnallisten maailmojen yhdistämisen idea oli alusta asti
juuri hahmojen roolituksessa, sillä kaikki Blackin pelattavat hahmot perustuvat johonkin tiettyyn jo valmiiksi tunnettuun Angry Birds -hahmoon, jonka ylle
on lisätty ikonisia Tähtien sota -elementtejä hahmojen
esittämiltä henkilöiltä. Kyseessä oli kuitenkin kaksi
hyvin erilaista mediaperustaa, joiden välillä suunnittelijoiden oli toimittava eräänlaisina suodattimina,
jotka päättivät mitkä ominaisuudet on säilytettävä,
jotta kaksi maailmaa saataisiin tukemaan toisiaan.
Rovion ensimmäisen Tähtien sota -pelin julkaisu polkaisi heti käyntiin myös jatko-osan suunnittelun, ja projekti sai uhkaavasti lempinimekseen
”Crimson”. Angry Birds Star Wars II esittelee kaksi
ritsapelien visuaalisuuden ja pelattavuuden kannalta
radikaaleinta muutosta: Graafista tyyliä muutettiin
enemmän Rovion animaatioiden suuntaan, ja pelaajal14

la on yllättäen valittavinaan kaksi puolta, joilla pelata.
Hyvä ja paha.
Hieman yksityiskohtaisempi tyyli tekee ilmeistä eläväisempiä ja miljööstä jylhemmän, ja varsinkin hahmojen pukemisten takia ratkaisua pidettiin
perusteltuna. Minkäänlaista tuotetta ei tietenkään
pitäisi rasittaa epäolennaisin piirtein, mutta omasta
mielestäni yksityiskohtaiset hahmot yhdistettyinä yksityiskohtaisesti väritettyihin ympäristöihinsä luovat
tuotteena luotettavan ensivaikutelman.
Vastakkain asetellut lintujen kapinallisjoukot
ja porsaiden imperialistit taas loivat kaksi tarinankerronnallista polkua, jotka eriytyivät omiksi rinnakkaisiksi ketjuikseen. Ryhmittymille luotiin jopa omat
iskulauseet, ”Join the pork side” ja ”May the birds be
with you”, ja hetken aikaa mietittiin jopa ampumispuolen peilaamista oikealle.
Perinteiset ”power upit”, eli pienet pelaamista
edistävät avut, onkin korvattu pelinsisäisellä valuutalla ostettavilla hahmoilla, joita on valittavana useita
kymmeniä. Tämän vuoksi mukaan on päässyt hieman
tuntemattomampiakin Tähtien sodan henkilöitä. Ostettaviksi hahmoiksi on lisätty myös sarjan ensimmäisen pelin hahmoja, joten tämä on aiheuttanut hassua
anakroniaa, sekä muutamia eri-ikäisiä Skywalker
-klooneja.
Pyyntö menetellä näin tuli lelunvalmistaja
Hasbrolta, jonka Angry Birds -tuotteista merkittävimpiä ovat yhdessä digitaalisten hahmovastineidensa
kanssa toimivat Telepod-figuurit, jotka mobiililaitteen
kameralle asetettuna ikään kuin ”teleporttautuvat” pelattaviksi hahmoiksi. Tämä on hyvä esimerkki alustan
innovatiivisesta ja rajoja rikkovasta käytöstä.
Hahmojen tuoma valinnan mahdollisuus

miellyttää ja motivoi pelaajaa mahdollistamalla eräänlaista itseilmaisua ja näin ollen tekemällä pelaajasta sitoutuneemman. Keino on hieman samanlainen kuin
vaikkapa pelihahmon ulkonäön kustomointi halutunlaiseksi.
Silti kaikkein käytetyin keino saada ihmiset
samaistumaan pelihahmoihin ja välittämään niiden
tavoitteista on saada pelaaja uskomaan, että hän on
protagonisti itse. Päähenkilön ulkonäkö voidaan esimerkiksi jättää osittain epäselväksi, tai hänet voidaan
piilottaa.13 Tavallaan näitä keinoja on käytetty kaikissa
Rovion ritsapeleissä, kun pelaajan persoona häivytetään pelkäksi ritsan hallitsijaksi.
1. Iisalo (Niipola) 2010: 167
2. Hed (Niipola) 2010: 177
3. Gartz 1978: 33
4. Baker 2001: 108.
5. Rautalahti 2013
6. Kelman 2005: 26
7. Salminen 2005: 40-41
8. Tavinor 2009: 73, 76
9. Rams
10. Tavinor 2009: 73-74
11. Kettunen 2000: 10
12. LucasFilm
13. Kelman 2005: 46

Kuvat 16: Tuskenien, eli hiekkakansan esimerkki siitä, miten hahmojen tyyliä muutettiin pelien välillä.
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6. PRODUKTIO

MILLAINEN ON
HAHMOSUUNNITTELIJA?
Pelisuunnittelija on suunnittelija siinä missä graafinen suunnittelija, teollinen muotoilija tai arkkitehti,
eikä työntekijä ole välttämättä erikoistunut visuaalisuuteen, ohjelmointiin tai työnjohtoon, vaikka voikin
usein toimia merkittävästi niiden saralla.1
Useimmiten tuote saa kuluttajan huomion
kuitenkin visuaalisella miellyttävyydellään2, joten
toiminnallisuuden lisäksi pelin on luonnollisesti täytettävä myös psykologiset ja esteettiset kriteerit.3 Kauneuskäsitys on suhteessa aikaan ja siihen kulttuuriin,
jossa suunnittelija toimii. Hänen oma makunsa ja
mieltymyksensä ovat usein erilaiset kuin kohderyhmän suosimat valinnat4, ja erilaisen ryhmän asemaan
asettuminen vaatii taitoa. Myös valmistettavan pelin
tyylilajin ymmärtäminen on välttämätöntä.
Suunnittelija on aina vastuussa tuotantoprosessin pienestä osasta keskittyen konsepteihin ja
kehittämistyöhön5, mutta pelihahmon kehityskaaren
aikana on todennäköistä, että yksittäiseen kuvaan on
koskenut useampikin henkilö. Tämä pätee erityisesti
suurilla 3D-mallinnettuja pelejä tuottavilla firmoilla,
mutta myös omalla kohdallani noin tusinan hengen
ydintyöryhmässä.
Sarjakuvamaisen tyylin ja mediajoustavuuden takia Rovion grafiikat tehdään pääasiassa vektorein, eri eräänlaisin kaaripistein. Näiden kaaripisteiden määrittämät kuvat muutetaan rastereiksi, kun ne

ovat valmiita koodattavaksi sisään peliin.
Tietokannoissa, joihin firman kaikki materiaali pakataan, grafiikka pidetään alkuperäisessä
vektorimuodossa, joten kuvat ovat tekijän työskentelymieltymyksistä riippuen Adoben Illustrator- tai Photoshop-ohjelmien tiedostoina. Tämä on käytännölistä
monenlaisiin medioihin kesittyvällä viihdefirmalla,
sillä grafiikkaa suurennettaessa tietokone laskee kaaripisteet uudelleen ja kuva pysyy laadultaan hyvänä.
Vektorigrafiikalle on ominaista myös virheettömän litteät värit ja sulavat linjat. Ne toimivat
erityisesti pelien dynaamisissa liikkeissä ja kirkkaan
perheystävällisessä hengessä.
Moni pelistudiolla työskentelevä game artist
onkin taustaltaan graafinen suunnittelija. Esimerkiksi
käyttöliittymien kohdalla tämä tuntuu luonnolliselta
(sanoisinko, stereotyyppiseltä) ja pelivalikoiden taitolla onkin suora vaikutus pelistä saataviin tuloihin:
Mikäli jokin myytävä hahmo siirretään pelin ohessa olevan nettikaupan ensimmäiseksi kohteeksi, sen
myyntilukuihin tulee huomattava piikki.
Raflaavan näköinen ja voimakkaan oloinen
hahmo vaikuttaa muutenkin olevan erinomainen
koukku sekä pelien sisäisessä että ulkopuolisessa mainonnassa. Näistä syistä ja seurauksista Rovio kerääkin
eri tavoin paljon tilastotietoa, jotta voitaisiin saavuttaa
maksimaalinen hyöty ja hyvä tuote pitkälti käyttäjän
intuitiivisten vaatimusten perusteella.
Rovio ei olekaan enää pelkkä pelitalo, ja virallisena esimerkkinä tästä on se, että yrityksen nimen Mobile-jälkiliite vaihdettiin termiin Entertainment. Firmalla

Kuva 17: Angry Birds Star Wars II -pelin pelattavien hahmojen ”ilmetiloja”.
Olen piirtänyt kaiken puhtaaksi murto-osaa lukuunottamatta. ...Huh.
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rostunut monien perisuomalaisina pidettyjen tahojen
yhteistyön ansiosta.
Angry Birdissä onkin nähtävillä jonkinlaista
tyypillistä pohjoismaista muotosuunnittelua, jota ennen nähtiin vaikkapa Legoissa. Teollinen muotoilija
Dieter Rams on tullut tunnetuksi muun muassa tiivistämistään hyvän suunnittelun säännöistä. Hänen
mukaansa hyvä design on innovatiivista, esteettistä,
huomaamatonta, rehellistä, perusteellista ja ympäristöystävällistä. Se tekee tuotteesta hyödyllisen ja ymmärrettävän, sekä kestää aikaa. Ja kaiken päätteeksi,
hyvässä designissa on niin vähän designia kuin mahdollista.13 Monien näiden periaatteiden voisi ajatella
kuvaavan myös Rovion hahmojen selkeyttä, mekaniikallista informatiivisuutta, sekä jopa digitaalisen median vaikutusta aineelliselle kulutukselle.
Suunnittelu koki tietenkin täydellisen mullistuksen14, varsinkin teollisen muotoilun kannalta, kun
tietokoneet 80-luvulla otettiin käyttöön. Interaktiivisen tietokonegrafiikan avulla on tutkittu monia uusia
graafisia tekniikoita15, ja toisaalta juuri visuaaliselta
pohjalta on usein luotu monia kokeilevia, peliteollisuutta eteenpäin kehittäneitä tuotteita.
Ohjelmistoja suunnittelevalla ja valmistavalla
firmalla tämä on tietenkin eri alojen tietoteknisen perustan vuoksi itsestään selvää, ja taiteilijankin on osallistuttava näppäimistön rämpyttämiseen yhtä paljon
kuin muiden työntekijöiden.

VIDEOPELIN SYNNYINKAARI
Mitä pelin kehittelyn aikana sitten tapahtuu? Yksinkertaistaen prosessin voisi jakaa kolmeen eri vaiheeseen.
Kuva 18: Rovion Ensimmäisen Star Wars -pelin hahmoista valmistettuja pehmoleluja.

on nykyään myös Pohjoismaiden suurin animaatiostudio ,
Kombo, joka sijaitsee päätukikohdassa Espoossa.
Yksittäinen brändi on levittäytynyt osaltaan
jokaiseen muuhunki firman osastoon, joita on edellä
mainitun ja mobiilipelien lisäksi esimerkiksi markkinointi, opetustuotteet, sosiaaliset verkkopelit, kirjat ja muut oheistavarat. Lähes puolet Rovion tuloista
saadaan oheistuotemyynnistä, ja itse asiassa jo silloin,
kun Rovion perustajat pääsivät ensimmäistä kertaa
myymään pehmoleluja, piti maksuyhtiö Paypalille todistella, ettei pehmolelujen bisnes ollut rahanpesua.7
Ne olivat niin suosittuja.
Siispä nykyään esimerkiksi ajatus lelujen valmistuksesta pidetään tiiviisti mukana jo hahmojen
suunnittelun aikana. Muotoilu on siis aina osa laajempaa tuotekehitystoimintaa, joka tähtää kaupallisesti
menestyvään ja ihmisten vaatimuksia vastaavien tuotteiden sarjatuontantoon.8
Angry Birds -brändi on laajentunut kaikille
liiketoiminta-alueille ja se näkyykin pelien lisäksi peh6
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moleluissa, elokuvissa, kirjoissa, aktiviteettipuistoissa,
t-paidoissa, virvoitusjuomissa tai vaikkapa suurten kaupunkien ilmaisten wlan-verkkojen tarjoajana9. Ja onpa
jopa NASA nimennyt aluksen yhden hahmon mukaan.10
On sanottu, että Angry Birdsin merkityksen
ymmärtää vasta, kun matkustaa ulkomaille.11 Aasian maissa Angry Birds -tuotteista onkin joissain tapauksissa muodostunut jopa eräänlaisia edistyneestä
teknologiasta kieliviä moderneja statussymboleja, ja
erityisesti idässä tuotteita on myös säälimättömästi plagioitu. Joissakin maissa Angry Birds -tuotteita
enemmän valmistetaan laittomasti ainoastaan Viagraa.12
Kansainvälisenä brändinä Angry Birds on
kuitenkin tarjonnut kansallemme paljon ilahtumisen
syitä, sillä olemme tunnetusti aina kiinnostuneita, kun
Suomi pääsee maailmankartalle edes marginaalisena
mainintana jossain mediassa. Ja kun kysymme kotimaassamme vierailevilta turisteilta kysymme, mitä
mieltä he ovat meistä, moni mainitseekin nykyään
Nokian sijasta Rovion, jonka näkyvyys on vielä ko-

Esituotanto:
•
•
•
•
•

Neuvottelu osakkaiden ja firman johdon kanssa16
Markkinoiden analysoiminen16
Varhainen pelisuunnittelu16
Teknisen käyttökelpoisuuden testaus16
Projektinhallinan suunnittelu16

Pelin perustanlaatuisimmat ominaisuudet, kuten
tyylilaji, kohderyhmä, sekä tarinan ja hahmojen idea
määritetään esituotannon alussa. Sen jälkeen syntyy
myös prototyyppi, joka on rajoitettu, mutta sisältää
kaikki pelattavuuden avain-elementit.17 Tämä segmentti määrittää, kuinka loppu kehitetään ja kuinka
paljon applikaatioon voi rajoitetun datamäärän nimissä sisällyttää esimerkiksi grafiikkaa.
Esituotannossa päätetään myös, mitä työkaluja ja ohjelmia käytetään, mutta myös paperi on tärkeä väline.17 Sitä voidaankin käyttää vähän niin kuin
alkusanoissa itse kuvasin tehneeni pienenä: paperinukkeina ja liikuteltavina elementteinä. Pelin eri tasojen rakenne ja mekaniikka määräävät sen, millaisia
elementtejä ja hahmoja tarvitaan toimimaan keskenään.

Esituotannossa pelille hiotaan niin sanottu ”keyart” eli sen hengen tavoittava isompikokoinen
tunnuskuva ja esimerkiksi hahmot alkavat saada pysyvää muotoaan.17 Puhtaaksi piirtämisen, ja tietenkin
myös luonnostelun hyvänä apuna ovat piirtopöydät,
joista suurin osa toimii myös näyttönä. Näin piirtäminen tuntuu paljon intuitiivisemmalta, kuin silloin, jos
piirtolauta ja ilmestyvä jälki olisivat toisistaan erillään.
Pelkillä luonnoksillakin on tärkeä jalansijansa, jollei muotokielen ja dynaamisuuden tavoittelussa,
niin ainakin tapana kiteyttää ajatukset ja varmistaa,
että ryhmän jäsenillä on yhtenäinen käsitys suunniteltavasta tuotteesta.18
Luonnosten digitaalisuus mahdollistaa joustavamman ohjaamisen esimerkiksi lead artistin käden
kautta. Mentorin on helppoa luonnostella neuvojaan
aiemman piirustuksen päälle, ja yhtälailla myös puhtaaksi piirto on helpompaa tällaisen vuoropuheluna
syntyneen luonnoksen pohjalta. Pelialalla kuvat luodaan tietenkin myös näyttöjä varten, joten jäljen simuloiminen on näin helpompaa.
Arkipeleissäkään ei pitäisi väheksyä myöskään taustatutkimuksen arvoa. Varsinkin Tähtien sodan kohdalla suuri fantasiamaailma yksityiskohtineen
antaa suuntaa ja kipinää ideoinnille. Eikä ornitologiankaan tuntemus ole pahitteeksi, etenkään Roviolla.
Tuotanto:
•
•
•
•
•

Graafisen sisällön luominen16
Ohjelmointi16
Testaus16
Markkinointi16
Julkaisu16

Luonnokset ja suunnitelmat muutetaan digitaaliseen
muotoon eri metodeilla ja työkaluilla, jotka määräytyvät pelin ulkonäöllisen tyylin mukaan. Kunnianhimoisemmissa 3D-luomuksissa voidaan esimerkiksi
perinteisen mallintamisen lisäksi skannata kolmiulotteisia veistoksia, joiden päälle liitetään tekstuurit.17
Tasapintaisesti väritetyissä 2D-peleissä vektorigrafiikka nähdään usein hahmojen kohdalla käytännöllisimpänä vaihtoehtoina. Tällaisissakin peleissä
saatetaan ylläpitää myös sääntöä, jonka mukaan vaihdellaan ”maalausmaisen” rasterigrafiikan ja vektorigrafiikan välillä riippuen siitä, onko elementti aktiivinen vai staattinen.
Kuvat viedään ydintoteutuksen jälkeen graafiseen editoriin, jonka kautta ne kootaan animaatioiksi, ja ne löytävät tiensä koodiin ja näin ollen näkyville
peliin. Editori on tärkeä esimerkiksi juuri datamäärän
optimoinnin takia. Systeemi myös automatisoi peleille ominaisten sprite-grafiikoiden kokoamista ja tekee
kaikenlaista muutakin taikaa, jota puhdas artisti ei
ymmärrä.
Ohjelmoijat pitävät koodin avulla huolen,
että hahmot reagoivat tapahtumiin niille toteutetuin
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Kuvat 19: Red-linnusta valmistettuja tavaroita. Roviolla on yli 30 000 Angry Birds -oheistuotetta.19

toiminnoin, ja level designerit sijoittelevat grafiikat esteettisesti, sekä pelattavuutta tukevasti. Tämän jälkeen
game artistin on tietenkin vielä mahdollista valvoa elementtien soveltumista ympäristöönsä ja muokata niitä
omalla ajallaan graafisen liittymän kautta. Järjestelmä
onneksi ”muistaa” myös edelliset versiot, eli kukaan ei
voi vahingossa rikkoa koko peliä tai kiusallaankaan
sotkea sitä lopullisesti.
Pelin varhaisia versioita, joita kutsutaan myös
alfaksi ja betaksi, myös testataan järjestelmällisesti ja
niiden virheitä korjataan.17 Studionsisäiset testaajat
pitävät kirjaa mahdollisista läpi päässeistä virheistä ja
puuttuvista asioista useimmiten Internetissä toimivan
tietokannan avulla. Listaus helpottaa laajan prosessin
seuraamista ja se mahdollistaa työntekijöiden helpomman aikatauluttamisen. Tässä vaiheessa peliä käsitellään erityisesti myös julkaisukanavan päässä, ja sille
annetaan esimerkiksi ikäraja.17
Myös tavallisten käyttäjien kokemuksiin pe20

rustuvaa testausta hyödynnetään. Tällaisilta hekilöiltä
kuulee hahmosuunnittelun puolesta yleensä lähinnä
”kivat grafiikat”-tyylisiä kommentteja, mutta tarpeellisempaa onkin seurata, miten he toimivat. Jääkö joitakin hahmoja huomaamatta? Kestääkö pelaajalla kauan
ymmärtää, mitä tehdä niillä?
Kaikki grafiikka kuuluu koota yhteiselle serverille, jotta se on firman muidenkin visuaalisen alan
työntekijöiden kuten mainosgraafikkojen käytettävissä. Näin markkinointipuolta on myös ohjeistettava: Heille on tarjottava esimerkiksi juuri hahmoista
sellaista materiaalia, joka korostaa hahmojen oikeita
ominaisuuksia, jotka perustuvat muun muassa kohderyhmään.20 Peliä markkinoidaan myös ennen julkaisua, ja tätä kutsutaankin nimellä ”soft launch”.
Roviolla, niin kuin varmasti IT-alan yrityksessä yleensäkin, myös hajoaa keskimäärin yksi tietokone
joka toinen viikko, joten pelkän varmuuskopioinninkin
vuoksi pilvipalvelut ja yleiset serverit ovat tarpeellisia.

Jälkituotanto:
•
•
•

”Paikkaaminen” ja päivittäminen16
Markkinoinnin jatkaminen16
Post mortem -keskustelut ja jatkon suunnittelu16

Peli voi tarvita myöhempää korjausta Internet-yhteyden avulla. Mobiili- ja verkkopelien maailma myös
usein jatkaa laajentumistaan päivityspakettien myötä.
Tämä elinkaari edellyttää luonnollisesti myös jatkuvaa
markkinointia.
Epäonnistumisista ja menestyksistä on myös
opittava, ja jälkimmäinen saattaa mahdollistaa myös
jatko-osien kannattavan valmistuksen.
Seuraavaan osioon olen koonnut Angry Birds Star
Wars -pelien grafiikkaa kaikista tuotannon vaiheista.
Olen valinnut esittelemäni kuvat erityisesti oman osallistumiseni määrän ja hahmojen kehittelyn mielen-

kiintoisuuden perusteella. Produktio sisältää luonnoksiani, sekä lopullista grafiikkaa, jotka olen piirtänyt
puhtaaksi johtavien taiteilijoiden, Alberto Camaran ja
Toni Kyseniuksen, suullisten neuvojen ja ohjeluonnosten avulla.

1. Austin & Doust 2000: 141
2. Kettunen 2000: 16
3. Rams
4. Kettunen 2000: 15
5. Kettunen 2000: 10
6. Vesterbacka (Niipola) 2012: 176
7. Niipola 2012: 178
8 Kettunen 2000: 11-12
9. Niipola 2012: 9
10. Graydon 2013: 83

11. Hed (Niipola) 2012: 179
12. Niipola 2012: 176
13. Rams
14. Kettunen 2000: 104
15. Austin & Doust 2000:141
16. Isbister 2006: 256-257
17. Kelman 2005: 312-313
18. Rams
19. Vesterbacka 2013 (Siniauer)
20. Isbister 2006: 261
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Kuvat 20: Tähtien sodan alamaailmaa kahdella eri tyylillä.

KRIMINAALIFRIIKIT JA
JEDINEUVOSTO

Originaalihahmojen toisintoja, vaiko uusia lajeja?

Aloitan yksittäisten hahmojen esittelyn erikoisesti
juuri sellaisista otuksista, joita ei (hyvistä syistä) koskaan käytetty. Hahmojen arvo olisi ollut lähinnä siinä,
että ne vetoavat ne tunnistaviin tosifaneihin ja varhaiset luonnokseni olivat suurimmaksi osaksi rajojen
kokeilua, sekä tunnelman varovaista tavoittelua. Siksi
sain myös toimia niiden suhteen aivan omin neuvoin.
Olin viehättynyt siitä, että uppoutuminen
Tähtien sodan henkilö-universumiin aiheutti monenlaisia hyvin inspiroivia narratiivisia haasteita. Kaikkiin hahmoihin oli saatava esikuva-eläimensä piirteitä,
mutta uusia hybridilajeja luodessa oli pidettävä mielessä myös alkuperäisten henkilöhahmojen lajiominaisuudet sekä suhde muihin henkilöihin ja maailmaan. Esi-

merkiksi joskus alkuperäisen avaruuslajin edustajista
löytyi sekä hyviä että pahoja edustajia, joten vastineen
löytäminen Angry Birdsissä oli pohdinnan arvoista.
Kaikkein perustavanlaatuinen kysymys olikin siis: Mihin vetää raja, milloin kannatti käyttää
pohjana Rovion valmista hahmotyyppiä ja milloin
luodaan lähes uusi laji? Tähän muodostui kuin huomaamatta kaava, jonka mukaan pelattavilla lintuhahmoilla säilytettiin useimmiten esimerkiksi tunnistettava väri, mutta possuille uusia hybridilajeja luotiin
herkemmin: Olivathan ne alkuperäisessä Angry Birds
-peleissä enemmän pelkkiä maalitauluja ja massaa.

Kuvat 21: Jedineuvoston jäseniä tyylillä, joka pohjautuu huomattavasti alkuperäisiin Angry Birds -hahmoihin. (Katso sivut 6-7.)
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KREIVI DOOKU

Star Wars -hahmot tunnetaan hiuksista

Blackin tuotannon alussa oli keskusteltu ja pohdittu
pitkään, voiko hahmoilla olla hiukset, sillä alkuperäisen pelin hahmoilla ainoastaan yhdellä possulla on
ollut viiksien muodossa hieman kasvojen karvoitusta.
Classicin lintujen siluetit ovat tarkoituksella muotoiltu merkkimäisiksi, ja tukka hävittää muun muassa
punaisen linnun tunnistettavan siluetin. Esimerkiksi hahmon pohjalta luodun ”Luke Bird”-pehmolelun
ommellut hiukset muistuttavat myös rajallisen ompelutekniikan takia hieman kuollutta meritähteä.
Lupa tukkaan kuitenkin saatiin, sillä pienessä
mittakaavassa hahmoja olisi vaikea saada tunnistettaviksi pelkkien vaatteiden avulla, ja etenkin hiuksista,
tai vähintäänkin vaatetuksesta ja muista varusteista,
Tähtien sodan hahmot tunnistetaan. Varsinkin kreivi Dookun kohdalla katselin alkuperäisen näyttelijän
kuvaa hyvin pitkään, sillä Cristopher Leen ulkonäös-

sä jotain huomattavan tunnistettavaa, jota ei ensisilmäyksellä ihan ymmärrä.
Tunnettu Red Letter Media -nettisivu jopa
testasi tätä fyysisten ominaisuuksien tärkeyden paikkaansapitävyyttä. Heidän elokuvien katsojille esittämänsä kysely oli tarkoitettu lähinnä kritiikiksi kahden
trilogian eroavaisuudelle henkilöiden moniulotteisuuden suhteen. Kun kyselyn vastaajia pyydettiin arvuuttelemaan muilta uuden trilogian henkilöitä kuvailemalla pelkästään heidän henkisiä piirteitään, tehtävä
osoittautui vaikeaksi. Mutta kun he sanoivat vanhempiin elokuviin viitaten, että ”kuka keskeinen nainen on
hyvin rohkea, huolehtii johtamistaan ihmisistä hyvin
paljon ja toimii itsenäisesti”, kaikki osasivat sanoa,
että kysymys oli Prinsessa Leiasta.1
1. Stoklasa 2011
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Kuva 23: Virallinen hahmografiikka lead artistin korjausluonnoksen pohjalta.
Kuva 24: Pitkälti Dookun näyttelijään pohjautuva oma luonnokseni hahmosta.
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GUNGANIT

Hahmon ulkonäön suhde erikoiskykyyn

Jar-Jar Binks oli ensimmäinen virallisesti julkaistu
hahmo, jonka luonnostelussa jouduin käymään lävitse
sitä, kannattaisiko linnun olla jotain kokonaan klassisista Angry Birds -hahmoista irrallista hybridilajia.
Alkuperäisen Tähtien sota -henkilön pitkän kuonon ja
amfibisen gungan-lajin takia päädyinkin siis vesilintumaiseen olemukseen.
Elokuvissa gunganit asuvat vedenalaisessa
maailmassaan, joten Jar-Jarille luotiin myös muutamia lajitovereita Crimsonin bonus-tasoihin. Veden
vuoksi uuden ympäristön painovoima on käännetty
ylösalaisin ja hahmot nousevat liike-energian loputtua
ylöspäin. Itse Jar-Jarin riemastuttavana kykynä taas on
sammakkomaisesti tarttuva kieli, jonka avulla voi lingota ympäriinsä irtaimistoa, tai hahmon itsensä.
Esikuvaansa vedoten Jar-Jarin lopullinen
ulkonäkö näyttää hieman hölmöltä ja hahmo pitää
hymynsä jopa silloin, kun on saanut tällin. Sekä Roviolla että LucasArtsilla on luonnollisesti omat yleiset
sääntönsä siitä, mitä yritysten omistamilla hahmoilla saa tehdä ja miten itse hahmot voivat esiintyä. Ja
kuuluuhan se tietenkin ihan terveeseen järkeen, ettei
kummankaan brändin luomusten alkuperäistä henkeä
loukata.
Jar-Jarin ulkona roikkuvan kielen sopivuutta pohdittiin pitkään ja esimerkiksi Yoda-hahmolta
oli poistettava mekaniikallinen funktio, jossa henkilö
leijutti telekineettisesti tavaroita, jotka aiheuttaisivat
pudotessaan ketjureaktion. Yodaa nimittäin piti mätkäistä, jotta hänen keskittymisensä herpaantuisi.
Mutta ehkä juuri kielen takia Rovio sai luotua Jar-Jarista Tähtien sota -peliensä suosituimman
hahmon, ainakin myyntilukuihin vedoten. Tämä on
erityisesti mainitsemisen arvoista, sillä todella monien
fanien mielestä Jar-Jar on Tähtien sodan ehdottomasti
kiukuttavin hahmo.
26
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Kuvat 25: Jar-Jarin ja saman lajin geneerisen yksilön viralliset grafiikat, joille lead artist luonnosteli lopullisen pohjan.
Kuvat 26: Varhaisia omia luonnoksiani Jar-Jarista, sekä perussotilaasta ja heidän johtajastaan.
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ZAM WESELL
Mies vai nainen?

27

Nykyään naispuoliset kuluttajat on alettu ottaa pelien suunnittelussa erityisellä tavalla huomioon. Pelien
suunnittelussa tyttöys on usein viety äärimmäisyyksiin ja se vahvistaa oletusta, jonka mukaan tyttöjen
pelit poikkeavat olennaisesti ”poikien” peleistä. Kuitenkin esimerkiksi 80-luvun peleissä tyttöjä ei vetänyt
harrastuksen pariin päähenkilön sukupuoli, vaan esimerkiksi hahmon kiinnostuksen kohteet ja muu tyylillinen olemus.1
Angry Birdsillä ei ole varsinaisesti ollut rajattua sukupuolellista kohderyhmää, eikä pelkän Classic-version aikaan hahmoillakaan ollut minkäänlaista
tarkemmin määrtiteltyä sukupuolta. Ei edes valkoisella linnulla, joka sentään munii.
Myöhemmin Seasonsin myötä perusjoukkioon luotiin feminiiniseksi vahvistukseksi vaaleanpunainen Stella-lintu. Tähtien sodassa Stella onkin
esiintynyt filmi-esikuvan keskeisimpinä naishahmoina.
Pelaajilta kuulee välillä kysymyksiä tyttösikojen puuttumisesta. Mutta seikan voi nähdä myös niin,

ettei olemassa olevien possuhahmojen miespuolisuuskaan ole kiveen hakattua faktaa.
Tähtien sodan Zam Wesell on tässä mielessä
mielenkiintoinen hahmo, sillä hän on muodonmuuttaja, joka liikkuu kahden persoonan, mies- ja naispuolisen välillä. Päädyimme esittämään porsaan armeliaasti siinä muodossa, jossa Wesell itse halusi mieluummin
olla. Hahmon ääni on kuitenkin vastapainoksi maskuliinisen matala, mutta valinta on taustan huomioon ottaen hyvin ymmärrettävissä osaksi muodonmuutosta
tukevaa narraatiota.
Rovion peleissä ei kuitenkaan puhuta, eikä
niissä ole käytännöllisesti katsoen tekstiäkään. Tämä
mahdollistaa esimerkiksi pelien helpon lokalisoinnin.
Mutta äänet ovat aina olleet Angry Birds -peleissä tärkeitä ja usein yleisö saattaa tunnistaakin tietyn pelin
juuri äänenä2.
1. Kangas 2002: 135
2. Pulkkinen (Niipola) 2012: 169
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Kuva 27: Lopullinen Zam Wesell lead artistin ehdottamien jylhien hampaiden kera.
Kuva 28: Hahmolle ei voinut jättää ehdottamaani huivia, vaan se oli poistettava selkeyden vuoksi.
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PADAWAN

Munia ei saa rikkoa, eikä silmiä peittää

On suloista, kuinka Angry Birdsin kerronnassa lintujen suojelemia munia kohdellaan elottomien objektien
sijasta keskeisinä henkilöinä. Tästä johtuen niille ei
myöskään saada käydä hullusti, eli yleisesti minkäänlaisia munankuoria ei saisi näkyä.
Siksi selitin varhaiset luonnokseni kypäräpäiestä jedi-oppilaasta sillä, että linnunpojalla on
päässään sen oman synnyinmunan kuori. Olisi tietenkin sääli, jos se sattuisi silti rikkoontumaan, sillä uutta
padawan ei enää saisi.
Lelun kolmiulotteisen mallin luomisessa oli
kuitenkin menty eteenpäin erillistä polkua, joten lead
artist välitti minulle tiedon, että jedi-oppilaan tunnettu kypärä oli lisättävä pikkulinnulle. Myös kypärän
asentoa oli muutettava esikuvaansa vastoin niin, etteivät poikasen silmät tai perinteinen letti peittyneet.
Ruumiinrakenteeltaan Angry Birds -hahmot ovat käytännöllisesti katsoen pelkkiä naamoja, joten silmien
näkyminen on erityisen tärkeää. Muuten hahmon

muoto olisi epämääräinen, eikä katsoja saisi hahmoon
kunnolla kontaktia.
Ilmeen tärkeys pätee luonnollisesti myös
kaikkiin muihin hahmoihin. Red (eli Anakin) Skywalker on yksi harvoista Angry Birds Star Wars -hahmoista, joka ulkonäöllisesti kehittyy pelien episodien
välillä. Hiusten lisäksi muutos on helpoimmin havaittavissa juuri linnun ilmeestä, joka muuttuu aina vain
vihaisemmaksi sitä mukaa, kun Skywalker vajoaa syvemmälle kohti pimeää puolta ja on lopulta aikuisena
pelattavana hahmona possujen joukoissa.
Videopeleissä usein liioitellaan ilahtuneita ilmeitä ja eleitä, sekä tyynnytetään vihaisia, sillä ihmiset
tutkitusti peilaavat jopa fiktiivisesti esitettyjä ilmeitä.1
Angry Birdsissä vihaisuus on kuitenkin noussut jo
tavaramerkiksi ja tietyn hahmojoukon yhdistäväksi
tekijäksi. Angry Birds Star Warsissa myös pelattavilla
possuilla on ”toiminnannälkäiset” ilmeet, mutta tätä
voisi pitää paremminkin tapana motivoida pelaajaa.2
1. Isbister 2006: 151
2. Isbister 2006: 154
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Kuva 29: Viaton padawan-linnunpoika kypärässään ja ikonisessa letissään, valmiina peliin.
Kuva 30: Luonnokseni jedi-oppilaasta munankuori päässään.
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BLACK-VIHOLLISIA

Miten tämä astiasto on voinut päätyä avaruuteen
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Angry Birdsin visuaalisten sääntöjen mukaan siat ja
muut välttämättömät tuhoamiskohteet ovat kuvattu
suoraan edestä. Niillä on myös muutamia animoituja
”olotiloja”, joista tärkeimpiä ovat vauriot, joita ne saavat, mikäli pelaaja ei osu kohteisiin tarpeeksi voimakkaasti.
On ollut huvittavaa huomata, että animaatioiden määrään vaikuttaa myös hahmon persoona.
Esimerkiksi jedi-koulutukseen tarkoitettujen linnunpelättimien ilme alkaa vääristyä, kun niiden ompeleet
alkavat repeillä, ja ahneet tuskenit tarvitsevat vain neljä tilaa, sillä muumiomaiset porsaat eivät kykene tekemään muuta kuin huutamaan ja heiluttamaan haarukkaa, jonka piirsin niille aseeksi. Ratkaisujen pohjana
minulla oli silloisen lead artistin rento käsivaraluonnos.
Kuvallisen tarinankerronnan logiikkaan liittyy tosiaan myös se, että hahmot voivat käyttää sattu-

manvaraisia esineitä erikoisiin tarkoitukseen, vaikka
tapahtumapaikkana olisi jopa avaruus. Yhdellä sotilaalla on jopa keilapallo kypäränä, kiitos jälleen lead
artistin hullun idean.
Paikasta toiseen liikkumiseen, esineiden
pitelemiseen ja vaatteiden käyttöön on kuitenkin pitänyt kehitellä hahmojen raajattomuuden takia uudenlaisia keinoja. Kaikki esineet, kuten Angry Birds
Star Warsin kohdalla vaikka aseet, täytyy pitää hahmon takana, niin ettei katselija voi nähdä, kuinka ele
tehdään.
Tätä raajattomuutta voisi jollain tapaa siis
ajatella eräänlaisena emotionaalisen perspektiivin ja
arvoperspektiivin ilmentymänä1: Angry Birds -hahmot eivät edes tarvitse raajoja, sillä tärkeintä on ilme.
1. Salminen 2005: 44
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Kuva 31: Angry Birds Classicin peruspossu, jonka ylle puin Tähtien sodan sotilaan varusteet.
Kuva 32: Muumiomainen tusken heristelemässä haarukkaa.
Kuvat 33: Jedi harjoitteluun tarkoitettu linnunpelätin eri rikkoontumistiloissaan ja erilaisissa kypärävarustuksisa.
Kuvat 34: Linnunpelätin ehti kokea monenlaisia karmivia vaiheita. Olin iloinen siitä, ettei hahmo ollut
kovin merkittävä, sillä näin sain paneutua sen häiritseviin ilmeisiin kunnolla ja aivan itse.
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DARTH VADER
ISKUJOUKKOINEEN
Miksi siat ovat vihreitä?
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Toivon, että tämä seikka on Tähtien sodan populaarikulttuurissa ikonisoituneen aseman takia suhteellisen
yleistä tietoa, eikä harmillinen juonipaljastus: Pääpaha
Darth Vader on aiemman trilogian päähenkilön, Luke
Skywalkerin isä, joka taas myöhemmässä (tarinankerronnan kronologian suhteen aiemmassa) trilogiassa
esiintyy nuorena päähenkilönä. Luke on Angry Birds
-maailmassa esitetty punaisena peruslintuna. Miten
Darth Vader sitten voi lajinsa puolesta olla Luken isä,
kun kerran hahmolla on jopa siankärsä? Annan vihjeen: Sehän on vain kypärä...
Animaation lakien vuoksi oli alusta asti selvää, että Angry Birdsin integraalikypäriä kohdellaan
kuin orgaanisia kasvoja. Esimerkiksi taisteludroidin
miinus-merkkiä muistuttavat silmät muuttuvatkin
plussiksi, kun sellainen saa osuman. Muutoin kypärien kohdalla pystyttiin seuraamaan melko pitkälle
alkuperäisiä Tähtien sota -varusteita, niille piti vain
lisätä kärsät. Etukuviin saatoin käyttää referenssinä
myös lelufirman valmistamia 3D-malleja, mutta ne
kokivat jonkin verran muutoksia pelihahmoille ominaisten lainalaisuuksien, kuten selkeyden, ilmeiden ja
värityksen takia.
Rovion ritsapeleissä perspektiivi on tärkeä
hahmoja erotteleva tekijä. Tuhottavat viholliskohteet
ovat aina kuvattu edestä päin, todennäköisimmin sen
takia, että karrikoidut siat vain olivat alkuperäistä peliä suunniteltaessa tunnistettavimmillaan edestäpäin.
Classicin ajoista lähtien vieläkin keskeisimpänä tunnuksena on ollut vihreä väri, joka myös erottaa
possut selkeästi taustasta. Tämän takia kypärien alareunoja kokeiltiin avata vatsan ja leuan paljastamiseksi
useita kertoja.
Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa kypärän sisältö varmistetaan pelaajalle vasta silloin, kun
hahmo vahingoittuu ja materiaaliin tulee reikiä. Maalitauluhahmot eivät nimittäin välttämättä tuhoudu

ensimmäisellä yrittämällä ja niiden asteittainen vahingoittuminen on esitettävä informatiivisesti.
Itse leikittelin ajatuksella, että tämä olisi voinut paljastaa myös hahmon todelliset tunteet, mutta
riittävänä pidettiin vihjettä siitä, että valkoisten tai
tummanpuhuvien kuorien sisällä on tosiaan sika (tai
lintu), eikä vaikka robotin koneisto.
Darth Vaderin kypärän myötä on myös riemastuttavaa huomata, miten pelien kenttiä rakentava
level designer on hänkin eräänlainen tarinankertoja.
Hahmo nimittäin seisoo usein tasapainoilemalla kahden kätyriporsaan päällä, sillä eihän niin mahdikas
henkilö voi olla lyhyt. Pelihahmot siis toimivat vielä
paremmin niille tarkoitetussa ympäristössä, ja ne luovat toisiinsa erilaisia suhteita, sekä kertovat tarinaa
jopa sellaiselle katselijalle, joka ei tunne taustatarinoita
ennestään.
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Kuva 35: Tulkintani siitä, miltä aiemmin kehitelty Darth Vader -hahmosuunnitelma näyttää 3/4-kuvakulmasta.
Kuva 36: TIE-pilotti. Harmikseni letkut eivät saaneet tulla sieraimista.
Kuvat 37: Taistelu-droidin erilaisisa ilmetiloja lead artistin luonnosten pohjalta.
Kuvat 38: Molempiin Tähtien sota -peleihin kuuluvia hahmoja...
Kuvat 39: ...alkuperäisiin esikuviinsa yhdistettyinä.
Kuva 40: Ehdottamani Biker Scout -sotilaan rikkoutunut tila.
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UNIVORMUPUKUISET
MILITARISTIT JA NEIMOIDIANIT
”Delight the Fan”

Tuotantoyhtiö ei ole ainoa osapuoli, joka on rakkaimmistaan tarkka. Ikonisuuden myötä Tähtien sodalle (ja
tavallaan jopa Angry Birdsille) on kehittynyt vannoutunut fanikunta, jota on miellytettävä varoen. Omistautuneimmat fanit huomaavat suosikkihahmoissaan
pienimmätkin virheet, joten panosvöiden täytyy olla
juuri oikein ja antennien oikealla puolen kypärää.
Kuten aiemmin jo mainitsin, vaatteiden perusidean keksiminen oli haastavaa ottaen huomioon,
että asujen piti olla sopivia hahmoille, jotka koostuivat
käytännöllisesti katsoen pelkistä päistä. Univormujen
täytyi olla vähän niin kuin kulhoja tai koostua ”irrotetuista kauluksista”. Takkien jättäminen pois ei käynyt,
sillä esimerkiksi korostuneessa symboliudessaan ja sotilaiden hierarkkian osoittavine merkkeineen ne olivat
tärkeitä ”ilkeänkaltaisille” hahmoille1. Arvomerkkejä
oli kuitenkin yksinkertaistettava mittakaavan takia,
ja se todennäköisesti synnyttää juuri tätä suunnatonta
kiukkua vannoutuneimpien fanien keskuudessa.
Tämä tarkkuus pätee myös ilahduttaviin yksityiskohtiin: Fanit kokevat oivaltamisen iloa, eivätkä
he tunne itseään aliarvioiduiksi löytäessään pelihahmojen joukosta sen tuntemattomimman sivuhahmon.
Tämän takia valitsin possujen vihollisiksi Tähtien sodan insinöörejä, joilla on kirkkaanväriset kypärät.
Hahmojen tuntemattomuutta ja jonkinlaista
onnettomuusaltista huvittavuutta pidettiin toisaalta

myös mahdollisina haittoina. Siksi lisäsimme joukkoon myös yhden komeahattuisen lintusotilaan, jonka vaatteet ovat mallinettu tunnetun Panaka-hahmon
perusteella, joka on lead artistin suunnittelema pelattava hahmo. Sitä on kehaistu juuri vaatteidensa takia
yhdeksi selkeimmistä hahmoista.
Kettunen 2000: 17
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Kuvat 41 (allekkain): Ensimmäisen Tähtien sota -pelin peruspossuihin pohjautuvia sotilaita, joiden päälle
puin possumaiset versiot Tähtien sodan -univormuista. Tuuheaviiksinen suurmoffi sai ulkonäkönsä vanhoista Blackin luonnoskokeiluista.
Kuvat 42 (allekkain): Toisen pelin insinöörejä ja hattupäinen turvallisuusvirkailija.
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Kuvat 43: Sotilasluonnoksiani. Jossain vaiheessa halusin, että insinöörien kypärissä olisi lukenut niiden nimi.
Kuvat 44: Luonnoksiani planeetta Neimoidian koreahattuisiksi virkamiehiksi.
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SEBULBA JA PODRACERIT
Perustukset leluteollisuudessa ja ovelaa tilankäyttöä

46

Autiomaaplaneetta Tatooinen pahamaineisimman
kilpa-ajajan, Sebulban, kehityskaari tuntui minulle
omimmalta henkilökohtaiselta haasteelta. Vaikka Sebulba ei ole henkilöistä lähellekään kaikkein tärkein,
sen kohdalla muistan pohtineeni eniten myös hahmosta mahdollisesti valmistettavien aineellisten esineiden ominaisuuksia.
Pienten figuurien muoviset kehot ovat yksityiskohtaisesti valettuja, mutta maalaus tehdään
tekniikalla, josta ei voida saada kovin tarkkaa. Tämä
oli merkittävin syy siinä, miksi kehittelin Sebulbaa
ensiksi ilman suojalaseja. Voisi kuitenkin pitää peliteollisuuden ryhmätyön merkittävyyden esimerkkinä,
etten tiedä lainkaan, miksi lasit olivat lopulta tipautettava silmille. Ehkäpä olisi ollut kummallista, jos
Sebulba olisi ajanut podraceriaan pitäen niitä otsalla.
Vähän niin kuin ajaisi pyörää roikuttamalla kypärää
tangonsarvessa.

Sebulballe ja hänen kilpailijoilleen oli siis saatava myös alukset. Itse Sebulba ja hänen varteenotettavin vastustajansa Anakin saivat lopulta omat tunnistettavat aluksensa, mutta taustalle oli saatava jotakin
geneerisempää vilinää. Siispä piirsin erilaisia siivekkeitä, turbiineja ja väriraitoja, joista pysyi kokoamaan
erilaisia yksilöllisiä lentureita.
Tälle palapelimäiselle työtavalle on hyvä
syynsä. Mobiilipelit nimittäin ovat pieniä sekä fyysisesti että datamäärän puolesta, ja juuri grafiikka on
pelille se suurin resurssisyöppö, joten sitä on optimoitava joskus ovelillakin tavoilla. Samoja kuvia voidaan esimerkiksi käyttää uudelleen häivyttäen toistoa
pienin päälle lisättävin muutoksin. Ja jopa hahmojen
naamat ovat useimmiten rakennettava päällekkäisistä
osista, eli compo spriteistä, jotta uutta ilmettä tehtäessä ei esimerkiksi olisi pakko tehdä uutta pääkoppaa.
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Kuvat 45: Sebulban ehyt ja ”rikkoontunut” versio.
Kuvat 46: Luomani viralliset grafiikat takaa-ajokohdan kolmelle podracer-mallille. Ensimmäisen aluksen sisällä voi nähdä Sebulban lopullisen designin, jota lead artist on korjaillut.
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Kuvat 47: Sebulban pitkä kehityskaari.
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TEKNIIKKA

Sikamaisia ja lintumaisia koneita

49

Angry Birdsin perusidean takia kaikkien kohteiden,
jotka ovat passiivisia vihollisia ja pelaajalle välttämättömiä tuhottavia, kuuluisi muistuttaa joko sikoja tai
lintuja. Tämä sisältää jopa kulkuvälineet ja muun sotakaluston, ja ainoastaan miehittämättömiltä näyttävissä koneissa voidaan eläinviittaukset jättää pois.
Kävin siis ideointiprosessissa läpi kaikki indeksit, jotka muistuttavat sioista: sorkat, saparot, kärsät ja muut. Raajojen puuttumisen takia ainoastaan
kärsä oli kelvollinen symboli, joten se onkin nähtävissä monissa yksityiskohdissa, kuten pakoputkissa,
aseiden piipuissa ja militaristisissa insignioissa. Yritin
liittää joidenkin koneiden kuonoon eräänlaisena vitsinä jopa pistorasian, mutta harmikseni ratkaisu ei päätynyt
yhteenkään lopulliseen grafiikanpalaseen.
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Tähtien sota -peleissä yksi laite on kuitenkin pelattavuudellisessa tärkeydessään ylitse muiden.
Droideka on harvinaislaatuinen hahmo, sillä se on
sekä eloton kone että yksi ritsaan sijoitettavista henkilöistä. Kyseisen robotin liikkumista on elokuvissa
miellyttävää katsoa, sillä laite pystyy käpertymään dynaamiseksi palloksi ja pyörimään lähemmäs kohdettaan.
Virallinen malli tuli minulle lopulta puhtaaksipiirrettävänä luonnoksena. Kun ”sianpäälle” oli
Droidekan syliin pitänyt jättää suuri määrä tilaa, oli
se alkanut muistuttaa hieman tuolia. Työporukkamme
sananvaihdossa härveli sai nopeasti kutsumanimen
”DroidIKEA”.
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Kuva 48: Taistelu-droidien kulkuneuvo, jonka yksityiskohtiin käytin poikkeuksellisesti referenssinä freelancereiden Roviolle piirtämiä
sarjakuvia.
Kuva 49: Biker Scout -ajoneuvo, joka pohjautuu osaksi Hasbron leluun.
Kuva 50: Angry Birds Star Wars II -pelissä yleisesti käytetty kivääri.
Kuvat 51: Droideka valmiudessa ja kokoon käpertyneenä.
Kuva 52: ”Maalaamani” lintujen alus, jonka nokalle on pelissä sijoitettu pelaajan hallitsema ritsa.
Kuva 53: Lentämiseen ja rapumaiseen kävelyyn kykenevä alus, jonka loin sen perusteella, minkälaista toiminnallisuutta level designer
halusi luomaansa kenttään.
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Kuvat 54: Naboo-planeetan kuninkaallisen aluksen kehityskaari.
Kuvat 55: Droidien kuljetusaluksen kehityskaari.
Kuvat 56: Varhaisia luonnoksiani Droidekalle.
Kuva 57: Luonnokseni AAT-alukselle.
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PRODUKTION YHTEENVETO
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Mitä tuli opittua

Yksinkertaisen tekeminen on vaikeaa. Kun tyylilajillisten ja teknisten ominaisuuksien takia taskuun
on saatava mahtumaan kymmeniä megatavuja, jotka
onnistuvat vielä viihdyttämään tuntikausia, ei tehtävä
näytä olevan kovin helppo.
Tähtien sota on tarinana eeppinen kuin Kalevala. Siksi narraation pelkistäminen hahmovetoisesti
kuljetettavaksi olisi luonnollisentuntuinen valinta,
vaikkei se olisi alkuperäistenkin Angry Birds -pelien
idea. Angry Birds on kuitenkin laaja viihdebrändi, ja
erityisesti hahmojen grafiikka saa ylitsevuotavasti
huomiota muihin osa-alueisiin verrattuna.
Mobiilipelien rajoitteiden ja etujen myötä

voisin tiivistää luontiprosessin muutamiin sääntöihin,
jotka sain todeta ja oppia kantapään kautta. Hyvä arkipelihahmo mobiilialustalle on:
•
•
•
•
•
•

Helppo muistaa ja erottaa esimerkiksi siluetin ja
värin avulla.
Tiivistetty muutamiin valikoituihin piirteisiin,
joiden ympärille hahmo rakennetaan.
Pelattavuuden ja mekaniikan puolesta informatiivinen.
Soveltuva myös pelin osa-alueisiin, kuten level designiin.
Tarpeeksi kiinnostava, muttei ärsyttävä.
Samaistuttava.

Kuva 58: Angry Birds Star Warsin Endor-planeetta.
Kuva 59: Angry Birds Star Wars II -pelin ”Bird Side” planeetta Naboon ruohokentillä.
Kuva 60: ”Pork Side” Kuolontähti-avaruusasemalla.
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•
•
•
•

Luotu ottaen huomioon pelin tyylilaji, teema ja
narraatio.
Oikealle kohderyhmälle suunnattu.
Sopiva pienikokoiselle alustalle ja rajoitetulle datamäärälle esimerkiksi animaatioidensa puolesta.
Soveltuva muihin medioihin.

Hahmosuunnittelijalta vaaditaan siis kommunikaatiokykyä, mielikuvitusta, sekä rohkeutta liioitella ja
yhdistellä yllättäviäkin asioita. Usein informatiivisuus
ja dynaamisuus yliajavat realismin, mutta hahmon on
pelkistämisestä huolimatta oltava uskottava. Stereotyyppejä taas voi käyttää sanoman nopeaan esittämiseen, ja niiden rikkomista syvyyden aikaansaamiseksi1.
Varsinkin arkipeleissä, jossa taiteellinen
kieli on rajallista, saa olla rohkea, liioitella ja vähän
hölmöillä. Olen vähitellen alkanut omaksua Rovion
tyyliä ja varsinkin ymmärtänyt, ettei se ole syntynyt
tyhjästä, vaan muotoutunut informatiiviseksi ja täten
pelattavuudeltaan hyväksi ja ulkonäöltään huomiota
herättäväksi. Helppoa omalta, hieman liian realistiselta, mukavuusalueelta lähteminen ei ollut, ja minulla
onkin vielä paljon opittavaa.

Luovalla alalla onkin usein hyvä myös seurata yksittäisiä työntekijöitä ja huomata, mikä osa-alue
on juuri kyseiselle tekijälle luontevin. Olin itse joskus
hukassa hahmoluonnosten keskellä, ja menetin monien työtehtävieni hallinnan lead artistille. Tapaukset
saattoivat harmittaa hetken, mutta tiesin niiden olevan
tärkeä osa oppimista.
Vähintään ydintiimin työntekijöiden kanssa tulisikin kommunikoida mahdollisimman paljon
kasvotusten. Yksittäisellä työntekijällä on mobiilipeleissä yleensä enemmän vaikutusvaltaa kuin vaikkapa 3D-peleissä, mutta hyvä pelihahmo tarvitsee koko
tiimin jakaman näkemyksen. Tuotannon ja viilauksen
myötä itse grafiikantekijästä kehittyy kuitenkin eräällä tapaa pelin visuaalinen muisti, ja tämä antaa alan
työntekijälle todellisen valtin pelin ideoinnissa kun
tuotanto on jo alkanut.
Olen vasta alussa, mutta kaiken omaksumani
tiedon ja taidon lisäksi minulle on ollut todella terveellistä huomata myös se, että game artist on todella tärkeä.
1. Isbister 2006: 16

7. JÄLKISANAT
Kantavatko siivet?

Molemmat Angry Birds Star Wars -pelit ampaisivat
Yhdysvaltojen Appstoren kärkeen vain muutamissa
tunneissa.1 Ne saivat heti kuoriuduttuaan hyvän vastaanoton ja pelejä kehuttiin jopa hieman ryppyotsaisinakin tunnetuilla tahoilla.2
Rovion menestyksen sanotaan olevan kuin
koko pelialan kehityskulku pähkinänkuoressa, sillä
pelit ovat nousemassa marginaalista viihteen merkittävimmäksi kategoriaksi.3 Angry Birds Star Wars
-brändi taas on yhdistänyt erilaisia fanijoukkoja ja
toiminut portaalina peliharrastukseen jopa sellaisten
kuluttajien kohdalla, jotka eivät ole ennen aktiivisesti
pelanneet.4
Kaiken tämän eteen on nähty monen työntekijän osalta hyvin paljon vaivaa. Tähtien sota -pelien
taakse piiloutuvaa Rovion siipeä, Studio Forgea, onkin tuottaja Jaakko Haapasalon sanoin verrattu Angry
Birdsin keltaiseen lintuun. Se menee läpi mistä vaan.
Ja se levittäytyy kaikkialle. Nykyään Angry
Birds -brändiä voi lähestyä niin monen eri median,
tuotteen ja ilmiön kautta, että todennäköisesti jonain
päivänä monet eivät enää muista, mistä kaikki lähti.5
Myös alkuperäiset pelihahmot ovat roolissaan kerronnallisina elementteinä monien eri alojen
yhteistuotoksia, ja niihin vaikuttavat monenlaiset
ympäristötekijät. Narraation muotona videopelit ovat
saamassa samankaltaisen jalansijan kuin kirjat ja elokuvat, jatkaen eteenpäin kehityskaarella, joka näyttää
vastaavan esikuviensa historiaa.
Minun osani monen asian, varsinkin koulun,
suhteen on nyt kuitenkin täytetty. Jatkan eteenpäin
alalla, jolla on hyväksyttävää leikkiä ja tehdä työaika-

na taustatutkimusta vaikkapa planeetta Neimoidian
asukkaiden nenistä.
Nintendon pääsuunnittelija Shigeru Miyamoto on sanonut Angry Birdsin olevan vuoden 2009 peleistä hänen oma suosikkinsa, sillä ”siitä näkee, että
sen tekijöillä on ollut hauskaa”.6
Mistähän hän on mahtanut sen arvata...
1. Rovio a & b 2012-2013
2. Fahey 2013
3. Niipola 2012: 9
4. Graydon 2013: 146
5. Graydon 2013: 158
6. Miyamoto 2012

Kuva 61: Tuntemattoman taiteilijan katuliituteos.
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Etu- ja takakansi: Camara, Alberto (2013).
1. Girdhar, Rajeed 12.7.2012
2. Kantanen, Emma 30.10.2011 (valokuva). Pelit (c) Rovio Entertainment
3. Angry Birds Classic hahmoja.
4. Nintendo. Kuvakaappaus Game Boy -konsolin Tetris -pelistä.
(www.garath.net/Sullla/tetrisgbscore.jpg) Viitattu 4.12.2013
5. Taito Corporation. Hahmoja Space Invaders -pelistä.
(www.openbytes.files.wordpress.com/2010/10/space_invaders_by_
molotov_arts.jpg) Viitattu 4.12.2013
6. Namco. Hahmoja Pac-Man-pelistä.
(www.files.myopera.com/DotEd/albums/133455/pacman.gif )
Viitattu 4.12.2013
7. Nintendo. Mario-hahmo Super Mario Bros -pelistä,
(www.nickmarino.net/wp-content/uploads/2013/06/mario-rebuilt.
png) Viitattu 4.12.2013
8. Stichting Mathematisch Centrum & Stephenson, Mike. Ruutukaappaus Nethack -pelistä.
9. Ruutukaappaus Angry Birds Classic -pelistä.
10. Iisalo, Jaakko. Varhainen Angry Birds -luonnos.
11. Ruutukaappaus Angry Birds Rio -pelistä.
12. Ruutukaappaus Angry Birds Seasons -pelistä.
13. Ruutukaappaus Angry Birds Space -pelistä.
14. Hasbron Angry Birds Star Wars II -figuureja. (Valokuva: Kantanen, Emma 20.10.2011)
15. Angry Birds Star Wars I & II -työpöytäikonit.
16. Angry Birds Star Wars I & II -pelien tusken-hahmot.

17. Angry Birds Star Wars II -hahmoja.
18. Angry Birds Star Wars I -pehmoleluja.
19. Angry Birds -oheistuotteita, koonnut Schulte-Tigges, Jan.
Kuva löytyy sivuilta 21-22 kirjasta: Angry Birds: Hatching a Universe - Behind the Scenes of a Phenomenon (Graydon, Danny. 2013
Insight Editions)
20.-38. Produktion luonnoksia ja virallista grafiikkaa.
39. Lucasfilm Limited. Kuvia Star Wars -elokuvien puvustuksista
ja figuureista. Vasemmalta oikealle:
a. Lähde jäljittämättömissä
b. (www.japanstarwars.com/topics/2008/10/images/gg-atat-driver.
jpg) Viitattu 24.10.2013
c. Lähde jäljittämättömissä
d. (www.i110.photobucket.com/albums/n101/ostron6160/Scout_
trooper.jpg) Viitattu 24.10.2013
e. Lähde jäljittämättömissä
40.-57. Produktion luonnoksia ja virallista grafiikkaa.
58. Ruutukaappaus Angry Birds Star Wars -pelistä.
59. Ruutukaappaus Angry Birds Star Wars II -pelistä.
60. Ruutukaappaus Angry Birds Star Wars II -pelistä.
61. Kantanen, Emma 21.6.2013 (valokuva)
Kansikuvien, sekä kuvien 2-3, 9-38 ja 40-60 tekijänoikeudet kuuluvat Rovio Entertainmentille.
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