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1 JOHDANTO 

 

Free-to-play -pelit ovat suhteellisen uusi ansaintamalli peliteollisuudessa. Lyhyen ajan 

sisällä ne ovat kuitenkin saavuttaneet suuren suosion pelikehittäjien keskuudessa. 

Ansaintamallissa pelisovellus jaetaan asiakkaille käyttöön veloituksetta ja tulot saadaan 

pelin sisäisistä ostoksista tai mainoksista. Tuottoisimpien free-to-play -pelien menestys on 

myös saanut perinteiset pelistudiot muuttamaan ansaintamalliaan samankaltaisemmaksi ja 

alan ammattilaiset kuten Greg Zeschuk ovat arvioineet siitä muodostuvan lopulta hallitseva 

hinnoittelustrategia. (Neon 2010) 

 

Perusansaintamallin lisäksi free-to-play -pelejä yhdistävä oleellinen piirre on pelien 

myyminen palveluina. Craig Keller (2015) kuvailee free-to-play -pelien monetisaatiota ja 

sitä, miten se poikkeaa perinteisesti fyysisessä paketissa myytävistä peleistä. Kellerin 

mukaan free-to-play -pelit lähestyvät pelejä jatkuvana palveluna, kun taas paketissa 

myytävät pelit ovat olleet pelaajalle yksi kalliimpi kertaostos. (Keller 2015.) Yleisesti kun 

pelikehittäjät myyvät peliään palveluna, heidän on kyettävä tarjoamaan sille tukea, kuten 

säännöllisiä päivityksiä ja uutta sisältöä koko pelin elinkaaren halki. Jotta tällaista palvelua 

voidaan tarjota, on tärkeää pystyä ymmärtämään, mitä ihmiset haluavat ja tarvitsevat 

videopeleiltä. Artikkelissaan True Meaning of the ”Games as Service”, Ilya Eremeev (2015) 

määrittelee palveluna myytävien pelien olevan enemmän kuin operointi- tai ansaintamalli ja 

ennemminkin kokonaisvaltainen viihdepalvelu. Hänen näkemyksensä mukaan pelin sisällä 

tapahtuva kokemus on vain perusta, ja palvelussa on ennen kaikkea kyse tunteesta, 

yhteisöstä ja tuesta. Eremeev menee näkemyksessään niinkin pitkälle, että hänen mielestään 

free-to-play -peleistä pitäisi tulla tapa ja osa pelaajan identiteettiä. (Eremeev 2015.) 

Tarjoamalla tämän kaltaista kokonaisvaltaista viihdettä, peli pystyy palveluna säilyttämään 

retentionsa. Kun peliyhtiöt tähtäävät pitkään pelin eliniän arvoon, on pelaajan retentio 

keskeinen näkökohta, joka on saavutettavissa sitouttamalla pelaaja pelin ajan hauskuudella 

ja palkitsevilla ominaisuuksilla ja mekaniikoilla. Siitä asti kun free-to-play -pelit esiteltiin 

ensimmäistä kertaa, on menestyksekkään free-to-play -pelin tekevistä seikoista ja 

periaatteista käyty laajalti keskustelua ja kirjoitettu useita tutkimuksia. Jostain syystä 
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tutkijoiden ja erityisesti pelikehittäjien kesken ei ole ollut juurikaan mielenkiintoa selvittää, 

millainen on äänen ja äänisuunnittelun vaikutus retentioon ja monetisaatioon free-to-play -

peleissä. 

 

Nyt kun free-to-play -pelejä pidetään yleisesti palveluina ja peliyhtiöt haluavat pelaajan 

retention säilyvän korkeana ja monetisaation tehokkaana, on entistä tärkeämpää ymmärtää 

musiikin ja äänisuunnittelun vaikutus pelaajan käyttäytymiseen ja siihen, miten hän reagoi 

pelin sisäisiin tapahtumiin. Esimerkkejä pelin tapahtumista tai toiminnoista, joissa 

äänisuunnittelun merkitys voi korostua ovat tilanteet, joissa pelaaja on epäonnistumassa, 

häviämässä tason tai ostamassa lisäelämiä ja päivittämässä hahmoaan paremmaksi. Musiikin 

ja äänen merkitystä kuluttajakäyttäytymisessä on tutkittu muun muassa kaupanalalla jo 

kuusikymmentäluvulta asti, mutta uhkapelejä lukuun ottamatta samanlaista tutkimusta ei ole 

peleistä tehty. Huomioon ottaen senkin, että myymälöihin tai kasinoihin liittyvät tutkimukset 

eivät välttämättä ole tätä tutkimusta ajatellen aina relevantteja, ovat tulokset olleet 

rohkaisevia. Useissa eri tutkimuksissa on huomattu musiikin vaikuttavan 

kulutuskäyttäytymiseen päivittäistavarakaupoissa. On muun muassa selvitetty, että musiikki 

vaikuttaa asiakkaiden ostokäytökseen, mutta vaikutukset vaihtelevat riippuen viiteryhmistä 

(Andersson, Kristensson, Wästlund & Gustafsson 2012). Digitaalisten uhkapelien osalta on 

näyttöä siitä, että korkealaatuisten visuaalisten efektien rinnalla hi-fi -ääni voi toimia toisen 

asteen ehdollistajana (Schull 2005). Aiempien lausuntojen perusteella voidaan todeta, että 

äänellä ja musiikilla on vaikutusta ihmisten rahankäyttöön, mutta edelleenkin on paljon 

ymmärrettävää siinä, miten ja miksi. 

 

Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, minkälainen rooli äänisuunnitelulla on free-to-play 

-pelien ansaintamallissa. Lisäksi esitän erilaisia tapoja vaikuttaa pelaajaan ääneen liittyvin 

keinoin. Tutkimuksessa esitän mallin, jota olin kehittämässä yhteistyössä peliyhtiölle. 

Tiedon keräämisessä oli tarkoitus käyttää monimuuttuja- (multivariate) ja A/B-testauksen 

tekniikoita. A/B-testausmetodi on digitaalisena aikakautena tullut olennaisemmaksi kuin 

koskaan aiemmin. Metodia voi käyttää esimerkiksi verkkosivun optimointiin niin, että sivun 

kahta versiota A ja B vertaillaan empiirisesti näyttämällä niitä käyttäjille. Jokainen käyttäjä 
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näkee vain yhden version sivusta ja saadun tiedon pohjalta arvioidaan, kumpi sivuista on 

enemmän käyttäjien mieleen. Monimuuttujatestaus taas poikkeaa A/B-testauksesta siinä, 

että muuttuvia tekijöitä on useampia ja tavoitteena on selvittää, mikä yhdistelmä toimii 

parhaiten. 

 

Tämänkaltaisessa lähestymistavassa suurin haaste on ymmärrettävästi tapauskohtaisuus ja 

se, että tieto voi olla sovellettavissa vain tietynlaisen peliyhtiön tai pelityypin peleihin. Tältä 

osin tutkimukseni ja testisuunnitelmani ovat tapaustutkimuksia. Tavoitteena on kuitenkin 

luoda perustavanlainen viitekehys, jota voitaisiin hyödyntää lähes minkä tahansa free-to-

play -pelin kanssa. Varsinaista testausta ei ajan ja muiden realiteettien puitteessa saatu 

toimeksipantua, vaan testihanke keskeytettiin. Sain kuitenkin tutkimusta varten peliyhtiöstä 

kolmen mobiilipelin äänen käyttöön liittyvää analytiikkaa sekä peliäänien suhdetta 

rahankäyttöön käsittelevää analytiikkaa. Tarkastelen tässä tutkimuksessa peleistä saamaani 

analytiikkaa sekä esittelen oman testisuunnitelmani ja suunnitelmaan liittyvän taiteellisen 

osion. 
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2 TUTKIMUKSEN RAKENNE 

 

Tutkimus koostuu yhdeksästä luvusta, ja tavoitteeni on kuljettaa lukija tutkimuksen läpi niin, 

että jokainen luku siinä auttaa ymmärtämään järjestyksessä seuraavaa asiasisältöä. 

Johdantoa seuraa tutkimuksen kirjallisuuskatsaus luvuissa 3 ja 4. Aluksi käyn läpi 

tutkimuksen keskeiset käsitteet, joita ovat flow, game flow ja immersio. Tämän jälkeen 

esittelen peliäänisuunnittelun vaikutuksia pelaajaan aiempien tutkimusten  ja kirjallisuuden 

pohjalta.  

 

Viidennessä luvussa esittelen peliyhtiöltä saamani tutkimukseen liittyvän aineiston ja 

tulkintani siitä. Kuudennessa luvussa esittelen oman testisuunnitelmani, joka on samalla 

ehdotukseni jatkotutkimukselle. Seitsemäs luku kertoo testisuunnitelmaa varten 

toteuttamastani taiteellisesta työstä. Kahdeksannessa luvussa käyn läpi tutkimuksen 

johtopäätöksen ja vastaan tutkimuskysymyksiin. Yhdeksännessä luvussa käyn läpi 

aiheeseen liittyviä ennakko-odotuksiani, tulosten tulkitsemiseen liittyviä ajatuksiani ja 

ehdotuksiani jatkotutkimukselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

 

3 KESKEISET KÄSITTEET  

 

3.1 Flow 

 

Tunnetuin teoria flow-tilasta on psykologi Mihály Csíkszentmihályin (1990) esittämä. 

Hänen mukaansa flow on tila, jossa yksilö on niin syventynyt tekemiseen, että muut asiat 

lakkaavat olemasta. Csíkszentmihályi kirjoittaa ihmisen olevan onnellisimmillaan 

suorittaessaan haastavaa ja monimutkaista tehtävää flow-tilassa. Flow-tilassa toimiminen on 

niin palkitsevaa, että ihmiset tekevät sitä tekemisen vuoksi, välittämättä siitä mitä 

tekemisestä saavat tai onko se hankalaa tai vaarallista. Flow-tilassa ihminen hallitsee 

psyykkistä energiaansa, ja tilan myötä yksilö muuttuu minuudeltaan monimutkaisemmaksi 

kuin mitä se ennen kokemusta oli. (Csíkszentmihályi 1990.) 

 

Fullagar ja Kelloway (2009) listasivat tutkimuksessaan Csíkszentmihályin kirjoissa 

esiintyvät yhdeksän osatekijää, jotka johtavat flow-tilan saavuttamiseen. Ensinnäkin taitojen 

ja haasteen on oltava tasapainossa niin, että yksilön osaaminen kohtaa häneltä vaadittavan 

suorituksen. Liian haastava tehtävä johtaa usein turhautumiseen ja haasteettomuus taas 

tylsistymiseen. Myös siinä tapauksessa, että yksilön taidot vastaavat haastetta, mutta tehtävä 

ei ole riittävän vaikea tai monimutkainen, voi lopputuloksena olla apatia. Flow-tilan 

saavuttaminen vaatiikin jokapäiväisiä arkisia tehtäviä monimutkaisempaa tekemistä 

toteutuakseen.  Toiseksi osatekijäksi tutkijat nimeävät toiminnan ja ymmärryksen 

sulautumisen. Näin tapahtuu, kun tekeminen muuttuu automaattiseksi ja spontaaniksi niin, 

että tehtävä nousee keskittymisessä keskiöön ja yksilön minuus ja itsensä tarkkailu muuttuu 

toissijaiseksi. Kolmantena on vahva ymmärrys siitä mitä on tehtävä ja selkeä käsitys 

tavoitteista. Neljäntenä mainitaan yksiselitteinen ja välitön palaute tehtävän etenemisestä. 

Viidentenä on korkea osallistumisen aste ja keskittyminen tehtävään. Kuudenneksi tekijäksi 

kerrotaan tunne kontrollista ilman sen tavoittelua, eli kontrollin paradoksi. Usein on 

raportoitu, että flow-tilan tunne katoaa samalla kun huomio kääntyy tilanteen hallinnan 

säilyttämiseen. Seitsemänneksi tekijäksi mainitaan itsetietoisuuden katoaminen, joka 

tapahtuu kun yksilö lakkaa täysin miettimästä minuuttaan ja sulautuu yhteen tehtävänsä 
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kanssa. Kahdeksas osatekijä flow-tilaan on ajantajun menettäminen. Yhdeksäs ja viimeinen 

osatekijä on autotelinen kokemus, jota Csíkszentmihály kuvailee tilaksi, jossa tekeminen on 

niin nautinnollista, että siitä itsessään muodostuu motiivi tekemiselle. (Fullagar & Kelloway 

2009.)  Osa tutkijoista argumentoi kolmen viimeiseksi listatun osatekijän olevan 

enemmänkin flow-tilan tulosta kuin siihen vaikuttavia tekijöitä (Pavlas 2010). 

 

3.2 Game Flow 

 

Digitaaliset pelit ovat erinomaisia tarjoamaan mahdollisuuksia flow-tilan kaltaisiin 

kokemuksiin, sillä niiden asettamat haasteet muuttuvat vaikeammiksi ja asettavat pelaajan 

toimimaan taitojensa rajoilla. Pelit antavat myös pelaajalle jatkuvaa palautetta tekemisestä 

ja pelaamista harrastetaan myös siksi, että pelaaminen tekemisenä on pääasiallinen tavoite. 

(Ermi & Mäyrä 2005.) Näin ollen voidaan ajatella, että videopelin pääasiallinen tarkoitus on 

autotelinen kokemus. 

 

Tutkijat ovat luoneet Csíkszentmihályin edellisessä kappaleessa esittelemiini flow -teorian 

osatekijöihin perustuen viitekehyksiä, joiden perusteella pelin kehityksessä voidaan pyrkiä 

luomaan flow-tilan saavuttamiselle optimaalinen peli. Avainasemassa on pelin 

suunnitteleminen niin, että peli sisältää flow-tilalle välttämättömät elementit. Tällä tavoin 

pelaajan tuotteeseen laittama keskittyminen saadaan virtaamaan sulavasti ja palkitsevalla 

tavalla. (Järvinen, Heliö & Mäyrä 2002.) 

 

Csíkszentmihályin mukaan flow-tilan saavuttaminen vaatii haastavan tehtävän, joka on 

tasapainossa yksilön taitojen kanssa (Csíkszentmihályi 1990). Järvisen, Heliön ja Mäyrän 

mukaan hyvän pelattavuuden keskeinen tekijä on pelin vaikeustason kasvaminen suhteessa 

pelaajan taitojen kertymiseen niin, että pelatessa muodostuu oppimiskäyrä (Järvinen ym. 

2002). Sweetser ja Wyeth (2005) kirjoittavat, että pelin tulisi tarjota eritasoisia haasteita 

taidoiltaan eritasoisille pelaajille. Yhdeksi ratkaisuksi siihen, että pelaajan taidot vastaavat 
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pelin haasteita, he ehdottavat uuteen toimintoon tai taitoon valmistelevia tasoja, jotka 

muistuttavat kuitenkin varsinaista pelaamista. (Sweetser & Wyath 2005.) 

 

Toiminnan ja ymmärryksen sulautuminen vaatii peliltä tiettyjä ominaisuuksia. Pelin rakenne 

ja tempo voivat muodostaa kaavan, joka edesauttaa flow-tilan saavuttamista. Pelin 

audiovisuaalisuuden eli ääni- ja graafisen suunnittelun nautittavuus vaikuttaa flow-

kokemukseen. Lisäksi moninpeleissä sosiaalinen kanssakäyminen voi myötävaikuttaa flow-

tilan saavuttamiseen. (Järvinen ym. 2002.) Sweetser ja Wyath painottavatkin sosiaalista 

kanssakäymistä pelissä niin tärkeäksi, että irrottavat sen omaksi osatekijäksi flow-tilan 

saavuttamiseen (Sweetser & Wyath 2005). 

 

Flow-teorian mukaan täysi osallisuus tekemiseen syntyy siitä, että yksilö saa asianmukaista 

ja välitöntä palautetta tekemisestään. Järvisen, Heliön ja Mäyrän mukaan nämä ovat myös 

yleisesti käytössä olevia standardeja interaktiivisen median käytettävyydelle. 

Interaktiivisessa mediassa palaute saadaan usein auditiivisesti sekä visuaalisesti, vaikkakin 

erot eri genrejen välillä voivat olla merkittäviä siltä osin minkälaista palautetta pelaaja saa 

toiminnoistaan. Pelaajaan tulee myös voida päätellä pelin lainalaisuudet, koska pelit ovat 

luonteeltaan kilpailullisia, on pelaajan esimerkiksi pystyttävä arvioimaan pelin sisäisten 

riskien ja hyötyjen suhdetta. Mikäli riskit ovat suhteessa saatuun hyötyyn epäloogisia, voi 

pelaaja kokea tehtävään kohdistamansa energian haaskatuksi ja tällöin on vaarana, että pelin 

vuorovaikutus ei tuota nautintoa. (Järvinen ym. 2002.)  

 

Sweetserin ja Wyathin mukaan pelaajan on voitava hallita tekemisiään pelissä ja siinä, miten 

hän kontrolloi hahmoa tai pelin toimintoja. Pelaajan tulisi saada palautetta etenemisestään 

pelissä ja pystyä ymmärtämään toimintojensa seurauksia. Lisäksi todetaan, että pelissä tulisi 

olla pitkän tähtäimen tavoitteita, jotka esitetään selkeästi pelin alussa, kuten myös useita 

tavoitteita, joita pelaajalle tulee vastaan pelin eri tasoissa.  (Sweetser & Wyath 2005.) Sites 

ja Potter (2018) kuitenkin huomauttavat tutkimuksessaan, että tämän kaltainen rajaus pelin 

selkeistä tavoitteista sulkisi pois tekemisenä Csíkszentmihályin teoksessaan määrittelemän 
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japanilaisen kivipuutarhan hoitamisen, jossa toiminnolla ei ole selkeää loppua tai tavoitetta. 

Peleissä tällä perusteella voidaan väittää, ettei avoimen pelimaailman pelit tai 

hiekkalaatikkopelit ole luonteeltaan kaikkein sopivimpia flow-tilan saavuttamiseen. (Sites 

& Potter 2018.) 

 

Jotta flow-tila voidaan saavuttaa, pelin on vaadittava pelaajalta keskittymistä ja pelaajan on 

myös pystyttävä keskittymään peliin (Sweetser & Wyath 2005). Pelisuunnittelulliset virheet, 

jotka voivat haitata pelaajan keskittymistä, ovat esimerkiksi pelin ohjaukseen liittyvät 

ongelmat, riskien ja hyötyjen epätasapaino tai audiovisuaalinen sisältö, joka ei tue 

pelattavuutta (Järvinen ym. 2002). Pelin pitäisi pystyä niin ikään tarraamaan pelaajan 

huomion itseensä ja pitämään tätä otteessaan pelin alusta loppuun saakka. Nautinnolliseen 

pelikokemukseen ja flow-tilaan pyrittäessä pelin pitäisi tarjota jatkuvia ärsykkeitä, jotka ovat 

pelaajan huomion arvoisia. Peli ei kuitenkaan saa kuormittaa pelaajaa epäolennaisen 

tuntuisilla tehtävillä, eikä häiritä pelaajaa heidän suorittaessaan tehtävää, jota he sillä 

hetkellä haluavat suorittaa tai johon heidän olisi olennaista keskittyä. (Sweetser & Wyath 

2005.) 

 

Kontrollin paradoksia arvioitaessa videopeleissä nousee keskiöön se, minkä tasoista 

hallintaa pelaaja odottaa peliltä. Flow-tilan saavuttaminen vaati haasteellista tekemistä, joka 

poikkeaa arkielämän tekemisestä. Esimerkiksi toimintapeliä pelatessaan pelaaja voi odottaa 

hyvinkin laajaa hallintaa pelistä varsinaisen pelin aikana mutta vain vähän tai ei lainkaan 

tarinallisen kerronnan aikana. Toisaalta jalkapallopelin pelaaja voi odottaa täydellistä 

hallintaa koko pelin ajalta niissä puitteissa kuin pelin sääntöjen sisällä on mahdollista. 

Pelaajien odotukset siitä, minkä asteinen hallinta heillä on pelistä, vaihtelee paljon pelityypin 

sekä pelityyppiin kohdistuvien odotusten mukaan sekä sen mukaan, kuinka tuttu peli heille 

on. (Järvinen ym. 2002.) Sweetserin ja Wyathin näkemys riittävästä kontrollista pelissä on 

jyrkempi ja he argumentoivatkin, että pelaajan tulee tuntea hallitsevansa pelissä tekemisiään 

ja käyttämiään strategioita niin, että he voivat kokea vapautta tavasta, jolla he pelaavat sen 

sijaan, että he keksivät pelin kehittelijöiden suunnittelemia strategioita (Sweetser & Wyath 

2005). 
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Flow-kokemuksen aikana itsetietoisuus katoaa ja yksilö sulautuu tekemisensä kanssa. 

Kokemus antaa mahdollisuuden laajentaa käsitystään minuudesta ja se, että henkilö unohtaa 

väliaikaisesti kuka on, on osoittautunut nautinnolliseksi kokemukseksi. Digitaalisen viihteen 

ja pelien kannalta yksi oleellisimpia nautinnon lähteitä ovatkin roolit, joita ne yksilölle 

tarjoavat. (Järvinen ym. 2002.) Voidaankin todeta, että videopelejä pelataan muun muassa 

irtaantuakseen jokapäiväisistä huolista tai arjen normeista sekä säännöistä (Sweetser & 

Wyath 2005). 

 

Valtaosa flow-tilaan johtavista toimista ei ole aikaan sidonnaisia, vaan etenevät omassa 

tahdissaan ja jaksoissa, jotka eivät ole ajallisesti tasapituisia. Videopeleissä ajankulu 

määrittyy pelitapahtumien keston pohjalta, jotka taas vaihtelevat videopelilajityypistä 

riippuen. (Järvinen ym. 2002.) Sweetser ja Wyath eivät taas omassa tutkimuksessaan 

nähneet ajantajun katoamista pelin ajalliseen rakenteeseen liittyvänä kysymyksenä, vaan 

esittivät sen yhtenä immersioon liittyvistä tekijöistä (Sweetser & Wyath 2005).  

 

3.3 Immersio 

 

Videopeleillä on kyky vetää pelaaja mukaan pelin maailmaan. Pelit tarjoavat harhautusta ja 

pakokeinoa pelaajan arkisista huolenaiheista ja murheista. Toisinaan peliin on mahdollista 

upota niin syvälle, että pelaaja niin ikään unohtaa itsensä, ajankulun ja häntä ympäröivän 

maailman. Tämän kaltaista syventymistä kuvataan pelaajien ja aiheesta kirjoittavien 

keskuudessa immersioksi. (Jennett ym. 2005.) Immersiivinen pelikokemus muistuttaa 

läheisesti Csíkszentmihályin kuvailemaa flow-tilaa, eli optimaalista kokemusta (ks. Latva 

2004, Lindley & Nacke 2008). Grimshaw menee immersiota kuvatessaan niinkin pitkälle, 

että sanoo sen olevan videopelien suunnittelun pyhä malja (Grimshaw 2012).  
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Vaikka immersio onkin ilmiönä flow-tilan kaltainen, ei näitä kahta ole syytä sekoittaa 

keskenään. Flow-tila on luonteeltaan harmoninen ja siinä tehtävän haastavuus ja taito 

kohtaa, yksilö keskittää psyykkisen energiansa tehtävään ja lopputulema on positiivinen ja 

palkitseva kokemus. Tämä ei sulje immersion mahdollisuutta pois mutta ei myöskään ole 

välttämätöntä immersion kannalta. Peli voi monelta osin olla sellainen, ettei flow-tilaan 

pääseminen pelatessa ole mahdollista, mutta pelaaja voi siltikin kokea immersiota. Peli voi 

olla vaikeustasoltaan liian helppo tai niin vaikea, että se aiheuttaa turhaantumista. Siitä voi 

puuttua selkeät tavoitteet, ja pelikokemus voi olla kaukana positiivisesta mutta kuitenkin 

samaan aikaan immersiivinen. (Seah & Cairns 2008.) 

 

McMahan (2003) esittää tutkimuksessaan, että pelien on täytettävä pelaajan kannalta tietyt 

ehdot, jotta immersio voidaan saavuttaa. Peliympäristön on vastattava pelaajan odotuksia 

melko tarkasti, pelaajan teoilla on oltava helposti ymmärrettävät vaikutukset pelissä ja pelin 

logiikka sekä säännöt ovat pysyttävä ymmärrettävässä jatkumossa. (McMahan 2003.)  

 

Brown ja Cairns (2004) jakoivat tutkimuksessaan immersion syvyyden videopeleissä 

kolmeen eri tasoon. Immersion ensimmäinen taso on peliin sitoutuminen, joka on 

matalimman tason vaatimus pelaajan osallistumisesta peliin ennen kuin hän voi edetä 

syvempää immersioon. Jotta pelaaja on sitoutunut peliin, on hänen käytettävä siihen aikaa 

sekä vaivaa ja annettava tehtävälle huomiota. Toiseksi immersion tasoksi he nimeävät 

syventymisen. Tässä kohtaa peli vaikuttaa pelaajan tunteisiin ja vaatii enemmän henkisiä 

resursseja pelaajalta. Tällä immersion tasolla pelaaja muuttuu vähemmän tietoiseksi 

itsestään ja ympäristöstään kuin aikaisemmin. Kun pelaaja sitoutuu fyysistä tasoa syvemmin 

peliin, pystyy hän siirtymään kohti immersion kolmatta tasoa, jota tutkijat nimittävät 

täydelliseksi immersioksi. Täydellisessä immersiossa pelaaja on uponnut niin syvälle pelin 

maailmaan, että he irtaantuvat ympäröivästä todellisuudesta ja peli on ainoa tekijä, joka 

vaikuttaa heidän ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Pelaajan kokema empatia todetaan yhdeksi 

merkittävimmäksi vaikuttajaksi täydelliseen immersioon. Pelaajilla, jotka eivät kokeneet 

täydellistä immersiota oli empatian puute suhteessa pelin tilanteisiin. (Brown & Cairns 

2004.)  
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Ermi ja Mäyrä (2005) jakavat pelikokemuksen tulkinnassa käyttämässään SCI-mallissaan 

immersion kolmeen osatekijään: Aistimelliseen immersioon, toiminnalliseen immersioon 

sekä mentaaliseen immersioon. Aistimellinen immersio liittyy pelin audiovisuaaliseen ja 

muuhun aistivasteelliseen toteutukseen, eli siihen, miltä pelit näyttävät, kuulostavat ja 

tuntuvat. Toiminnallinen immersio taas syntyy pelin haastavuudesta ja siitä on kyse 

vahvimmillaan silloin, kun haaste vastaa pelaajan taitoja. Mentaalinen immersio liittyy 

pelien fiktiivisiin maailmoihin ja niiden pelaajille tarjoamiin mahdollisuuksiin käyttää 

mielikuvitustaan, tuntea hahmoja kohtaan empatiaa ja nauttia fantasiamaailmasta. (Ermi & 

Mäyrä 2005.) 
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4. PELIÄÄNIEN VAIKUTUKSET PELIKOKEMUKSEEN, MOTIVAATIOON JA 

KÄYTTÄYTYMISEEN 

 

4.1 Äänisuunnittelun ja musiikin vaikutus immersioon 

 

Vaikka immersiota pidetään olennaisessa roolissa pelikokemusta, ei ole edelleenkään täysin 

tiedossa, miten immersio saavutetaan ja millä tavoin äänisuunnittelulla voi vaikuttaa pelin 

immersiivisyyteen Peliarvioissa Huibertsin mukaan immersio liitetään usein realistisiin 

grafiikoihin ja tunnelmallisiin ääniin. Usein immersio joko syntyy tai tuhoutuu pelin 

erityispiirteistä. Vaikka vaikuttaisi siltä, että peliyhteisö ymmärtää immersion, ei sen 

syntymekanismit ole selviä ja peli voi olla graafisesti vaikuttava ja hyvin äänisuunniteltu, 

muttei kuitenkaan immersiivinen. Huiberts arvioikin äänisuunnittelun voivan vahvistaa 

erinäisin keinoin immersiota. Ääni vaikuttaa aistilliseen immersioon lisäämällä 

läsnäolontunnetta ja luo tunnelmia sekä perustaa pelimaailmalle. Äänen keinoin voi 

vaikuttaa toiminnalliseen immersioon auttamalla keskittymään ja antamalla oikeanlaista 

palautetta pelaajalle hänen toimistaan ja ympäröivästä pelimaailmasta. Äänisuunnittelulla 

voi myös auttaa pelaajaa vastaamaan haasteisiin, viestimällä hänelle tulevista muutoksista 

ja tilanteista. Mentaaliseen immersioon äänen keinoin voi esimerkiksi vaikuttaa ohjaamalla 

tai vahvistamalla pelaajan tunnetiloja. (Huiberts 2010.)   

 

Äänisuunnittelu voi olla häiriöksi tai estää immersiota. Esimerkiksi kun pelin musiikki ei 

vastaa pelin tapahtumia tai maailmaa mihin peli sijoittuu, voi musiikki häiritä immersiota. 

Myös liian ilmeinen musiikin vaihdos voi ärsyttää pelaajaa niin, että pelaaja tulee tietoiseksi 

mekanismeista, joilla peli käynnistää eri tilanteisiin suunnitellun musiikin. Lisäksi pelaajat 

mainitsevat usein liian toistuvan tai temmoltaan tilanteeseen sopimattoman musiikin 

turhauttavaksi. Myös pelaajan musiikilliset orientaatiot näkyvät vastauksissa. Mikäli pelaaja 

ei esimerkiksi pidä japanilaisesta rock-musiikista, ei kyseinen musiikkivalinta pelissä 

miellytä häntä. Äänisuunnittelullisesti immersiota voivat rikkoa muun muassa äänet, jotka 

eivät vastaa pelaajan odotuksia siitä, millainen ääni pelin tapahtumasta pitäisi kuulua. 

(Huiberts 2010.) 
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4.1.1 Immersion saavuttaminen peleissä musiikilla, äänillä ja ilman  

 

Grimshaw, Lindley ja Nacke (2008) tutkivat äänen vaikutusta immersioon ensimmäisen 

persoonan ampumapelissä. Testitulosten perusteella äänten puuttuminen peleissä vähensi 

merkittävästi pelaajien immersiota. Vaikka jo pelkästään peliääni lisäsi immersion tunnetta, 

saavutettiin parhaat tulokset, kun myös pelin taustamusiikki oli kytkettynä päälle. 

(Grimshaw, Lindley & Nacke 2008.) Sanders ja Cairns (2010) käsittelevät tutkimuksessaan 

erilaista pelilajityyppiä ja tulevat tulokseen, että musiikki vähentää koetun ajan tuntua 

pelaajien pelatessa pulmapelejä. Musiikki voi myös lisätä immersion tunnetta, mutta samaan 

tapaan kuin Huibertsin tutkimuksessa siihen vaikuttaa myös se, kokeeko pelaaja musiikin 

miellyttävänä vai ei. Sanders ja Cairns esittävät, että musiikki voi olla ehdollistava tekijä 

immersioon syventymiselle. (Sanders & Cairns 2010.) 

 

Gormanleyn (2013) tutkimuksen asetelmaa oli yksinkertaistettu niin, että tehdyssä testissä 

pelattiin grafiikoiltaan ja toiminnoiltaan yksinkertaista verkkopeliä, jonka kanssa kukaan 

testihenkilöistä ei saavuttanut immersiota ilman ääniä. Vaikka peliääni tai musiikki ei 

yksinään riittänyt myöskään immersioon, osa pelaajista syventyi immersioon pelatessaan 

peliä peliäänien ja taustamusiikin kanssa. (Gormanley 2013.) 

 

Martin Rossin (2016) tutkimuksessa äänten kanssa pelannut verrokkiryhmä menetti 

helpommin ajantajunsa ja keskittyi enemmän peliin ja unohti arkihuolensa. Ilman ääntä 

pelannut ryhmä kiinnitti enemmän huomiota pelin ulkopuolella olevaan ympäristöön ja 

tapahtumiin ja koki myös enemmän tarvetta lopettaa pelaaminen tarkkaillakseen mitä heidän 

ympärillään tapahtuu. Äänten kanssa pelanneilla pelaajilla oli myös suurempi 

vuorovaikutuksen tunne ja he kokivat, että heidän liikkumisensa pelin sisällä oli vapaata eikä 

seurannut ennalta määrättyä reittiä.  Lisäksi äänten kanssa pelanneet kokivat useammin 

olevan niin uppoutuneita peliin, että he olisivat voineet puhua pelille suoraan. Äänten kanssa 

pelanneen testiryhmän jäsenet kokivat lisäksi enemmän nautintoa pelatessaan ja olivat 
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pettyneempiä siihen, että peli loppui. He myös osoittivat suurempaa kiinnostusta pelata 

uudelleen kuin ilman ääniä pelannut testiryhmä.  (Ross 2016.) 

 

4.1.2 Pelimusiikin rakenteen vaikutus immersioon 

 

Peliäänet ja pelimusiikki voidaan tuottaa erilaisilla keinoilla, millä voi olla äänen 

lopputulemaan ja pelaajan käyttäytymiseen pelissä suuria eroja. Tästä syystä ei ole syytä 

olettaa, että kaikki musiikki tai peliääni vaikuttaisivat pelaajaan samalla tavalla. Gasselseder 

(2010, 2014) vertaili tutkimuksissaan dynaamisen musiikin vaikutusta verrattuna ei-

dynaamiseen musiikkiin. Vaikkakaan erot eivät olleet merkittäviä, vaikuttaisi siltä, että ei-

dynaamiseen musiikkiin verrattuna pelaaja kokee helpommin immersiota dynaamisen 

musiikin kanssa ja on kykeneväisempi unohtamaan arkielämän normit ja syventymään pelin 

maailmaan. Sen sijaan flow-tilaan pääsemiseen dynaaminen musiikki vaikuttaa 

tutkimuksessa negatiivisesti, joskin Gasselseder epäilee syyksi sitä, että dynaamisen 

musiikin vuoksi jotkut oleellista palautetta pelaajalle antavista äänistä voivat peittyä tai jäädä 

huomioimatta, mikä taas voi vaikeuttaa pelin pelaamista. Hyvin tarinan kerrontaa tukevana 

dynaaminen musiikki voisi kuitenkin edistää flow-tilan saavuttamista esimerkiksi 

ilmoittamalla pelaajalle, että tämä on saavuttanut oleellisen välietapin pelin tarinassa. 

(Gasselseder 2010, 2014.)  

 

4.1.3 Pelaajan yksilölliset ominaisuudet suhteessa peliääniin ja immersioon 

 

Oleellista on muistaa, että videopelejä ei myöskään pelaa yhtenäinen joukkio ihmisiä, vaan 

heidän tapoihinsa reagoida videopelien ääniin vaikuttavat useat tekijät, eivätkä ne 

välttämättä varsinaisesti liity pelinäänisuunnitteluun. Esimerkiksi se, kuinka paljon 

pelaajalla on kokemusta videopeleistä, voi vaikuttaa siihen, mitä hän odottaa pelin 

äänisuunnittelulta. Zhangin sekä Fun tutkimuksessa vähemmän pelejä pelaavat koehenkilöt 

kokivat syvempää immersiota taustamusiikin kanssa ja taustamusiikki myös hämärsi heidän 

ajantajuaan. Sen sijaan paljon pelejä pelaavien immersioon taustamusiikki vaikutti 
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negatiivisesti, tosin vain vähäisesti. Joka tapauksessa, tutkimuksen mukaan taustamusiikki 

lisää pelin vetovoimaa ja saa pelaajan syventymään peliin niin, että ajankulu unohtuu. 

(Zhang & Fu 2015.) 

 

Levy (2015) vertasi tutkimuksessaan taustamusiikin vaikutusta pelikokemukseen ja 

suoritukseen minipeleissä eri persoonallisuuden orientoitumisen piirteet omaavilla 

koehenkilöillä. Sekä ekstrovertit että introvertit ilmoittivat musiikin tehneen heille 

pelaamisen helpommaksi ja pelikokemuksen hauskemmaksi. Siinä missä ekstrovertit 

kertoivat taustamusiikin auttaneen heitä keskittämään huomionsa peliin, kokivat introvertit 

musiikin auttavan heitä kiinnittämään vähemmän huomiota pelin ulkopuoliseen 

ympäristöön. Introvertit myös huomasivat taustamusiikin saavan heidät huomioimaan 

vähemmän tekemiään virheitä ja tekevän yhtäaikaisten tehtävien suorittamisesta 

vaikeampaa. Ekstrovertit kohtasivat samanlaista ongelmaa vain silloin, kun musiikki oli 

heidän mielestään ”liian hyvää”. Musiikkityylillisesti introvertit suosivat taustamusiikkina 

rentouttavaa ja rauhoittavaa musiikkia, kun taas ekstrovertit suosivat energistä, innostavaa 

ja nopeaa musiikkia. Varsinaista eroa suorituksissa ei huomattu sen välillä, oliko pelatessa 

taustamusiikki päällä vai ei, mutta pelitavassa hiiren liikkeitä mitatessa sekä siinä, kokiko 

pelaaja saavuttaneensa flow-tilan, ero oli huomattava. (Levy 2015.) 

 

4.1.4 Peliääni subjektiivisena kokemuksena  

 

Vaikka tapa, jolla erilaiset peliäänet vaikuttavat pelaajan immersion tai flow-tilan 

saavuttamiseen ei välttämättä heijastele sitä, kuinka tärkeänä elementtinä he ääntä pitävät, 

on syytä myös kiinnittää erityistä huomiota äänisuunnittelussa ominaisuuksiin, jotka pelaajat 

kokevat merkityksellisiksi. Woodin, Griffithsin, Chappelin ja Daviesin (2004) tutkimukseen 

vastanneista pelaajista kaksi kolmesta piti realistisia äänitehosteita äänisuunnittelun 

tärkeimpänä rakenteellisena ominaisuutena. Toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi 

osoittautui puhuvat hahmot ja selkeästi vähäpätöisempinä pidettiin taustamusiikkia ja 

kertojaääntä. Se että musiikkia pitivät tärkeänä elementtinä vain kolmannes vastaajista, voi 
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olla osoitus siitä, että pelimusiikki voi olla suurelle osalle pelaajista toissijainen tai jopa 

häiritsevä elementti. (Wood, Griffiths, Chappel & Davies 2004.) 

 

Myös sillä on merkitystä, mistä äänilähteestä pelaaja kuuntelee videopeliä. Tutkimuksessa 

on todettu, että siinä missä videon kuvanlaadulla ei ole suurta merkitystä, raportoivat 

koehenkilöt viihdyttävämmästä pelikokemuksesta pelatessaan monikanavaisella 

äänentoistolla (Skalski & Whitbred 2010). Lisäksi on osoitettu, että koehenkilöiden 

immersio oli syvempi käytettäessä kuulokkeita kaiuttimien sijaan. Tämä koskee niin 

television kautta katsottuja videoita, kuin myös erityisesti pieneltä iPodin näytöltä katsottua 

sisältöä. (Bracken, Pettey ja Rubenking 2010.) 

 

4.2 Äänen vaikutus pelisuoritukseen, motivaatioon, kokemukseen ja käyttäytymiseen 

Jørgensen (2008) on tutkinut, miten äänten pois päältä kytkeminen vaikuttaa pelaajan 

suoritukseen ja kokemukseen. Ilman ääniä pelaaminen sai pelaajat tuntemaan pelin hallinnan 

menettämistä ja avuttomuuden tunnetta. Äänet tarjoavat pelaajalle usein visuaalista sisältöä 

täydentävää informaatiota muista pelihahmoista ja tapahtumista ilman, että pelaajan täytyy 

kohdentaa katsettaan tiettyyn suuntaan. Jørgensen myös tarjoaa esimerkin siitä, miten 

pelitilanne, joka vaikuttaa kaoottiselta äänet päällä, voi olla paremmin hallittavissa ilman 

ääntä. Kun pelaajan aistillinen kuormitus kasvaa, voi häiritsevien elementtien 

poissulkemisesta olla hyötyä. (Jørgensen 2008.) Kuten Jørgensenin tutkimuksessa, myös 

Grimshaw’n, Lindleyn ja Nacken haastattelemat pelaajat ilmoittivat auditiivisen eli 

äänellisen palautteen puuttumisen vaikuttaneen heikentävästi heidän kokemukseensa omasta 

kyvykkyydestään pelissä (Grimshaw, Lindley & Nacke 2008). 

Rossin tutkimuksessa äänet päällä pelannut verrokkiryhmä suoriutui pelistä keskimäärin 

korkeammilla pistemäärillä ja ilman ääntä pelanneet kokivat suurempaa tarvetta lopettaa peli 

kesken. Äänten kanssa pelaaminen sai lisäksi pelaajat kokemaan pelin helpoimmaksi ja he 

arvioivat etenevänsä pelissä kaksi kertaa yhtä nopeasti kuin ilman ääntä pelanneet 

koehenkilöt. Äänet vaikuttivat myös pelaajan motivaatioon voittaa pelissä. Verrattuna ilman 
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ääntä pelanneisiin, kokivat äänten kanssa pelanneet kolminkertaisen määrän jännitystä siitä, 

voittavatko he pelissä. (Ross 2016.) 

 

4.2.1 Useamman äänellisen muuttujan yhteisvaikutus pelaajaan  

 

Tan, Baxa ja Spackman (2010) testasivat tutkimuksessaan, miten pelaajat suoriutuvat pelistä 

erilaisilla ääniasetuksilla pelatessaan toimintaroolipeliä. Tutkimuksessa selvisi, että vaikka 

koehenkilöiden pelisuoritus parani äänen myötä, ei äänillä ollut pelikokemuksen kannalta 

suurta merkitystä. Koehenkilöt kuitenkin arvioivat pelin keston pisimmäksi pelatessaan 

ilman ääniä ja lyhyimmäksi äänet päällä pelatessaan. Ääniasetusten vaikutus vaihteli myös 

paljolti riippuen pelaajien taidoista. Siinä missä parhaat pisteet saanut koehenkilöiden ryhmä 

onnistui pelissä parhaiten pelaten pelin alkuperäiset äänet päällä sekä televisiossa että 

Nintendo Wii:n ohjaimessa, onnistui keskiarvopisteet ja heikoimmat pisteet saaneet ryhmät 

parhaiten kuunnellen pelkästään peliin liittymätöntä musiikkia. (Tan, Baxa & Spackman 

2010.) 

 

Cassidy ja MacDonald (2010) vertasivat tutkimuksessaan, miten musiikin tempo ja se, 

kuinka paljon henkilö musiikista pitää, vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti koehenkilö ajaa 

ajopelissä radan läpi, ja kuinka kauan hän kokee kierroksessa aikaa kuluneen. Tulosten 

perusteella pelaaja arvioi kulutetun ajan varsinaista aikaa pidemmäksi silloin kun hän pelasi 

kuunnellen itse valitsemaansa musiikkia, vaikka todellisuudessa omavalintaisen musiikin 

kanssa koehenkilöt ylsivät kuitenkin toiseksi nopeimpaan suoritukseen. Nopeimpaan 

kierrosaikaan koehenkilöt pääsivät kuunnellessaan vireystilaa nostattavaa satunnaista 

korkeatempoista musiikkia. Tämän testiasetelman kanssa pelaajat arvioivat kulutetun ajan 

taas lyhemmäksi kuin mitä kierroksen kesto todellisuudessa oli. Heikoimman kierrosajan 

koehenkilöt saavuttivat kuunnellessaan musiikkia, joka ei heitä kiinnostanut. Ero ilman 

musiikkia tai ääntä pelattuihin kierroksiin oli myös merkittävä. Tulosten mukaan itse valittu 

musiikki sai pelaajat pitämään enemmän pelikokemuksesta ja he myös kokivat, että se sopi 

peliin parhaiten. Ajantaju pelaajilla hämärtyi eniten itsevalitsemansa musiikin kanssa ja 
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nopeatempoisen vireystilaa nostavan musiikin kera. Se että nopea tempoinen, ei-itse-

määritelty musiikki sai kokemuksen tuntumaan lyhyemmältä ja itse valittu ajankestollisesti 

pidemmältä, voi johtua siitä, että pelaaja prosessoi enemmän tietoa kuunnellessaan 

valitsemaansa musiikkia. (Cassidy & MacDonald 2010.) 

 

Pohjaten osittain Cassidyn ja MacDonaldin tutkimusmetodeihin, Abia ja Caroux (2018) 

halusivat selvittää, ovatko testitulokset pulma- tai kasuaalipelin osalta samanlaisia kuin 

ensimmäisen persoonan ammuntapelissä tai ajopelissä. Tutkimus osoitti yhtäläisyyttä 

aiempiin tutkimuksiin siltä osin, että pelaajan itse valitsema musiikki on pelaajien mielestä 

peliin parhaiten sopiva ja koehenkilön virittyneisyyttä nostava ja se teki pelikokemuksesta 

positiivisemman. Sekä itse valittu musiikki että vireystasoa nostavaksi arvioitu ei-itse-valittu 

musiikki nostivat pelaajan virittyneisyyttä enemmän toiminnallisessa kasuaalipelissä, kuin 

pulmapelissä. (Abia & Caroux 2018.) 

 

Vaikka valtaosa tutkimuksista vaikuttaisi tukevan hypoteesia siitä, että musiikki voi parantaa 

suorituskykyä, myös vastakkaisia tuloksia on saatu. Yamada, Fujisawa ja Komori soittivat 

testissään useita musiikin eri alalajeja autopeliä pelaavalle ryhmälle koehenkilöitä. Heidän 

tuloksissaan pelaajat suoriutuivat paremmin pelkkien peliäänien eli auton moottoriäänen ja 

renkaiden äänen kanssa. Poikkeuksena tähän oli New age -musiikin kanssa pelaaminen, 

jonka ei huomattu merkittävästi heikentävän suoritusta. (Yamada, Fujisawa & Komori 

2001.) 

 

4.2.2 Äänen vaikutus fyysisiin ja psyykkisiin reaktioihin 

 

Äänen vaikutusta on myös selvitetty haastattelujen ja suoritusten arvioinnin lisäksi fyysisillä 

mittauksilla pelaajan elintoimintoihin. Tafallan (2007) tutkimus selvitti, miten peliäänet ja 

musiikki vaikuttavat pelaajan pulssiin, verenpaineeseen ja pelisuoritukseen ensimmäisen 

persoonan ampumapelissä miehillä ja naisilla. Äänet päällä pelaaminen nosti pulssia ja 
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verenpainetta sekä miehillä että naisilla, mutta pelisuoritus sen sijaan parani vain miehillä, 

kun taas naisilla se pysyi samana. (Tafalla 2007.) 

 

Uhkapelaamisen merkittävät tunnetut haitat ovat myös osaltaan saaneet tutkijat selvittämään 

äänen roolia kasinopeleissä ja sen vaikutusta pelaajiin. Eräs tutkimus osoitti, että 

kasinoaiheinen äänisuunnittelu yhdistettynä punaiseen valoon sai koehenkilöt tekemään 

voiton tai häviön jälkeen korttivalinnat pelissä nopeampaa kuin verrokkiryhmät.  (Brevers 

ym. 2014.) Mekaniikan on arvioitu perustuvan siihen, että rahapelin äänet kiihtyvät 

kasvavalla temmolla niin kauan kun pelaaja jatkaa pelaamista, mutta kun pelaaja ottaa voitot 

pelikoneesta ulos, pysähtyy musiikki välittömästi ja on näin ollen vähemmän palkitsevaa 

(Fisher & Griffiths 1995). Eräässä tutkimuksessa sen sijaan huomattiin, että kovalla soinut 

musiikki yhdistettynä punaiseen väriin sai pelaajat tuntemaan itsensä innokkaammaksi, sekä 

uskomaan pelisuorituksensa olleen parempi, kuin muihin väreihin tai hiljaisempaan 

musiikkiin yhdistettynä (Wolfson & Case 2000). 

 

4.2.3 Äänisuunnittelun vaikutukset monetisaatioon ja retentioon 

 

Tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että flow-tila ja immersio ovat monimutkaisia 

kokemuksia, joihin vaikuttaa useat tekijät. Äänisuunnittelun pitäisi vastata pelaajan 

odotuksia peliltä, helpottaa peliin uppoamista, tukea pelaajan tunnetiloja ja edesauttaa 

suoriutumaan pelissä paremmin. Onnistunut peliäänisuunnittelu laajentaa pelin todellisuutta 

ja tekee pelikokemuksesta kokonaisvaltaisemman ja viihdyttävämmän.  

 

Vaikka audiovisuaalisesti hyvin toteutettu peli on jo itsessään artefakti ja kulttuurillisesti 

arvokas, on pelin suunnitteluvaiheessa syytä huomioida myös pelin menestykseen 

vaikuttavia tekijöitä. Kun myydään palveluita, oleellista on tietää, mihin pelaajat ovat 

valmiita käyttämään aikaansa ja rahaa ja mitkä tekijät saavat pelaajan palaamaan pelin 

äärelle. Bradshaw argumentoi, että Flow -tilaa tukeva pelattavuus voi raskaasti kilpaillulla 
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pelialalla olla pelin muista erottava tekijä, joka johtaa parempaan viihdyttävyyteen, 

positiiviseen palautteeseen ja korkeampaan retentioon (Bradshaw 2016). 

 

Yee (2006) jakoi tutkimuksessaan pelaajan syyt pelata massiivista monen pelaajan 

verkkoroolipeliä eli MMO:ta kolmeen osaan: sosiaaliseen kanssa käymiseen, pelissä 

etenemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen ja immersioon. Näistä kolmesta tärkeimmäksi 

osoittautui immersio ja halu unohtaa arkiseen elämään liittyvät asiat. (Yee 2006.) Pelin 

pelaamisen motiivien lisäksi on tutkittu hinnoittelumalleja MMO pelissä. Tutkimus osoitti, 

että vaikka pelaajan käyttävät rahaa yksittäisiin virtuaaliesineisiin nostaakseen pelin sisäistä 

sosiaalista statustaan tai hyötyäkseen siitä kilpailullisesti pelissä, oli selkeää, että syvän 

immersion saavuttaneet pelaajat käyttävät yksittäisiin ostoksiin enemmän rahaa. (Nojima 

2007.) 

 

Flow-tilan saavuttaminen vaikuttaa merkittävästi pelaajien haluun jatkaa verkkopelin 

pelaamista (Lee & Tsai 2010). Yhtä lailla flow-tila ja se, miten viihdyttäväksi pelaaja pelin 

kokee, vaikuttaa pelaajan asenteeseen sitä kohtaan, pelaako hän mobiilipeliä uudelleen (Ha, 

Yoon & Choi 2007). Flow-tilan saavuttaminen vaikuttaa kuitenkin enemmän 

todennäköisyyteen pelata peliä uudelleen kuin pelin viihdyttävyys (Lee 2009). Sen lisäksi 

että flow-tilan saavuttaminen lisää peliin palaamisen todennäköisyyttä, lisää se myös 

asiakasuskollisuutta (Choi & Kim 2004). Hsu ja Lu (2004) ehdottavatkin tutkimuksessaan, 

että pelisuunnittelijoiden pitäisi pyrkiä pitämään pelaajat jatkuvassa flow-tilassa, jotta nämä 

myös jatkossa pelaisivat peliä (Hsu & Lu 2004). 
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5 MOBIILIPELIEN ÄÄNIIN LIITTYVÄ AINEISTO 

 

Seuraavassa osiossa esittelen mobiilipelikehittäjäyhtiöltä saamaani kolmen pelin ääniin 

liittyvää analytiikkaa. Jokaisen pelin osalta tulokset ovat kerätty viikon jakson ajalta ja 

käytetyt mittarit ovat pitkälti samat. Tulokset liittyvät pelaajan pelissä äänet päällä pelatun 

ajan mittaamiseen ja sen suhteeseen pelaajan rahan käyttöön. Analytiikka on luovutettu 

käyttööni anonyymina niin, ettei organisaation nimeä tai pelinimikkeitä mainita. Tämä 

hankaloittaa tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin arvioimista, sillä tuloksia ei voida 

vahvistaa alkuperäisestä lähteestä. 

 

Analytiikan käyttö on perusteltavissa useilla eri tekijöillä. Vastaavanlaista mobiilipelien tai 

muiden videopelien metriikkaa ei ole tällä hetkellä julkisesti saatavavilla missään. Tämän 

vuoksi aineisto on luotettavinta aiheesta saatavilla olevaa, ja toisaalta on myös yritykselle 

ensisijaisen tärkeää, että he voivat tuottaa itselleen luotettavaa analytiikkaa. Otantaa ei ole 

pelissä myöskään rajattu muulla tavalla kuin viikon ajanjaksolle. Aineiston perusjoukko, 

joka määräytyy peliä viikon aikana pelanneista, on kunkin pelin osalta suuri. Sen lisäksi että 

otanta on riittävän suuri, lisää reliabiliteettia se, että mittaus on tehty kolmen eri pelin osalta 

ja aineistoja voidaan vertailla keskenään.   

 

Toisin kuin tietokoneella tai konsolilla pelatessa, mobiililaitteilla pelataan myös kodin 

ulkopuolella ja tilanteissa, joissa peliääniä ei voida pitää kytkettynä päälle ainakaan ilman 

kuulokkeita. Koska oletuksena voidaan pitää, että mobiilipelejä pelataan konsoli- ja 

tietokonepeleihin verrattuna useammin ilman ääntä, on myös äänisuunnittelun kannalta 

oleellista tietää, millä ääniasetuksilla peliä pelataan, jotta tuloksia voidaan tarvittaessa rajata. 

Käyn saamani aineiston osalta läpi tietoa siitä, kuinka paljon pelaajat pelaavat mobiilipelejä 

kuulokkeet päässä, ja miten se vaikuttaa heidän rahankäyttöönsä Tieto siitä, kuinka suuri osa 

pelaajista käyttää kuulokkeita on myös kiinnostavaa sen vuoksi, että aiempien tutkimusten 

perusteella kuulokkeiden käyttö johtaa syvempään immersioon. 
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5.1 Aineiston pelien kuvaukset 

 

Peli 1 (liite 1.) on pelilajityypiltään yhdistä kolme -peli, joka on alakategorialtaan ”bubble 

pop” eli kuplan poksauttelu peli. Pelissä 1 on dynaaminen ja pelin tapahtumiin reagoiva 

adaptiivinen musiikki. Pelin 1 aineisto on kerätty viikon ajalta helmikuussa 2019. Aineisto 

koostuu pelkästään päiväkohtaisista mittauksista ja ei ole sellaisenaan suoraan 

verrannollinen pelin 2 ja 3 tuloksiin, joissa pelaajien käytöstä tarkastellaan koko viikon 

ajalta.  

 

Peli 2 (liite 2.) on myös pelilajityypiltään yhdistä kolme -peli. Peli on kolmesta pelistä ainoa, 

jossa on lineaarinen musiikki, joka on sidottu aikaan eikä pelaajan toimintoihin. Pelin 2 

aineisto on kerätty viikon ajalta syyskuussa 2017.  

 

Peli 3 (liite 3.) on pelilajityypiltään taisteluareenamoninpeli ja alalajityypiltään kolmannen 

persoonan ammuntapeli. Pelin musiikki on ei-lineaarinen, eli sen rakenteessa ei ole yhtä 

selkeää alusta loppuun olevaa jatkumoa, mutta se ei myöskään ole selkeästi pelin 

tapahtumiin mukautuva, vaan ennemminkin ei-toistuva.  Pelin 3 aineisto on helmikuulta 

2019. Aineisto on ainoa, jossa on mitattu erikseen pelin sisällä tapahtuvaa toimintaa ja pelin 

valikossa tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi mittari ”rahaa käyttävät pelaajat, joilla ei koskaan 

ole pelin äänet päällä” on virheellinen ja sisältää analytiikkaa pelissä ääniä käyttäneiltä 

pelaajilta. 

 

5.2 Suorituskykymittari eli KPI-mittari 

 

KPI-mittarilla (Key Performance Indicator) tarkoitetaan harkiten valikoitua 

suorituskykymittaria, joka arvotetaan muuta metriikkaa korkeammalle, kun mitataan pelin 

tuottavuutta ja menestystä sekä sitä, kuinka hyvin peli saavuttaa tavoitteensa (Lovato 2015). 

Kun halutaan mitata äänisuunnittelun vaikutusta monetisaatioon ja retentioon, voidaan 
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äänen liittyvän metriikan tuloksia peilata pelin muiden osa-alueiden KPI-mittareihin. 

Yksittäisellä pelillä KPI-mittareita voi olla kymmeniä ja niistä voidaan valikoida äänen 

vaikutusta suoritukseen mitatessa.  

 

 

Kuva 1. Laitteen äänitila 

 

Ääniasetusten metriikan ytimessä on selvittää tavoittaako ääni pelaajan. Kuvan 1 mukaisesti 

pelaajan karkeimman jaottelun voi tehdä siinä, onko laitteessa äänet päällä vai ei. Jos 

laitteessa on äänet päällä, voidaan selvittää, onko pelin äänet käytössä. Pelaajalla voi lisäksi 

olla pelissä äänet osittain päällä, eli hän voi kytkeä joko musiikin pois päältä tai peliäänet 

pois päältä.  

 

Laitteessa voi myös olla äänet päällä mutta ei pelin musiikki tai äänet. Tällöin voidaan 

ajatella pelaajan kuuntelevan esimerkiksi toisesta sovelluksesta kuunneltavaa musiikkia, 

podcastia tai äänikirjaa. Tapauksissa, jossa pelaajalla ei ole laitteen tai pelin äänet päällä, 

pelin äänisuunnittelulla ei ole vaikutusta pelaajaan. Aiempien tutkimusten perusteella 

voidaan kuitenkin arvioida sillä olevan merkitystä, pelaako pelaaja täysin ilman ääniä, vai 

kuunteleeko hän esimerkiksi omavalintaista musiikkia samalla. KPI-mittareiden perusteella 

Pelaaja pelaa laitteen
äänet päälle kytkettynä

Pelaaja pelaa laitteen
äänet pois kytkettynä

Pelaajalla ei ole pelin
musiikit päällä

Pelaajalla ei ole
kumpikaan,

pelimusiikki tai
peliäänet päällä

Pelaajalla on pelin
äänet ja musiikki päällä

Äänisuunnittelu ei
tavoita pelaajaa

Pelaajalla ei ole
peliäänet päällä

Pelaaja pelaa
käyttäen

kuulokkeita

Pelaaja pelaa
käyttäen laitteen

sisäänrakennetutua
kaiutinta

Pelaajalla on pelissä
äänet kytkettynä

päälle
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voidaan verrata sitä, miten kuhunkin mittariin vaikuttaa se, onko pelaaja kytkenyt äänet pois, 

kuunteleeko hän toista äänilähdettä tai onko hänellä kaikki pelin äänet vai osa niistä päällä. 

 

Peliyhtiön keräämässä aineistossa on seurattu pelaajan äänet päällä pelaamista ja sen 

suhdetta rahan käyttöön seuraavilla mittareilla: 

§ Kuinka monella pelaajalla on joskus seurantajakson aikana äänet päällä? 

§ Kuinka moni pelaaja on käyttänyt joskus seurantajakson aikana kuulokkeita? 

§ Kuinka monella pelaajalla on ollut joskus testijakson aikana laitteen äänet kytkettynä 

pois päältä? 

§ Kuinka suuren osan pelatusta ajasta laitteen äänet on kytketty pois päältä? 

§ Kuinka suuren osan äänet päällä pelatusta ajasta on pelattu kuulokkeet päässä? 

§ Kuinka suuri osa pelaajista on pelannut peliä peliäänet päällä mutta musiikki pois 

päältä? 

§ Kuinka suuri osa pelaajista on pelannut peliä musiikki päällä mutta peliäänet pois 

päältä? 

§ Kuinka kauan pelaaja on pelannut seurantajakson aikana? 

§ Kuinka kauan pelaaja on pelannut äänet päällä seurantajakson aikana? 

§ Rahaa käyttäneiden pelaajien osuus testijakson aikana. 

 

5.3 Tutkimuksen perusjoukon jakaminen ryhmiin käyttäytymisen perusteella 

 

Kerätyn metriikan tulkintaa varten pelaajia on jaettu datan perusteella eri ryhmiin. Ryhmien 

tuloksia vertailemalla voidaan yrittää löytää poikkeamia ja korrelaatioita eri muuttujien 

välillä. Ryhmiin jakaminen tapahtuu tutkimuksessa sen perusteella, onko pelaaja pelannut 

äänet päällä, ja onko hän käyttänyt pelissä rahaa. Aineistossa pelaajia on jaettu seuraaviin 

ryhmiin: 

§ Pelaajat, joilla on ollut testijakson aikana äänet päällä 

§ Pelaajat, joilla on pelin äänet kytkettynä pois päältä koko testijakson ajan 

§ Pelaajat, joilla on aina peliäänet päällä 
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§ Pelaajat, jotka käyttävät aina kuulokkeita, kun heillä on peliäänet päällä 

§ Testijakson aikana rahaa käyttäneet pelaajat 

§ Pelaajat, jotka ovat aiemmin käyttäneet rahaa 

§ Pelaajat, jotka ovat testijakson aikana käyttäneet rahaa 

§ Pelaajat, jotka eivät ole koskaan käyttäneet pelissä rahaa 

§ Maltillisesti rahaa käyttävät pelaajat (1-99€) 

§ Paljon rahaa käyttävät pelaajat (100-499€) 

§ ”Valaat” eli hulvattomasti rahaa käyttävät pelajat (500€<) 

§ Rahaa käyttävät aina äänet päällä pelaavat pelaajat 

§ Rahaa käyttävät pelaajat, joilla ei koskaan ole pelin äänet päällä 

 

5.4 Tutkimuksen metriikan tarkastelu päivien ja kellonaikojen mukaan 

 

Aineistoon on myös jaettu dataa päivien ja kellonaikojen perusteella. Pelin 1 aineisto 

koostuu pelkästään päiväkohtaisista mittauksista viikon ajalta. Pelin 2 ja 3 mittaus taas 

tapahtuu koko viikon ajalta, vaikkakin niistä on saatavilla myös päiväkohtaiset mittaukset. 

Jokaisen pelin aineistoa on myös mahdollista tarkastella sen mukaisesti, mihin 

kellonaikoihin peliä on pelattu. Pelin 2 ja 3 osalta pelaamista eri kellonaikoihin on mitattu 

viikon ajalta, kun pelin 1 analytiikasta voi dataa seurata päiväkohtaisesti tiettyyn 

kellonaikaan. Aikahaarukat, joiden puitteissa pelaajien toimintaa seurataan ovat: 0.00-3.59, 

4.00-7.59, 8.00-11.59, 12.00-15.59, 16.00-19.59 ja 20.00-23.59.  

 

5.5 Aineiston analyysi 

 

Pelilajityypillä ei vaikuttaisi olevan merkitystä siihen, onko pelaajalla ollut joskus äänet 

päällä. Vaikkakin pelissä 1 äänet joskus pelissä päällä pitäneiden pelaajien määrä on 

merkittävästi pienempi kuin pelissä 3, joka on taisteluareenamoninpeli, on pelissä 2 joskus 

ääntä käyttäneiden osuus näistä kolmesta kaikkein suurin. Eli vaikka sekä peli 1 että peli 2 
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molemmat ovat pelilajityypiltään yhdistä kolme -pelejä, ei aineiston perusteella voida 

päätellä lajityypillä olevan merkitystä pelaajien kiinnostukseen pitää peliääniä päällä. 

 

Sen sijaan vaikuttaisi siltä, että äänet päällä pelatun ajan osuus on huomattavasti suurempi 

moniareenataistelupelissä, kuin yhdistä kolme -peleissä. Varsinaista syytä ei siihen, miksi 

pelaajat pelaavat taisteteluareenamoninpeliä useammin äänet päällä ei voida tietää. 

Kuitenkin aiemman tutkimustiedon valossa voidaan arvella, että kolmiulotteisessa 

kilpailullisessa peliympäristössä pelaaja saa tietoa sen hetkisen näkymän ulkopuolisista 

tapahtumista ja näin ollen hyötyy siitä, että kuuntelee pelin ääniä. 

 

Kaikissa kolmessa pelissä rahaa käyttäneet pelaajat ovat myös pelanneet pidempään. 

Käytetyn rahan määrä myös vaikuttaisi kasvavan pidemmän peliajan myötä. Äänet päällä 

pelaamisella vaikuttaisi myös olevan vaikutusta pelattuun aikaan. Jokaisen pelin osalta aina 

äänet pois päältä kytkettynä pelaavien pelaajien peliajat ovat lyhyempiä kuin kaikkien 

pelaajien keskimääräinen peliaika.  Pelissä 3 ilman ääniä pelaavien peliaika jää myös 

lyhemmäksi kuin pelaajien, joilla on joskus tai aina peliäänet päällä. Toisaalta peleissä 1 ja 

2 aina ilman ääniä pelaavat pelasivat testiaikana enemmän kuin joskus tai aina äänten kanssa 

pelanneet. Lisäksi jokaisessa pelissä rahaa käyttäneet aina ilman ääniä pelanneet pelaajat 

pelasivat kauemmin kuin joskus äänet päällä pelaavat rahaa käyttäneet pelaajat. 

 

Jokaisen kolmen pelin pelaajista ilman pelin ääniä pelaavien joukosta isompi osa käyttää 

rahaa kuin pelaajista keskimäärin. Aina ilman pelin ääniä pelaavat käyttivät myös enemmän 

rahaa kuin joskus äänet päällä pelaavat. Verrattuna äänet aina päällä pelaaviin pelaajiin, 

käyttivät ilman ääniä pelaavista pelaajista yli kaksinkertainen osuus rahaa pelissä. Pelissä 

aina äänet päällä pelaavista pelaajista käyttää selkeästi pienempi osuus rahaa pelissä, kuin 

pelaajista keskimäärin. Ei voida kuitenkaan vetää, johtopäätöstä että ilman peliääniä 

pelaavat pelaajat pelaisivat peliä ilman ääntä tai musiikkia, sillä tilastollisesti laitteen äänet 

eivät tässäkään ryhmässä ole kytkettynä pois päältä. Eli vaikka pelaaja pelaakin ilman pelin 

ääniä saattaa hän esimerkiksi kuunnella musiikkia toisesta sovellukseta. 



29 

 

 

 

Kun kolmen pelin tuloksia verrataan keskenään kuulokkeita aina pelatessa käytävien 

pelaajien osalta, ovat tulokset ristiriitaisia niiden pelaajien osuuksissa, jotka käyttävät rahaa. 

Pelin 1 ja 3 aina pelatessa kuulokkeita käyttävistä pelaajista suurempi osa käytti peliin rahaa 

kuin pelaajista keskimäärin ja selkeästi suurempi osa kuin aina äänet päällä pelaava ryhmä.  

Tästä täysin poikkeavasti pelin 2 aina kuulokkeita peliäänien kanssa käyttävistä pelaajista 

rahaa käyttävien pelaajien osuus oli huomattavan pieni verrattuna muihin rahaa käyttäneisiin 

ryhmiin. 

 

Kaikissa peleissä kuulokkeita käyttäneiden pelaajien osuus rahaa käyttäneistä pelaajista, 

joilla on ollut jossain kohtaa testiä äänet päällä on pienempi, kuin kuulokkeita käyttäneiden 

joukko kaikista pelaajista. Poikkeuksena kuulokkeiden käytön osalta näyttäytyy pelin 2 

”valaiden” eli yli 500 euroa peliin rahaa käyttäneiden kuulokkeet päässä vietetty 

prosentuaalinen osuus peliajasta. Pelissä 1 ”valaat” taas käyttivät kuulokkeita äänet päällä 

pelatusta peliajasta prosentuaalisesti hieman keskimääräistä pelaajaa pienemmän ajan. 

”Valaiden” verrattain suuri ajallinen osuus äänet päällä pelatusta ajasta kuulokkeet päässä 

pelin 2 osalta voi osittain selittää ryhmän peliajasta pieni äänten kanssa pelattu osuus, joka 

on vain 12,6 prosenttia. Pelin 3 osalta eniten rahaa käyttänyt pelaajaryhmä on pelannut 

peliajastaan äänet päällä 61,9% ja pelissä 1 16,03%. 

 

Viikonpäivällä tai kellonajalla ei vaikuttaisi olevan tulosten perusteella juurikaan vaikutusta 

siihen, käyttääkö pelaaja kuulokkeita. Ainoastaan pelin 3 osalta kuulokkeet päässä peliäänet 

päällä pelattu aika suhteessa äänet päällä pelattuun aikaan kasvaa kello 0.00-8.00 välisenä 

aikana. Pelin 1 pelaajat taas näyttäisivät pelaavan sunnuntaisin hieman enemmän ilman 

kuulokkeita. 

 

Jokaisen kolmen pelin osalta on myös huomattavissa rahaa maltillisesti, paljon tai 

hulvattomasti käyttävien ryhmissä peliä pelaavan prosentuaalisesti likimain kaksinkertainen 

määrä pelaajia kaikkiin pelaajiin suhteessa ilman musiikkia mutta peliäänien kanssa. Pelin 
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1 ja 3 pelaajat ovat myös prosentuaalisesti pelanneet peliä enemmän pelkkien peliäänien 

kanssa kuin pelin 2 pelaajat. Pelissä 1 peliä ovat pelanneet kaikista pelaajista 10,61%, pelissä 

3 15,0% ja pelissä 2 vain 6,42 prosenttia pelkillä peliäänillä. Peliäänet pois päältä mutta 

musiikki päällä pelanneita pelaajia oli pelissä 1 kaikista pelaajista päivittäin vain 

keskimäärin 0,74%, pelissä 2 viikon seurantajaksolla 1,38% ja pelissä 3 viikon 

seurantajaksolla 1,29%. Pelin 3 osalta pelkkä musiikki päällä olevien pelaajien määrä kasvaa 

kuitenkin 2,94%, mikäli mitataan vain pelivalikossa vietettyä aikaa.  Ainoastaan pelissä 2 

on lineaarista musiikkia, pelissä 3 musiikki on ei-lineaarista ja pelissä 2 dynaamista. Tästä 

voi jossain määrin päätellä, ettei musiikin ennakoimattomuus tai reaktiivisuus peliin ole 

vetovoimainen tekijä siinä määrin, että se saisi pelaajan kuuntelemaan enemmän pelin 

musiikkia. 
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6 TUTKIMUSMETODI JA TESTISUUNNITELMA 

 

Tekemäni suunnitelma A/B- ja multivariaatiotestauksesta on tehty ennen kuin edellisessä 

kappaleessa esittelemäni analytiikka oli saatavilla, eikä siihen ole tehty muutoksia tai 

parannuksia sen pohjalta. Esitän testisuunnitelman tässä yhteydessä eräänlaisena 

jatkotutkimusehdotuksena siitä, millä tavalla äänen metriikkaa hyväksi käyttäen voidaan 

pyrkiä löytämään parhaita mahdollisia äänisuunnittelullisia ratkaisuja testaamalla erilaisia 

mekaniikkoja ja versioita äänestä sekä musiikista. 

 

Tutkimusmenetelmä on tapaustutkimus, jossa mitataan yhden videopelin äänten vaikutusta 

pelaajaan. Tutkimusmenetelmä on lisäksi kvantitatiivinen, eli määrällinen. Määrällisellä 

tutkimuksella pyritään saamaan vastauksia kysymyksiin kuinka paljon ja miten usein 

(Vilkka 2019).  

 

Esitän seuraavissa kappaleissa, miten testaus rakentuu, ja mitkä sen tavoitteet ovat. Lisäksi 

käyn läpi testiä varten tekemäni taiteellisen työn ja sen prosessin sekä jatkotutkimukseen 

liittyvät ehdotukset. 

 

6.1 A/B-testaus ja multivariaatio 

 

A/B-testaus sijoittuu määrällisten tutkimusten alle ja siinä mitataan laskennallisia tuloksia 

siitä, miten käyttäjä toimii ja kuinka moni käyttäjä tekee näin. Hyötyjä A/B testauksessa ovat 

sen verrattain pienet kulut, ja että käyttäjien toimintaa analysoidaan varsinaisessa 

peliympäristössä. Tähän asti peliäänen vaikutuksista pelaajiin tehdyt tutkimukset on tehty 

joko avoimilla haastattelukysymyksillä, monivalintakysymyksillä tai observoimalla 

pelaajien suoritusta. Tämän kaltaiset tutkimusmenetelmät vaativat aikaa ja resursseja niin 

tutkijoilta, kuin myös tutkimushenkilöiltä. A/B-testausta käyttäen voi pyrkiä ymmärtämään 
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pelaajan käyttäytymistä analysoimalla pelaajametriikkaa. Lisäksi voidaan tunnistaa 

äänisuunnittelullisten elementtien vaikutuksia pelaajaan suoraan pelin tuottamasta tiedosta. 

 

Kuten aiemmin esittelemistäni peliäänitutkimuksistakin käy ilmi, on pelin äänisuunnittelun 

vaikutus pelaajaan monimutkainen kokonaisuus. Pelaajan pelikokemukseen, 

suoriutumiseen, käyttäytymiseen ja syventymiseen vaikuttavat niin pelitapahtumien äänet, 

pelihahmojen äänet, kuin myös taustamusiikki ja mahdollinen kertojaääni. 

Multivariaatiotestauksesta A/B-testauksesta poiketen jokaista yksittäistä elementin 

variaatiota testataan ristiin muiden testauksen alla olevien elementtien kanssa. Tällä tavoin 

voidaan muun muassa selvittää, millä yksittäisellä muutoksella on suurin vaikutus 

lopputulemaan. 

 

6.2 Pelilajityyppi ja ympäristö johon testi on suunniteltu 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa viitekehys, jota voisi yleisellä tasolla soveltaa free-to-

play -peleihin. Lähtöasetelmana on kuitenkin luoda yksittäiseen peliin testitiloja, joihin 

valittujen muuttujien pohjalta pyritään saamaan mahdollisimman yksiselitteisiä tuloksia 

tulkittaviksi. 

  

Pelin lajityypiksi valikoitui tornipuolustuspelin ja pulmapelin yhdistelmä. Pelissä pelaaja 

ratkoo pulmia luomalla esineitä ketjuksi, samalla kun tämä yrittää pysäyttää vastustajan 

etenemästä käyttäen apunaan reitin varrelle sijoitettavia hahmoja, joilla kullakin on omat 

erityistaitonsa. Hahmojen sijoitus määräytyy sen mukaan, miten pelaaja ketjuttaa hahmon 

sisältävän esineen pulmapelissä. Pulmapelissä on käytettävissä aikaan rajattu määrä siirtoja, 

jonka jälkeen pelaajan on odotettava pelin etenemistä, ennen kuin voi muodostaa uuden 

ketjun. Mitä paremmin pelaaja menestyy pulmapeleissä, sitä vahvemmaksi hänen olionsa 

muuttuvat. Mikäli riittävän monta vastustajaa pääsee puolustuksen ohitse kartan ylittäen, 

loppuvat pelaajan elämät ja peli päättyy tyypillisen tornipuolustuspelin tavoin.  
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Pelaajalla on myös käytettävissä kaksi erilaista toissijaista pelimekaniikkaa, jota pelaaja 

pääsee käyttämään rajallisesti, sekä yksi täydentävä pelimekaniikka. Pelaaja voi 

torninpuolustuspelissä siirtää vastustajia taakse päin reitillä ampumalla niitä kohti 

eräänlaisen voiman. Pulmapelissä pelaaja voi sekoittaa esineet uudelleen onnistuakseen 

tehdä pidempiä ketjuja. Täydentävänä pelimekaaniikkana pulmapelissä pelaaja voi käyttää 

enemmän siirtoja kuin tämä on ajan puitteissa ansainnut.  Kutsun edellä mainittuja 

mekaniikkoja tässä yhteydessä lisävoimiksi. Ne ovat pelissä eroteltuja kortteina esitettyjä 

toimintoja, joiden puoleen pelaaja voi kääntyä, kun hän kokee sen tilanteessa tarpeelliseksi, 

edellytyksenä kuitenkin, että lisävoimia on saatavilla. 

 

Varsinaisen pelin ulkopuolella pelissä on etenemistä indikoiva kartta, jolla pelaaja pääsee 

etenemään, kun on suorittanut aiemmat tehtävät riittävällä menestyksellä. Pelissä on 

yllätyslaatikkomekaniikka, josta pelaaja voi saada pelivaluuttaa vastaan joko uuden hahmon, 

vastustajia taaksepäin siirtävän voiman, esineiden sekoituksen tai lisää siirtoja. Pelaaja voi 

myös tehdä hahmoistaan tehokkaampia ja avata näille uusia ominaisuuksia hahmokaupasta 

saatavien voimakorttien avulla. Hahmokaupassa käytetään myös pelivaluuttaa, jota taas saa 

ostettua karttanäkymästä löytyvästä painikkeesta. 

 

Pelin audiovisuaalinen sisältö on sarjakuvamainen ja peli sijoittuu lavavalojen neonväriseen 

hohteeseen ja diskon tunnelmiin. Kartalla eteneminen tapahtuu amerikkalaishenkisen 

naapuruston läpi. 

 

6.3 Testauksen tavoitteet 

 

Ydinkysymykset joihin testauksella pyritään saamaan vastauksia ovat, millä tavoin 

äänisuunnittelun keinoin voidaan parantaa pelin retentiota ja monetisaatiota. Aiempaan 

tutkimusnäyttöön pohjaten pelaajat kokevat tärkeäksi, että pelin äänet ja taustamusiikki 
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vastaavat pelilajityyppiin kohdistuvia odotuksia. Myös erilaisten tunnelmien rakentaminen 

äänen ja musiikin keinoin lisää immersiota ja flow-tilan saavuttamisen mahdollisuutta pelin 

sisällä, ja oikeanlainen musiikki voi myös parantaa pelaajan suoriutumista pelissä. 

Testaamalla erilaisia äänen ja musiikin tiloja pelinkehittäjä voi oppia tunnistamaan 

elementtejä, joilla voi ehkäistä pelaajakatoa, saada pelaajaa viihtymään pelin ääressä 

paremmin tai tekemään pelinsisäisiä ostoja.  

 

6.4 Testaussuunnitelma 

 

Testattavat äänet voidaan jakaa diegeettisiin, eli pelin kerronnalliseen tilaan sijoittuviin 

ääniin, ja ei-diegeettisiin ääniin, jotka eivät missään vaiheessa näy kuvalähteessä. 

Diegeettisiä ääniä ovat muun muassa pelin tapahtumiin liittyvät äänet, jotka ovat suoraa 

seurausta pelaajan toimista. Diegeettisiin ääniin lukeutuvat myös pelihahmoista tai niiden 

toimista kuuluvat äänet, vaikka pelaaja ei niihin suoranaisesti vaikuttaisi. Ei-diegeettisiä 

ääniä ovat esimerkiksi taustamusiikki tai mahdollisen kommentaattorin ääni. 

 

Testiin tulee valita maltillinen määrä muuttuvia tekijöitä, sillä esimerkiksi jos 

monimuuttujatestiin valitaan kolme pelissä esiintyvää ääntä ja tehdään niistä kolme 

vaihtoehtoa, joita kaikkia testataan toistensa kanssa ristiin, nousee mahdollisten 

yhdistelmien määrä kahteenkymmeneenseitsemään. Valittujen muuttujien määrä tulee siis 

pitää riittävän pienenä, ja mikäli tulkintaa halutaan helpottaa, voidaan muuttujat valita 

äänisuunnittelun eri osa-alueilta ja myös pelin eri tiloista. Esimerkiksi yhdistelmänä voisi 

olla kaksi variaatiota pelimusiikista, pelivaluutan ostamisesta ja tilanteesta, jossa pelaaja 

pelaa viimeistä elämäänsä pelissä. Seuraavissa kappaleissa esittelen valikoiman 

testiasetelmia A/B- ja multivariaatiotestausta varten. 
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6.4.1 Testauksen diegeettisten äänien muuttujat pelin sisällä ja valikoissa 

 

Lisävoimien äänisuunnittelun testauksen osalta tarkoitus on selvittää, vaikuttaako 

äänisuunnittelun muuttaminen siihen, kuinka usein lisävoimaa ostetaan, mutta toisaalta 

myös sitä, vaikuttaako uudelleen suunnitellut lisävoimat pelaajan retentioon. 

 

Kuva 2. lisävoimien äänten testaus 

 

Kuvan 2 mukaisesti jokaisen lisävoiman ääntä voidaan testata verrattuna alkuperäiseen, 

yksittäin tai yhdessä. Äänisuunnittelullisesti uudelleen suunniteltujen äänten on tarkoitus 

kuulostaa tehokkaammilta ja viihdyttävämmiltä. Ajatuksena on, että pelaaja voi kokea 

lisävoiman tehokkaammaksi pelkästään sen vuoksi, että siitä lähtevä ääni kuulostaa siltä. 

Toisaalta lisävoimien äänisuunnittelulla voi olla myös vaikutusta siihen, kuinka suuren osan 

peliajasta pelaaja pelaa äänet päällä.  

 

6.4.2 Testauksen ei-diegeettisten äänien muuttujat  

 

Koska pelissä ei mielestäni ole laajalti mahdollisuuksia näkyviin toimintoihin sidoksissa 

olevien äänien testaukseen, on valtaosa testiin liittyvistä elementeistä ei-diegeettisiä. 

Seuraavassa osiossa käyn läpi, miten testissä on tarkoitus vaikuttaa pelaajan käytökseen 

erikoistehosteiden sekä miksauksen ja musiikin keinoin. Pelissä on huomattava määrä 

varsinaisen pelin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa ja useat testattavat muuttujat tulevat 

pelaajalle vastaan varsinaisen pelin ulkopuolella. 
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sekoituksen äänitehoste

Tehokkaamman ja

viihdyttävämmän
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6.4.3 Erikoistehosteet ja miksaus 

 

Erikoistehosteisiin ja miksaukseen liittyen on testissä kaksi kohtaa. Miksaukseen liittyvä 

muuttuja ei ole varsinaisesti ei-diegeettinen, vaan ruudulla näkyy kohti kartan reunaa 

liikkuvat vastustajat. Muutos miksauksessa tapahtuu kuitenkin enemmänkin ruudun 

ulkopuolella, sillä ruudulla ei kuitenkaan tapahdu mitään niin suurta, että se selittäisi selkeän 

muutoksen siinä, kuinka lujalla äänen voimakkuudella kukin ääni kuuluu. Varsinaiset ei-

diegeettiset muuttujat äänitehosteina on lisätyt sydämen lyönnin äänet, sekä pelivaluuttaa 

ostaessa kuuluvat äänet. 

 

 

 

Kuva 3. 

 

Kuvan 3 suunnittelulla on tarkoitus testata, päätyykö pelaaja käyttämään useammin 

lisävoimia äänisuunnittelun tuoman jännityksen vuoksi. Sydämen tykytyksen tarkoitus 

korostaa pelaajalle sitä, että tämä on viimeisellä elämällä ja peli saattaa päättyä milloin vain, 

ellei asialle tee jotain. Toinen testissä käytetty tapa lisätä jännitystä on tuoda vastustajien 

peliäänet miksauksessa kovemmalle samalla kun muiden äänten äänentasoa lasketaan. Tällä 

tavoin vastustajien läsnäolo muuttuu näkyvämmäksi, kun vastustaja on pelissä 

tappioasemassa. Tämän testin osalta on kuitenkin syytä seurata sitä, miten suunnittelu 

Jännitystä lisäävät
elementit

Sydämen tykytys kun
pelaaja on viimeisellä

elämällä

Ei jännitystä lisäävää
ääntä

Normaali miksaustila

Vastustajien ääni
kuuluu kovempaa
pelaajan ollessa

häviöllä
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vaikuttaa siihen onko pelaajalla jatkossa äänet päällä vai ei. Mikäli pelaajat kokevat 

äänisuunnittelun ahdistavaksi tai epämiellyttäväksi, voi tämä nostaa todennäköisyyttä sille, 

että pelaaja ottaa pelistä äänet pois päältä. Yhtä lailla on mahdollista, että tällä tavoin 

pelaajalle lisää tietoa pelin tapahtumista tuovat äänet voivat vaikuttaa pelaajan suoritukseen 

ja kokemukseen positiivisesti. 

 

 

Kuva 4.  

 

Pelivaluutan ostamiseen liittyvän testin äänisuunnittelun perusajatus on muuttaa suurempien 

summien kerralla ostaminen palkitsevammaksi. Kun alkuperäisessä äänisuunnittelussa 

valuuttaa ostettaessa kuuluva ääni on aina sama, testiversiossa äänitehoste kasvaa 

suuremmaksi, pidemmäksi ja palkitsevammaksi mitä suuremman määrän pelivaluuttaa 

pelaaja ostaa kerralla (Kuva 4). Testillä on tarkoitus selvittää, vaikuttaako äänisuunnittelu 

pelaajan päätökseen ostetun valuutan suuruudesta tai siitä, kuinka usein pelaaja ostaa lisää 

valuuttaa. 

 

6.4.4 Testin musiikkiin liittyvät muuttujat 

 

Aiemman tutkimustiedon perusteella musiikilla on huomattava merkitys pelaajan 

pelikokemukseen, pelisuoritukseen, immersioon ja flow-tilaan. Tämän vuoksi testiin on 

suunniteltu useita musiikkiin liittyviä muuttujia, joilla pelaajaan pyritään vaikuttamaan.  

 

Pelivaluutan ostaminen

Mitä enemmän
pelivaluuttaa

ostetaan sitä pidempi
ja runsaampi ääni
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Musiikin kannalta tärkeänä esiin nousseita seikkoja oli, että musiikki sopii pelaajan mielestä 

peliin, musiikki ei ole toistuva ja se, miten musiikki tukee pelaajan tunnetilaa. Musiikin 

dynaamisuudella on arveltu olevan merkitystä siihen, miten se pelaajaan vaikuttaa tai miten 

pelaaja sen kokee sopivan peliin. Aiemmissa tutkimuksissa selkein vaikutus pelaajaan on 

havaittu nopeatempoisella ja pelaajan itse valitsemalla musiikilla. Pelaajat ovat myös 

tutkimuksissa ilmaisseet, että musiikki, jonka he ovat valinneet itse pelaamisen ajaksi, sopii 

peliin parhaiten. Pelin tekijöiden peliin valitsemaa musiikkia kohtaan pelaajat ovat olleet 

selkeästi kriittisempiä esimerkiksi sen osalta, että sopiiko tietynlainen musiikkilaji tiettyyn 

aikakauteen sijoittuvaan peliin. Tämän tiedon pohjalta testiin on suunniteltu erilaisia 

musiikillisia ratkaisuja, joista osassa pelaajalla on myös päätäntävaltaa sen kanssa, mitä hän 

haluaa kuunnella. 

 

 

Kuva 5. 

 

Kuvan 5 testissä pelaajalle joko valikoituu satunnannainen versio pelin alkuperäisestä 

musiikista, tai hän pääsee vaikuttamaan musiikkisisältöön. Alkuperäisestä musiikista 

tehdään testiä varten ohjelmoitu ei-lineaarinen versio, jossa kappaleella ei ole selkeää alkua 

tai loppua, ja sen rakenne vaihtelee ohjelmoinnin puitteissa. Lisäksi alkuperäisestä 
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musiikista tehdään dynaaminen pelitilanteisiin mukautuva versio. Tässä versiossa musiikin 

eri osiot soivat sen perusteella, miten ne on suunniteltu reagoimaan pelin tapahtumien 

kanssa. Näiden alkuperäisen musiikin eri versioiden vaikutuksia pelaajaan voidaan verrata 

joko keskenään tai verrokkiryhmiin, joissa pelaaja pääsee valitsemaan musiikkisisältöä. 

 

Testiversiossa, jossa pelaaja pääsee valitsemaan musiikkisisältöä vaihtoehdoiksi, on valittu 

lokalisoitu soittolista ja musiikkilajiin tai tunnelmaan perustuva soittolista. Yhtenä 

mahdollisuutena on myös, että pelaaja tuo musiikkisisällön omasta laitteestaan. Voi tosin 

olla, että suoratoiston aikakaudella ei pelaajilla ole enää musiikkia mobiililaitteillaan. 

Lokalisoitu musiikkilista valikoitui yhdeksi musiikkisisällön vaihtoehdoksi, koska tietylle 

musiikille voi olla suuria kohdeyleisöjä pelkästään tietyn maan tai alueen sisällä. 

Lokalisoidun musiikin merkityksen voidaan arvella myös kasvavan, jos maassa tai alueella 

paikallisen musiikin osuus kulutetusta musiikista on huomattava.  

 

Toinen vaihtoehto musiikkisisällössä on musiikkilajiin tai tunnelmaan perustuva 

valintamahdollisuus. Lähimmäksi haluamansalaista musiikkia pelaaja päässee valitsemalla 

itselleen mieluisan musiikkilajin soittolistan. Toisaalta kaikilla pelaajilla ei välttämättä ole 

selkeää musiikillista orientaatiota, joten listan sanallistaminen tunnelman mukaan voi 

helpottaa pelaajaa valitsemaan mielestään peliin parhaiten sopivan soittolistan. Eri 

musiikkilajeihin ja tunnelmiin perustuvien soittolistojen vaikutuksia pelaajaan on syytä 

myös muiden sisältöjen lisäksi verrata keskenään. 

 

Kolmas tapa pelaajalle saada valita peliin haluamansalaista musiikkisisältöä on tuomalla 

musiikkisisältö peliin mobiililaitteesta. Ominaisuuden tuominen testiin kannattanee tehdä 

valikoidussa maassa tai alueella. Aikana, jolloin miltei kaikki musiikkisisältö on saatavissa 

suoratoistona, voidaan ajatella, että sisällön lataamiseen laitteelle tiedostona on oltava jokin 

syy. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi internetin jatkuvan saatavuuden puutetta, 

internetyhteyden hitautta, tiedonsiirron kallista hintaa, tai ettei suoratoistopalvelut ole 

saatavilla kyseisellä alueella. 
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Testauksen kannalta vielä oleellisempaa kuin muuttujien valinta ja äänet tai musiikit pelissä, 

on tieto siitä, mitä on pelaajan käytöksestä mahdollista mitata pelissä. Useimmissa 

peliprojekteissa pelaajan toimintoja äänenmuuttujiin suhteessa mittaavat ominaisuudet eivät 

ole prioriteeteissa korkealla, kun päätetään, mitä peliin lähdetään implementoimaan. Näin 

ollen testin suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida, mitä tietoa pelissä mitataan jo 

valmiiksi, ja mitkä olisivat tutkimuksen kannalta tärkeimpiä ääntä koskevia mittareita, jotka 

peliin tulisi lisätä. 

 

Pelaajan valitsemaan musiikkisisältöön on myös toinen testitila, jossa peli ”miksaa” 

dynaamisen version musiikista, eli uudelleen järjestelee ja prosessoi sitä. Tämän kaltainen 

uudelleenjärjestely voi perustua siihen, että sovellus tunnistaa kappaleesta erilaisia 

ominaisuuksia ja rakenteita ja tämän perusteella päättää, mihin pelitilanteeseen 

kyseenomainen kohta kappaleesta sopii. Mitattavia ominaisuuksia voivat olla kappaleen 

tempo ja siinä tapahtuvat muutokset, sävelkierrot ja muutokset sävellajeissa. Valittavissa 

olevien tyylilajien soittolistoilla ja lokalisoidulla soittolistalla kappaleet tulee analysoida 

testiä varten ja varmistaa niiden toimivuus musiikkia dynaamiseksi muuttavan ohjelmiston 

kanssa. Pelaajan laitteelta tuodusta musiikista ongelmia voi ohjelmiston kannalta aiheuttaa 

esimerkiksi kappale, joka on soitettu ”a piacere” eli ilman, että tempoa tarvitsee noudattaa 

tarkkaan. Näissä tilanteissa esimerkiksi kappaleen osioiden toisto tai yhtenäinen jatkumo eri 

osien välillä voi olla hankalaa toteuttaa automatiikalla. Yksi vaihtoehto olisi se, että kun 

sovellus skannaa musiikkia pelaajan laitteesta, on sen täytettävä tietyt perusedellytykset, 

jotta se voidaan tuoda peliin. Toinen ongelma pelaajan omassa laitteessa olevan musiikin 

muuttamisessa dynaamiseksi on se, että prosessi voi vaatia huomattavan määrän 

prosessointitehoa. 

 

Musiikin testauksen tavoitteena on nähdä, vaikuttaako musiikkisisältö pelatun ajan määrään 

ja siihen, kuinka suuren osan tuosta ajasta pelaajalla on musiikit kytkettynä päälle. Lisäksi 

on tarkoitus verrata, vaikuttaako musiikkisisältö retentioon niin, että pelaaja palaa 
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useammin, tai että pelaamisen elinkaari pitenee. Koska aiemman tutkimustiedon perusteella 

immersion taso vaikuttaa myös rahan käyttöön, ja musiikki vaikuttaa immersion syvyyteen, 

pyritään musiikkisisällöllä vaikuttamaan pelissä käytetyn rahan määrään. 

 

Kokonaisvaltaisen musiikkisisällön muuttamisen lisäksi testiin on suunniteltu helpommin 

toteutettavissa olevia pienempiä muutoksia musiikkiin, joilla pyritään vaikuttamaan pelaajan 

valintoihin. Tarkoituksena on testata, voiko pelaajaa ohjata kohti tiettyjä valintoja 

muuttamalla musiikin tunnelmaa ja luonnetta valinnan hetkellä. 

 

 

Kuva 6. 

 

Kun pelaaja on epäonnistunut tasossa, ja hänellä on mahdollisuus palata peliin ostamalla 

lisäsiirtoja, kuvan 6 testissä testataan, vaikuttaako eri musiikkivalinnat siihen, millä 

todennäköisyydellä pelaaja ostaa lisäsiirtoja ja jatkaa peliä. Mielialaa kohottavalla musiikilla 

on tarkoitus saada pelaaja uskomaan mahdollisuuksiinsa pelissä ja jatkamaan sen vuoksi. 

Positiivista jännitystä luovalla musiikilla taas pyritään luomaan tilanteesta jännittävämpi ja 

yritetään saada pelaaja jatkamaan yrittämistä tämän vuoksi. Rangaistuksenomainen musiikki 

voi sisältää epämiellyttäviä elementtejä ja tämän tarkoitus on vaikuttaa päätöksen nopeuteen 

ja tällä tavoin nostaa pelaajan todennäköisyyttä jatkaa ostamalla lisää siirtoja. Neljäs 

Musiikki muuttujana
kun pelaaja epäonnistuu

tasossa ja hänellä on
mahdollista ostaa

lisäsiirtoja

Rangaistuksen
omainen musiikki

Mielialaa kohottava
musiikki

Positiivista jännitystä
luova musiikki

Ei musiikkia, pelkkä
ambientti
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muuttuja on musiikin pysähtyminen. Äänen puuttuminen ei tunnu palkitsevalta ja tämän 

vuoksi pelaaja voi haluta takaisin aiemman jännittävämmän tilanteen pariin. 

 

 

Kuva 7. 

 

Peli sisältää monen free-to-play pelin tavoin yllätyslaatikkopelin, josta pelaaja voi saada 

satunnaisia pelissä hyödyntäviä asioita. Kuvan 7 testin tarkoitus on selvittää, vaikuttaako 

musiikkivalinta ja äänimaisema pelaajan haluun palata yllätyslaatikkopeliin useammin. Tätä 

testataan vertaamalla pelaajan yllätyslaatikkopelissä tekemien käyntien määrää ja tiheyttä 

pelkästään alkuperäisen pelimusiikin kanssa siihen, että yllätyslaatikkopelissä on 

kasinomainen äänimaisema, johon musiikki äänen prosessoinnin keinoin upotetaan. 

 

 

  

Yllätyslaatikkopeli

Kasinomainen
äänimaisema ja

musiikin prosessointi
tilaan sopivaksi

Alkuperäinen
pelimusiikki
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7 TAITEELLINEN TYÖ 

 

Pro Gradu -tutkimukseni lähtöasetelma oli suunnitella A/B-testaus ja monimuuttujatestaus 

sekä toteuttaa siihen liittyvä äänisuunnittelu. Ennen kuin testaus päätettiin keskeyttää, ehdin 

toteuttaa osan sen taiteellisesta sisällöstä, jonka esittelen seuraavaksi. 

 

7.1 Lisävoimien äänisuunnittelu 

 

Lisävoimien testiäänien suunnittelussa tavoitteeni on tehdä äänestä suuren ja tehokkaan 

kuuloista niin, että ne kuitenkin sopivat pelin muun äänisuunnittelun kanssa yhteen. 

Lisävoimia, joille äänisuunnittelu tehtiin, on yhteensä kolme kappaletta. Niistä kaksi, 

esineiden uudelleen sekoitus ja lisää siirtoja, eivät ole pelin tapahtumiin ajallisesti 

sidoksissa, vaan ne toistuvat pelkästään pelaajan valitessa kortin. Kolmas lisävoima, joka on 

vastustajia taaksepäin siirtävä pyörremyrsky, sen sijaan matkaa kartan alusta loppuun. 

 

Koska mitään lisävoimista ei varsinaisesti käytetä pelissä aivan toistuvasti, en koe, että 

äänistä tarvitsee olla useita variaatioita. Kun ääni toistuu vain silloin tällöin, voi se, että ääni 

on tunnistettava olla tärkeämpää kuin se, että pelaaja saattaa kyllästyä äänen toistuvuuteen.  

 

7.2 Esineiden uudelleensekoitus 

 

Äänitehoste esineiden uudelleen sekoittamisen lisävoimalle on yksittäinen lineaarinen ääni, 

josta ei pelissä tehdä muuttuvia versioita. Tämä ääni on koostettu kahdesta äänitteestä ja 

kolmesta syntetisoidusta äänestä. Äänen ideassa toistuu sekoitus ja ilmennän sitä pyörivillä 

äänillä sekä viuhahtavilla ”whoosh”-äänillä.  
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Ensimmäinen äänitteistä on äänipankista peräisin oleva äänite pyörivästä ilotulitteesta. Ääni 

on jaksotettu niin, että se käynnistyy lisävoiman sekoituksen käynnistyessä ja pysähtyy kun 

sekoitus pysähtyy. Toinen äänite on Zoom H2n -nauhurilla äänittämäni ”whoosh”- ääni. 

Äänitteessä on heilutettu erikokoisia puisia lautoja kohti nauhuria. Äänitehosteeseen liitetty 

äänite on lisäksi käytetty doppler-efektin läpi ja sen toiston nopeutta on hidastettu. 

”Whoosh”-ääni toistuu aina kaksi kertaa, samalla tavalla kuin toinenkin äänite, sekoituksen 

lähtiessä liikkeelle ja sen pysähtyessä. 

 

Syntetisoiduista äänistä ensimmäinen on äänentaajuudeltaan matala 

ohjelmistosyntetisaattorilla tehty ääni, joka on ajettu pyörivää kaiutinta mallintavan efektin 

läpi. Ääni muistuttaa käynnistyvää futuristista laitetta, ja äänitehosteessa se juurikin 

painottaa hetkeä ennen kuin toiminto käynnistyy. Toinen syntetisoitu ääni on jungle- ja 

dubstep-musiikkilajeistakin tuttu ”wobble”-basso. Äänen pohjana toimii päällekkäin 

matalalla taajuudella siniaalto ja kanttiaaltoa. Nämä äänet on sen jälkeen suodatettu 

matalataajuusoskillattorin (LFO) läpi ja lopputuloksena on aaltoileva bassoääni. Tämä ääni 

tuo syvyyttä äänitehosteeseen ja tahdittaa näytöllä tapahtuvaa liikettä. Kolmas syntetisoitu 

ääni on yhdistelmä FM-synteesiä, saha-aaltoa ja valkoista kohinaa. Ääniin on käytetty 

useampia taajuussuodattimia ja niihin on lisätty delay-efekti. Sen lisäksi äänet on tuotu 

sisään sekvensseriin, joilla äänet saadaan toistumaan haluttuun tahtiin. Ääni on ns. 

futuristinen piippaus, joka toisaalta kuulostaa myös hieman kuplivalta.   

 

Yhdistettynä äänet kuvaavat näytöllä tapahtuvaa toimintoa, jossa pulmapelin esineet 

vaihtavat paikkaansa. Äänessä on kolme osaa, käynnistyminen pyöriminen ja pysähtyminen. 

Äänessä on vahva liikkeen tuntu ja lisäksi tieteisfiktiomaisia piirteitä. 
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7.3 Lisää siirtoja -lisävoima 

 

Lisää siirtoja -lisävoimaan suunnittelemani äänitehosteen keskiössä on tunne voiman ja 

energian virtaamisesta. Ääni on myöskin yksi lineaarinen ääni, eikä sitä muuteta pelin 

sisällä. Äänitehoste koostuu kahdesta sampleriäänestä ja yhdestä syntetisoidusta äänestä.  

 

Sampleriin asetettu ääni on yhdistelmä, jossa on yhdistetty aaltoääntä ja lisätty loppuun 

äänipankista syntetisoitu bassorumpu. Samplerissa ääneen on lisätty kapea 

kaistanestosuodin ja se on ajettu modulaattorin sekä sekvensserin läpi. Lopputuloksena on 

hieman juoksevan kuuloinen pulputus, joka yhdistyy korkeampaan sykkivään ääneen. 

 

Toinen sampleriääni on äänipankista otettu yskäisy, joka on ajettu arpeggio-efektin ja 

useamman taajuussuodattimen läpi ja siihen on lisätty delay-efekti sekä kaikuefekti. 

Lopputulos kuulostaa lähestulkoon wobble-bassolta, mutta se sijoittuu enemmän 

keskitaajuudelle ja kuulostaa vähemmän keinotekoiselta. Syntetisoitu ääni on muodostettu 

yhdistelemällä kolmea oskillaattoria ja niitä moduloimalla. Ääni on tämän jälkeen jaksotettu 

kahteen osaan pienen tauon kanssa korostaen äänitehosteen pulssimaisuutta. Ääneen on 

myös lisätty taaksepäin soiva kaiku.  

 

Yhdessä äänet muodostavat kokonaisuuden, jossa sykkivät äänet toistuvat usealla 

taajuudella. Korkeampi ääni käynnistää toiminnon ja sitä seuraa kaksi useista äänistä 

koostuvaa pulssia ja kaksi matalammalla taajuudella toistuvaa kolmen sarjassa soivaa 

pulssia. 

 

7.4 Vastustajia taaksepäin siirtävä pyörremyrsky 

 

Pyörremyrsky on äänitehosteista ainoa, joka ei ole aikaan sidottu, vaan se seuraa 

pelintapahtumia. Äänitehoste soi koko sen ajan, kun pyörremyrsky matkaa kartan halki 
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pelissä, ja pyrin ilmaisemaan sillä ääntä, joka kuuluu, kun tuuli törmää toistuvasti esteisiin. 

Ääni koostuu kolmesta vaihtuvan äänen yhdistelmästä, joita hallinnoidaan pelin sisällä ja 

yhdestä toistuvasta äänestä. 

 

Ensimmäinen ääni on tornadoäänite äänipankista. Äänitteestä on kolme tasapituista versiota 

ja ne kaikki on laitettu toistumaan takaperin massiivisen keinotekoisen kaiun kanssa. Toinen 

ääni on yhdistelmä kolmesta sampleriin tuoduista arkistoista peräisin olevasta 

myrskyäänitteestä ja saha-aaltoäänestä. Kaikki äänet on ajettu modulaattorin läpi ja 

rytmitetty sekvensserissä. Lopputulos on tempoileva ja naksutteleva epäluonnollinen 

myrsky, joka käyttäytyy ennalta-arvaamattomasti. Tästä äänestä on peliin tuotu kolme 

variaatiota, jotka toistuvat satunnaisessa järjestyksessä. Kolmas ääni on ikään kuin jumiin 

jääneestä CD-soittimesta lähtevä ”glitch”-ääni. Ääni on rakennettu ajamalla yksinkertainen 

8-bittiseksi muutettu rumpukomppi efektien läpi ja rytmitetty sekvensserissä soimaan 

yhdessä äänitteessä olevan sulavan jäätikön kanssa. ”Glitch”-äänestä on kolme eri versiota, 

joita toistetaan tapahtuman ajan pelin sisällä. Neljäs ääni on yhdistelmä äänipankista otettuja 

tuulen ääniä. Tämä ääni toistuu pelissä koko toiminnon läpi niin, että sen nopeutta 

manipuloidaan tiettyjen raja-arvojen sisällä satunnaisesti. 

 

Äänitehoste rakentuu pelissä niin, että satunnainen taaksepäin soiva tornadoääni lähtee 

soimaam tapahtuman alkaessa ja jatkuu satunnaisessa järjestyksessä toistuen sen loppuun 

asti. Puolen sekunnin päästä käynnistyy myös satunnainen versio toisesta ja kolmannesta 

äänestä. Myös nämä äänet toistuvat satunnaisessa järjestyksessä tapahtuman loppuun asti. 

Neljäs ja viimeinen ääni käynnistyy 0,6 sekuntia ensimmäisen äänen jälkeen ja jatkuu 

samanlaisena toistuen tapahtuman loppuun asti. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää äänisuunnittelun merkitystä free-to-play -pelien 

ansaintamallissa. Lisäksi tutkimuksessa esittelen tapoja mitata äänen vaikutusta pelaajien 

käyttäytymiseen ja äänisuunnittelullisia keinoja, joilla siihen voi vaikuttaa. Lisäksi esitin 

tutkimuksen tavoitteeksi luoda testaukseen viitekehyksen, jota voitaisiin soveltaa 

monipuolisesti peliäänten vaikutusten mittaamiseen.  

 

Aiemman tutkimustiedon perusteella on selvää, että musiikilla, peliäänellä tai niiden 

poissaololla on monimuotoisia vaikutuksia pelaajaan. Äänisuunnittelu ja musiikki voi 

parantaa tai heikentää pelaajan suoritusta ja muuttaa pelaajan käsitystä omista taidoistaan. 

Äänet voivat myös nostaa pelaajan vireystasoa ja vaikuttaa pelaajan tekemiin päätöksiin 

sekä tahtiin, jossa niitä tehdään. Lisäksi pelin äänet voivat vaikuttaa siihen, mitä pelaaja 

pelatessaan tuntee, syventyykö pelaaja immersioon ja voiko hän saavuttaa flow-tilan. Flow-

tilan saavuttamisella ja immersiolla on taas vaikutusta pelaajan retentioon ja pelin sisäisiin 

ostoksiin. 

 

Tutkijat ovat pyrkineet tunnistamaan äänisuunnittelullisia elementtejä ja tapoja suunnitella 

pelimusiikkia niin, että se edesauttaisi immersiota ja flow-tilan saavuttamista. Tulokset ovat 

kuitenkin toistaiseksi olleet melko ristiriitaisia, johon on etsitty selitystä niin 

pelilajityyppien, kuin erilaisten pelaajien ominaisuuksista. Voidaankin sanoa, että 

tietynlaiset ratkaisut voivat toimia tietylle pelaajajoukolle tietyn pelilajityypin sisällä. Tähän 

vaikuttavat pelaajan kyvyt käsitellä useampaa ärsykettä yhtä aikaa, tämän pelitaidot ja 

odotukset peliä kohtaan. Saman kaltaisella äänisuunnittelulla voi kuitenkin olla haitallisia 

vaikutuksia, kun sitä sovelletaan toisenlaiseen pelilajityyppiin tai ryhmään pelaajia. 

 

Peliyhtiöltäni saamani analytiikka heijasteli aiempien tutkimusten tuloksia siltä osin, että 

äänen hyödyllisyydellä on merkitystä pelaajalle. Mikäli ääni voi kertoa pelaajalle asioita, 

joita tämä ei ruudulla näe, tukee tämä pelaajan suoriutumista pelissä ja nostaa äänen roolia 
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pelissä tärkeämmäksi. Aineiston pohjalta voidaan huomata joitain yhteneväisyyksiä äänten 

päällä tai poissa pitämiseen pelissä peliajan ja rahankäytön osalta. Jokaisen pelin 

analytiikassa kävi selväksi, että ilman peliääniä pelaavien joukosta suurempi osa käytti 

pelissä rahaa verrattuna rahaa käyttäneiden pelaajien osuutta kaikista pelaajista. Aineiston 

ryhmä on kuitenkin rajattu vain ilman peliääniä pelanneisiin pelaajiin ja analytiikasta 

selviääkin, että osalla pelaajista on ollut laitteessa testijakson aikana äänet päällä ja näin 

ollen he ovat voineet kuunnella ääntä jostain toisesta sovelluksesta.  

 

Tuloksia pitäisikin päästä vertaamaan tarkemmin ristiin eri mittareiden kanssa, jotta 

vaikutukset eivät jää arvailun varaan. Myöskään sillä, onko musiikki aikaan sidottu 

lineaarinen vai dynaaminen ja peliin reagoiva, ei analytiikan perusteella vaikuttaisi olevan 

merkitystä. Tästäkään ei ole kuitenkaan varmaa tietoa, sillä analytiikka on kolmesta 

erilaisesta pelistä, joissa jokaisessa on erilainen pelimusiikki. Aiemman tutkimustiedon 

perusteella musiikin osalta tärkeimmäksi tekijäksi osoittautuu, kuinka paljon pelaaja pitää 

musiikista. 

 

Viitekehyksen luomisen osalta ei tutkimus ole täysin onnistunut. Suunnitelmassa on mukana 

selkeästi pelilajityyppiin sidoksissa olevia suunnittelullisia tekijöitä, enkä onnistunut 

tuomaan riittäviä keinoja tai edellytyksiä käyttää niitä erilaisissa mobiilipeleissä. A/B-

testauksen ja monimuuttujatestin periaatteet tulevat suunnitelmassa kuitenkin selkeästi esille 

ja tutkimus perustelee selkeästi, miksi testitavan käyttäminen on sopiva myös muissa 

yhteyksissä aiheen tutkimiseen. 
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9 POHDINTA 

 

Tutkimuksessa osoittautui hankalaksi löytää yhteneviä kaavoja siitä, miten pelin äänet tai 

musiikki pitäisi suunnitella, jotta se tukisi haluttuja lopputuloksia. On selvää, että immersio 

ja flow-tilan saavuttaminen ovat hyviä tavoitteita pelisuunnittelussa ja 

peliäänisuunnittelussa. Immersioon ja flow-tilaan vaikuttavat tekijät ovat myös osittain 

äänen osalta tiedossa, mutta ne ovat pitkälti pelilajityyppiin ja kohdeyleisöön sidonnaisia. 

 

Peliyhtiöltä saamani analytiikan tärkein arvo tutkimuksen kannalta on se, että siitä saa 

esimerkin, minkälaista dataa pelaajista kerätään ja mitä tietoa olisi tulevaisuudessa 

mahdollista kerätä. Dataa ei ollut kerätty aineiston jokaisessa pelissä yhtenevällä tavalla, 

mikä vaikeuttaa tulosten tulkitsemista. Myös se, että aineisto on luovutettu käyttööni 

anonyyminä, hankaloittaa sen luotettavuuden arvioimista. Tarkempien johtopäätösten 

tekeminen vaatisi myös mittareiden seuraamista pidemmiltä tai tarkemmilta ajanjaksoilta. 

Analytiikan ulkopuolelle jää tutkimuksen osalta paljon tietoa, jota purkamalla voisi myös 

löytää vastauksia ja sulkea tutkimuksesta ulos tuloksia vääristäviä tekijöitä.  

 

Kun peli on vasta julkaistu, tai kun siihen on tullut uutta sisältöä, voi siinä olla suhteellisesti 

enemmän uusia pelaajia ja tämä voi esimerkiksi vaikuttaa äänet päällä pelaavien pelaajien 

määrään nostaen sitä normaalia korkeammaksi. Analytiikka ei myöskään ota kantaa muun 

muassa pelaajien ikään. Voidaan esimerkiksi olettaa, että peliäänet aina päällä pelaavassa 

ryhmässä on prosentuaalisesti suuri osa lapsia ja tämä voi vääristää käsitystä peliäänet päällä 

pelaavien pelaajien rahankäytöstä pelissä. Toisen oletukseni pohjalta haluaisin myös seurata, 

onko pelaajilla toistuvia ajankohtia, jolloin nämä pelaavat ilman ääniä. Tämän kaltainen 

päivärutiini voi esimerkiksi viitata tilanteisiin, jossa peliä eli ole mahdollista pelata laitteen 

äänet päällä tai kuulokkeet päässä. 

 

Pidän myös äänisuunnittelun kannalta tärkeänä tietoa esimerkiksi siitä, jos metriikasta 

voidaan todeta pelaajien kytkevän useasti äänet pois päältä jonkun tietyn peliäänen tai 
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kappaleen jälkeen. Tällä tavoin voitaisiin seuloa pelistä pois pelaajia ärsyttäviä ääniä ja 

mahdollisesti pidentää aikaa, jonka pelaajat pelaavat äänet päällä. Näin pelin 

äänisuunnittelua pystytään mittareiden perusteella kehittämään myös laadullisesti. 

 

Tutkimukseni asetelma on jatkotutkimuksen kannalta poikkeuksellinen, sillä A/B-

tutkimuksen ja monitutkimuksen suunnitelma, jonka vuoksi ryhdyin aihetta tutkimaan, 

muuttui prosessin aikana jatkotutkimusehdotukseksi. A/B-testaus ja monimuuttujatestaus 

vastaa sinänsä erilaisiin kysymyksiin kuin aiemmat peliäänitutkimukset, tai peliyhtiöltä 

saamani analytiikka. Testaamalla kahden eri tai useamman muuttujan suorituskykyä voidaan 

tiettyyn lopputulokseen pyrittäessä saada yksiselitteisempiä vastauksia siihen, millainen 

äänisuunnittelu auttaa saavuttamaan tavoitteen paremmin. 

 

Pelitutkimuksen kannalta jatkotutkimuksella on paljon selvitettävää sen osalta, miten 

äänisuunnittelu vaikuttaa pelaajaan. Uskon kuitenkin, että valitsemalla oikeat mittarit sekä 

testit ja tulkitsemalla niiden tuloksia ristiin on mahdollista oppia ymmärtämään paremmin, 

miten äänisuunnittelun, monetisaation ja retention välinen suhde mobiilipeleissä toimii. 
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LIITE 1. 

Pelin 1 analytiikka

Kaikki pelaajat torstai perjantai lauantai sunnuntai maanantai tiistai keskiviikko keskimäärin
Pelaajia päivässä 523176 540117 559915 586727 588798 603080 613189 573571,71 pelaajaa
Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 51,7 52,2 53,1 52,6 51,9 51,9 52,1 52,21 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 6,4 6,32 5,55 5,14 6,27 6,57 6,66 6,13 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 57 55,9 55,1 54,9 56,8 56,3 56,2 56,03 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 43,4 42,6 42 42,7 43,2 42,8 42,5 42,74 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 36 36,7 37,4 36,9 36,2 36,6 36,9 36,67 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 8,86 8,69 7,36 6,91 8,36 8,75 8,83 8,25 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 10,6 10,8 10,4 10,3 10,7 10,7 10,8 10,61 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,73 0,75 0,69 0,69 0,76 0,78 0,77 0,74 %
Päivittäin pelattu aika 30,5 29,5 30,8 31,1 31,4 30,4 30,2 30,56 min
Äänet päällä pelattu aika 11 10,8 11,5 11,5 11,4 11,1 11,1 11,20 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 3,65 3,66 3,67 3,71 3,87 3,94 3,98 3,78 %

Pelaajat, joilla on joskus äänet päällä

Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 6,09 6,11 5,57 5,38 5,92 6,25 6,22 5,93 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 2,44 2,39 2,32 2,21 2,45 2,46 2,41 2,38 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 0,33 0,33 0,3 0,3 0,31 0,33 0,32 0,32 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 99,6 99,6 99,7 99,7 99,6 99,6 99,6 99,63 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 4,02 4,26 3,74 3,58 3,97 4,14 4,08 3,97 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 9,77 9,68 9,49 9,42 9,87 9,76 9,86 9,69 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,4 0,42 0,36 0,4 0,43 0,44 0.43 0,35 %
Päivittäin pelattu aika 24,2 23,7 24,3 24,6 24,7 24,4 24,1 24,29 min
Äänet päällä pelattu aika 24,1 23,6 24,2 24,6 24,7 24,3 24 24,21 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 3,65 1,67 1,69 1,7 1,89 1,86 1,89 2,05 %

Pelaajat, joilla on pelin äänet aina kytkettynä pois päältä

Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 5,75 5,69 4,81 4,21 5,6 5,97 6,11 5,45 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 73,4 72,2 72,3 72 73,3 72,2 72,4 72,54 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 62,4 61,8 61,6 62,9 62,2 61,8 61,3 62,00 %
Päivittäin pelattu aika 27,3 26,3 27,7 28,3 28,1 26,9 26,8 27,34 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 4,8 4,8 4,94 4,99 5,09 5,18 5,25 5,01 %

Testijakson aikana rahaa käyttäneet pelaajat

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 36,5 36,3 36,8 36,4 36,8 36,8 36,8 36,63 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 4,42 4,27 3,62 3,03 4,3 4,47 4,53 4,09 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 69,3 68,4 68,3 67,7 69,1 68,4 69 68,60 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 51 50,5 49,9 50,4 50,6 50,8 50,7 50,56 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 23,3 23,7 24,1 23,7 23,8 24,1 24,1 23,83 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 7,33 6,17 5,28 4,66 6,65 7,44 7,54 6,44 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 17,1 17,4 17,3 17,1 16,4 16,8 16,3 16,91 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,71 0,62 0,51 0,55 0,56 0,57 0,5 0,57 %
Päivittäin pelattu aika 48,9 47 51,3 51,7 50,8 47,5 47,8 49,29 min
Äänet päällä pelattu aika 11,4 11,1 12,4 12,3 12,1 11,5 11,5 11,76 min

Pelaajat, jotka ovat aiemmin käyttäneet rahaa

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 36,1 35,9 36,8 36,3 36,4 36,3 36,1 36,27 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 4,47 4,41 3,55 3,15 4,33 4,52 4,6 4,15 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 68,2 67,1 67,1 66,4 67,9 67,1 67,5 67,33 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 50,8 50,2 49,7 50,4 50,3 50,4 50,3 50,30 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 24,4 24,8 25,3 24,8 24,9 25 24,9 24,87 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 7,34 6,99 5,6 5,06 6,85 7,67 8,08 6,80 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 17,6 17,7 17 17,1 16,4 16,4 16 16,89 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,76 0,72 0,51 0,62 0,64 0,59 0,57 0,63 %
Päivittäin pelattu aika 41,1 39,4 42,8 42,9 42,6 40,1 40,1 41,29 min
Äänet päällä pelattu aika 10 9,75 10,8 10,6 10,6 10 9,98 10,25 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 38,2 39,1 39,9 40,9 42,1 43,4 44,5 41,16 %

Pelaajat, jotka eivät ole koskaan käyttäneet pelissä rahaa

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 53,4 53,9 54,7 54,3 53,5 53,5 53,7 53,86 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 6,61 6,52 5,75 5,34 6,46 6,77 6,86 6,33 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 55,8 54,7 53,9 53,8 55,7 55,2 55,1 54,89 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 42,3 41,5 40,9 41,6 42,2 41,7 41,4 41,66 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 37,7 38,4 39,1 38,7 37,8 38,2 38,5 38,34 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 9,01 8,84 7,53 7,08 8,5 8,85 8,9 8,39 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 9,94 10,2 9,79 9,69 10,1 10,2 10,3 10,03 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,72 0,75 0,71 0,69 0,77 0,79 0,79 0,75 %
Päivittäin pelattu aika 29,4 28,5 29,6 30 30,3 29,4 29,2 29,49 min
Äänet päällä pelattu aika 11,1 10,9 11,6 11,6 11,5 11,2 11,2 11,30 min

Maltillisesti rahaa käyttävät pelaajat

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 36,2 35,9 36,9 36,4 36,4 36,2 36,2 36,31 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 4,43 4,45 3,58 3,17 4,35 4,48 4,61 4,15 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 68,3 67 67,1 66,4 68 67,2 67,5 67,36 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 51,2 50,5 50,1 51 50,8 50,9 50,7 50,74 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 24,9 25,4 25,9 25,3 25,5 25,2 25,6 25,40 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 7,23 7,09 5,74 5,15 6,78 7,49 7,94 6,77 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 17,2 17,1 16,6 16,6 15,8 15,8 15,5 16,37 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,77 0,7 0,54 0,6 0,67 0,61 0,62 0,64 %
Päivittäin pelattu aika 37,6 35,9 39 39,1 39,2 36,9 37 37,81 min
Äänet päällä pelattu aika 9,34 9,1 10,1 9,91 10 9,29 9,47 9,60 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 34,2 35,3 36,2 37,3 38,8 40,2 41,5 37,64 %

Paljon rahaa käyttävät pelaajat 

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 32,5 32,6 33,5 32,7 32,7 32,7 31,4 32,59 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 4,03 3,67 3 2,53 3,86 4,12 3,76 3,57 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 70 69,8 69,6 68,3 69,5 68,4 69,9 69,36 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 51,2 51,5 50,1 50,5 49,8 50,7 51,1 50,70 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 21 20,7 21,5 21,2 20,9 21,3 19,5 20,87 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 8,3 6,11 4,66 4,24 6,48 8,94 8,65 6,77 %



Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 19,5 20 19,4 19,6 19,7 19,9 19,8 19,70 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,75 0,76 0,54 0,83 0,68 0,51 0,52 0,66 %
Päivittäin pelattu aika 61,3 58 64 64,4 62,8 58,1 58,1 60,96 min
Äänet päällä pelattu aika 12,8 12 13,8 13,6 13,1 12,4 11,3 12,71 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 74,6 74,9 75,6 76,5 77,5 78,4 79,3 76,69 %

"Valaat" eli hulvattomasti rahaa käyttäneet pelaajat

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 30,2 28,9 26,9 26,6 29,3 28,8 25,2 27,99 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 3,37 2,28 2,95 2,05 2,82 3,42 2,41 2,76 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 68,7 68,7 68,8 68,4 69,2 70,5 70,5 69,26 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 49,9 46,6 50,2 48,7 52 53,3 53,1 50,54 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 17,2 16,7 14,6 15,2 15,6 18,1 14,8 16,03 %
Kuulokkeet käytössä pelatun ajan osuus 4,75 6,14 7,75 4,15 7,33 5,23 7,87 6,17 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 18,1 15,5 20,4 20,6 19,9 15,4 13,3 17,60 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,84 0,54 0,43 1,05 0,42 1,58 0,13 0,71 %
Päivittäin pelattu aika 81,6 80,5 87,1 91,3 82,2 81,4 79 83,30 min
Äänet päällä pelattu aika 14 13,5 12,7 13,9 13,8 14,8 11,7 13,49 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 83,1 82,8 83,7 84,5 86,1 86,2 86,8 84,74 %

Rahaa käyttävät äänet päällä pelaavat pelaajat

Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 3,43 3,82 2,95 2,88 3,59 3,93 3,93 3,50 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 3,59 3,43 3,32 3,18 3,62 3,48 3,4 3,43 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 0,43 0,41 0,37 0,39 0,39 0,43 0,4 0,40 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 99,5 99,5 99,6 99,6 99,6 99,5 99,5 99,54 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 1,68 2,18 1,64 1,58 1,87 2,38 2,14 1,92 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 17,1 17 16,2 17,2 16,1 15,4 15,5 16,36 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,5 0,49 0,24 0,4 0,37 0,23 0,29 0,36 %
Päivittäin pelattu aika 34,5 34,4 36,9 36,6 36 34,7 34,6 35,39 min
Äänet päällä pelattu aika 34,4 34,2 36,7 36,4 35,8 34,6 34,4 35,21 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 35,7 36,7 37,1 37,6 39,8 4,9 41,5 33,33 %

Rahaa käyttävät pelaajat, joilla ei ole pelin äänet koskaan päällä

Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 4,57 4,49 3,55 2,95 4,41 4,49 4,66 4,16 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 76 74,6 75,3 74,7 76 74,8 75,5 75,27 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 63,3 62,9 63 63,5 63,1 63,5 62,9 63,17 %
Päivittäin pelattu aika 37,3 35,4 38,7 39 38,2 36,1 36,1 37,26 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 38 38,9 39,9 40,8 41,8 43 44 40,91 %

Pelaajat, joilla on aina peliäänet päällä

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 98,1 96,7 98,3 97,1 98,3 97 98,1 97,66 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 5,76 5,65 5,27 5 5,67 5,81 5,87 5,58 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 3,81 4,03 3,51 3,36 3,8 3,9 3,88 3,76 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 9,39 9,37 9,22 9,09 9,55 9,47 9,58 9,38 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0.35 0,37 0,31 0,34 0,39 0,38 0,39 0,31 %
Päivittäin pelattu aika 24,1 23,1 24,3 24,3 24,8 24 24 24,09 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 1,81 1,85 1,81 1,87 1,97 2,08 2,03 1,92 %

Pelaajat, jotka käyttävät aina kuulokkeita, kun peliäänet päällä

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 43,9 37,1 45,4 38,3 46,3 38 43,8 41,83 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 73,7 60,8 71,1 58,2 75,2 63,1 73,5 67,94 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 16,5 12,9 13,7 11,1 16 13,7 16 14,27 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 15,9 14,6 12,7 12,8 14,6 14,9 16,1 14,51 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 53,9 56,3 57,7 59,2 56,5 56,7 55,3 56,51 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 185,6 177,3 173,4 169,1 176,9 176,2 180,7 177,03 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 10.09 10,9 9,55 9,47 9,54 11,3 10,4 8,80 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 1,15 1,1 1,15 1,04 0,98 1,01 1,26 1,10 %
Päivittäin pelattu aika 12 10,1 12 10,1 12,4 10,5 11,9 11,29 min
Äänet päällä pelattu aika 6,49 5,69 6,93 5,97 7,04 5,96 6,6 6,38 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 1,65 2,19 1,7 1,86 1,65 2,59 2,1 1,96 %

00-03:59

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 49,7 49,8 48,1 47,9 49,7 49,3 49,6 49,16 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 6,41 6,04 5,51 5,87 6,38 6,44 6,39 6,15 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 47,6 46,9 47,9 47,5 47,6 47,2 46,8 47,36 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 42,3 41,9 43,2 42,8 41,2 41,4 41,2 42,00 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 42,2 43,7 41,5 42,4 44,6 44,5 43,9 43,26 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 15,3 15,4 12,7 14,5 14,9 14,5 15,2 14,64 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 7,86 7,94 7,72 7,1 7,92 7,01 9,01 7,79 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,53 0,51 0,56 0,48 0,38 0,72 0,5 0,53 %
Päivittäin pelattu aika 14,2 14,4 13,9 13,7 14,7 14,7 14,1 14,24 min
Äänet päällä pelattu aika 5,97 6,31 5,76 5,83 6,58 6,53 6,2 6,17 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 2,11 2,01 2,13 2,24 2,04 2,12 2,16 2,12 %

04:00-7:59

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 44,4 45 46,2 47,8 45,5 44,9 44,7 45,50 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 4,16 4,49 3,59 4,08 4,46 4,01 4,47 4,18 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 47,3 45,7 47,4 43,9 46,3 45,4 46,1 46,01 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 43 42,5 44,1 41,4 41,9 42,1 39,9 42,13 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 41,5 40,7 41,2 43,6 42,2 42,1 44,8 42,30 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 10,8 12 9,45 9,46 10,9 9,75 11,3 10,52 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 8,49 7,59 8,04 7,64 7,92 7,51 7,23 7,77 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,64 0,69 0,65 0,49 0,71 0,67 0,52 0,62 %
Päivittäin pelattu aika 8,67 9,1 9,97 10,1 8,75 8,89 8,82 9,19 min
Äänet päällä pelattu aika 3,6 3,7 4,11 4,41 3,69 3,74 3,95 3,89 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 2,5 2,57 2,29 2,27 2,86 2,61 2,5 2,51 %

08:00-11:59

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 48,8 49,1 52,1 51,8 49,5 49,1 50,1 50,07 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 4,01 3,69 2,71 2,59 3,88 3,97 3,76 3,52 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 45 43,4 41,9 40,9 44,7 42,8 43,1 43,11 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 40,2 40,8 38,4 37,9 40,4 39,9 39,4 39,57 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 44,1 44,5 47,3 47,2 45 44,7 45,1 45,41 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 8,63 7,23 5,44 5,05 7,96 8,01 7,66 7,14 %



Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 5,99 6,5 5,44 5,85 6,81 7,11 6,78 6,35 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,76 0,69 0,73 0,63 0,64 0,6 0,6 0,66 %
Päivittäin pelattu aika 9,33 9,1 9,73 9,49 9,03 9,05 9,02 9,25 min
Äänet päällä pelattu aika 4,11 4,05 4,61 4,47 4,06 4,05 4,06 4,20 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 1,78 1,74 1,85 1,84 1,87 1,92 1,96 1,85 %

12:00-15:59

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 52 53 54,7 54,2 52,2 52,6 53 53,10 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 3,69 3,55 3,09 2,83 3,62 3,83 3,88 3,50 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 43,5 41,2 40,1 39,6 43,1 41,4 41,8 41,53 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 38,7 37,4 35,4 36,5 38,9 37,2 37,3 37,34 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 46,4 47,2 49,3 48,2 45,9 47,2 47,7 47,41 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 7,22 6,95 6,05 5,33 6,97 7,82 7,36 6,81 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 6,42 5,91 5,56 5,92 6,72 6,61 5,96 6,16 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,59 0,77 0,65 0,56 0,78 0,75 0,74 0,69 %
Päivittäin pelattu aika 10,2 10,1 10,3 10,5 10,2 10,1 9,84 10,18 min
Äänet päällä pelattu aika 4,73 4,76 5,08 5,07 4,69 4,74 4,69 4,82 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 1,64 1,8 1,76 1,84 1,79 1,83 1,77 1,78 %

16:00-19:59

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 52,4 53,3 53,7 53,2 52,1 52,6 52,9 52,89 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 3,34 3,43 2,93 2,79 3,17 3,36 3,41 3,20 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 42 40,5 40,4 40,4 42 41,3 41 41,09 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 37 36,5 35,5 37,2 37,2 36,5 36,2 36,59 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 46,2 46,8 48,1 46,8 46,1 46,7 46,8 46,79 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 6,67 6,65 5,24 5,59 6,36 6,64 6,37 6,22 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 6,7 6,71 6,45 5,94 6,47 6,49 6,6 6,48 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,75 0,6 0,68 0,64 0,64 0,68 0,67 0,67 %
Päivittäin pelattu aika 10,5 10,5 10,6 10,9 10,7 10,5 10,3 10,57 min
Äänet päällä pelattu aika 4,87 4,9 5,08 5,11 4,91 4,91 4,82 4,94 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 2,11 2,06 2,03 2,07 2,33 2,38 2,41 2,20 %

20:00-23:59

Äänet joskus päällä pelanneiden pelaajien osuus 48,4 49,1 49,6 49 48,5 48,4 48,4 48,77 %
Joskus kuulokkeet käytössä pelanneiden pelaajien osuus 3,56 3,65 3,45 3,44 3,58 3,72 3,61 3,57 %
Laitteesta joskus äänet pois kytkeneiden pelaajien osuus 47,9 46,3 45,4 46,1 47,4 46,9 47,2 46,74 %
Äänet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus 43,4 42,3 41,1 43 43,1 42,6 42,7 42,60 %
Äänet päällä pelatun ajan osuus 39,6 41 41,6 40,5 39,7 39,8 39,7 40,27 %
Kuulokkeet käytössä äänet päällä pelatun ajan osuus 8,26 7,98 7,18 7,65 7,98 8,11 7,98 7,88 %
Musiikki pois päältä, mutta peliäänet päällä 6,95 7,06 7 6,52 7,34 7,26 7,21 7,05 %
Peliäänet pois päältä, mutta musiikki päällä 0,59 0,65 0,61 0,67 0,73 0,65 0,65 0,65 %
Päivittäin pelattu aika 13,2 13,1 12,7 13,1 13,5 13,3 13 13,13 min
Äänet päällä pelattu aika 5,21 5,35 5,28 5,31 5,38 5,31 5,15 5,28 min
Rahaa testijakson aikana käyttäneiden osuus 2,24 2,31 2,15 2,12 2,32 2,57 2,7 2,34 %



LIITE 2.  
 Pelin 2 A

udio analytiikan tulokset viikon testijaksolta, 3488810 tapahtum
aa 2761197 pelaajalta: 

 K
aikki pelaajat, kaikki tapahtum

at 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 79.6%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 7.88%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 49.7%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 34.8%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 49.3%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5.32%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 6.42%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.38%
 

Pelattu aika: 79.5 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 39.2 m

in 
 Raha 
 Pelaajat jotka ovat joskus käyttäneet rahaa: 1.20%

 
Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 1.03%

 
 Pelaajat, joilla joskus pelin äänet päällä 
 ~137 tuhatta pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 100.0%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 5.79%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 13.7%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 0.33%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 99.5%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 3.04%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 5.13%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0.61%
 

Pelattu aika: 39.7 m
in 

 Ä
änet päällä pelattu aika: 39.5 m

in 
 Raha 
 Pelaajat jotka ovat joskus käyttäneet rahaa: 0.42%

 
Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.36%

 
  Pelaajat, joilla pelin äänet aina kytkettynä pois päältä 
 562682 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 0.00%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 5.26%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 86.0%

 

Ä
änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 69.2%

 
Pelattu aika: 68.7 m

in 
  Raha 
 Pelaajat jotka ovat joskus käyttäneet rahaa: 1.85%

 
Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 1.42%

 
  Testijakson aikana rahaa käyttäneet pelaajat 
 2195 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 65.8%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 4.60%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 58.6%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 38.8%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 36.7%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4.44%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 12.0%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0.46%
 

Pelattu aika: 243.3 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 89.3 m

in 
  Pelaajat, jotka ovat joskus käyttäneet rahaa 
 16695 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 61.4%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 8.42%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 71.3%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 43.2%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 31.3%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4.83%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 12.3%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.13%
 

Pelattu aika: 324.5 m
in 

 Ä
änet päällä pelattu aika: 101.7 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 71.6%

 
 Pelaajat, jotka eivät ole koskaan käyttäneet pelissä rahaa 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 79.8%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 7.86%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 49.4%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 34.4%
 



Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 50.2%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5.34%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 6.25%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.40%
 

Pelattu aika: 76.2 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 38.3 m

in 
 M

altillisesti rahaa käyttävät pelaajat 
 14865 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 62.6%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 8.40%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 71.0%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 44.0%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 31.9%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4.76%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 11.9%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.17%
 

Pelattu aika: 307.4 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 98.0 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 70.9%

 
 Paljon rahaa käyttävät pelaajat 
 1031 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 44.3%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 8.24%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 73.2%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 41.1%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 25.6%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5.46%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 12.9%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.73%
 

Pelattu aika: 313.5 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 80.4 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 62.1%

 
 ”V

alaat” eli hulvattom
asti rahaa käyttäneet pelaajat 

 109 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 33.9%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 6.42%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 70.6%

 

Ä
änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 42.2%

 
Ä

änet päällä pelatun ajan osuus: 16.2%
 

K
uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 12.6%

 
M

usiikki pois päältä, m
utta peliäänet päällä: 20.3%

 
Peliäänet pois päältä, m

utta m
usiikki päällä: 0.02%

 
Pelattu aika: 257.0 m

in 
Ä

änet päällä pelattu aika: 41.7 m
in 

 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 76.1%

 
 R

ahaa käyttävät äänet päällä pelaavat pelaajat 
 3150 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 100.0%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 5.05%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 22.3%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 0.13%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 99.8%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 1.69%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 11.9%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0.85%
 

Pelattu aika: 220.9 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 220.5 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 71.5%

 
 R

ahaa käyttävät pelaajat, joilla ei ole pelin äänet koskaan päällä 
 6440 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 0.00%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 8.46%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 79.5%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 58.5%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 0.00%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 0.00%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 0.00%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0.00%
 

Pelattu aika: 286.5 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 0.00 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 63.1%

 
 Pelaajat, joilla on aina peliäänet päällä 
 ~ 115 tuhatta pelaajaa. 
 



Ä
änet 

 Pelaajalla joskus audio päällä : 100.0%
 

Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 5.69%
 

Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 0.00%
 

Ä
änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 0.00%

 
Ä

änet päällä pelatun ajan osuus: 100.0%
 

K
uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 3.16%

 
M

usiikki pois päältä, m
utta peliäänet päällä: 4.44%

 
Peliäänet pois päältä, m

utta m
usiikki päällä: 0.45%

 
Pelattu aika: 35.6 m

in 
Ä

änet päällä pelattu aika: 35.6 m
in 

 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.30%

 
 Pelaajat, jotka käyttävät aina kuulokkeita, kun peliäänet ovat päällä 
 37622 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 84.0%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 100.0%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 19.8%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 13.9%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 74.2%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 134.8%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 5.13%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.55%
 

Pelattu aika: 16.9 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 12.5 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.11%

 
 Sunnuntai 
 291457 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 74.9%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 3.76%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 34.9%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 29.1%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61.9%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4.96%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 3.39%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.12%
 

Pelattu aika: 14.6 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 9.07 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.11%

 

 M
aanantai 

 198308 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 75.2%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 3.98%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 34.5%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 28.6%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 62.4%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5.04%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 3.34%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.19%
 

Pelattu aika: 13.9 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 8.68 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.11%

 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Tiistai 
 170524 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 76.3%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 4.15%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 33.6%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 27.3%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 63.8%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5.27%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 3.45%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.18%
 

Pelattu aika: 13.5 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 8.59 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.06%

 
  K

eskiviikko 
 159682 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 76.9%

 
 Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 4.32%

 
 



Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 33.5%
 

 Ä
änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 27.2%

 
 Ä

änet päällä pelatun ajan osuus: 64.4%
 

 K
uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5.32%

 
 M

usiikki pois päältä, m
utta peliäänet päällä: 3.39%

 
 Peliäänet pois päältä, m

utta m
usiikki päällä: 1.22%

 
 Pelattu aika: 13.3 m

in 
 Ä

änet päällä pelattu aika: 8.57 m
in 

 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.05%

 
 Torstai 
 154070 pelaajaa. 
 Ä

änet 
Pelaajalla joskus audio päällä : 77.3%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 4.45%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 33.7%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 27.3%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 64.1%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5.29%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 3.54%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.33%
 

Pelattu aika: 15.3 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 9.79 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.06%

 
 Perjantai 
 139813 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 77.3%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 4.60%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 34.8%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 28.2%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 62.8%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5.52%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 3.71%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.37%
 

Pelattu aika: 18.0 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 11.3 m

in 
 Raha 

 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.06%
 

 Lauantai 
 234090 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 77.5%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 4.54%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 38.1%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 29.9%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 60.0%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4.72%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 3.89%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.25%
 

Pelattu aika: 30.3 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 18.2 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.17%

 
  K

ELLO
:0000-0359 (T0000-0359) 

 74653 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 68.9%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 6.76%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 39.0%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 33.5%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 57.9%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 9.49%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 3.33%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.11%
 

Pelattu aika: 12.6 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 7.32 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.09%

 
 K

ELLO
:0400-0759 (T0400-0759) 

 55225 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 71.6%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 4.20%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 34.6%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 31.3%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61.3%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7.00%
 



M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 2.72%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.05%
 

Pelattu aika: 8.04 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 4.93 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.03%

 
 K

ELLO
:0800-1159 (T0800-1159) 

 177243 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 75.9%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 3.03%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 30.9%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 26.2%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 66.7%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4.24%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 2.46%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0.95%
 

Pelattu aika: 8.66 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 5.78 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.04%

 
 K

ELLO
:1200-1559 (T1200-1559) 

 235071 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 76.9%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 3.10%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 30.3%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 25.3%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 67.0%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 3.98%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 2.77%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.08%
 

Pelattu aika: 9.33 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 6.26 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.04%

 
  T1600-1959 (T1600-1959) 
 272152 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 76.9%

 

Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 2.89%
 

Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 30.5%
 

Ä
änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 25.4%

 
Ä

änet päällä pelatun ajan osuus: 66.0%
 

K
uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 3.88%

 
M

usiikki pois päältä, m
utta peliäänet päällä: 2.82%

 
Peliäänet pois päältä, m

utta m
usiikki päällä: 1.08%

 
Pelattu aika: 10.00 m

in 
Ä

änet päällä pelattu aika: 6.60 m
in 

 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.06%

 
 K

ELLO
:2000-2359 (T2000-2359) 

 292208 pelaajaa. 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä : 73.1%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä : 3.83%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 34.8%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus  : 31.0%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 58.7%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4.97%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 3.22%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1.22%
 

Pelattu aika: 12.6 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 7.37 m

in 
 Raha 
 Rahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 0.09%

 
  



L
IIT

E
 3. 

 P
elin 3 audio analytiikan tulokset viikon testijaksolta, 84089696 tapahtum

aa 172253 pelaajalta 
 K

aikki pelaajat  
 172254 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 77,7%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 9,45%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 52,4%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 26,5%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 62,2%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,11%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 15,0%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,29%
 

Pelattu aika: 126,3 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 78,6 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 1,31%
 

 P
elin sisällä (taistelussa) 

 137449 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 77,7%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 9,29%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 42,8%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 26,0%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 63,7%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 6,99%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 13,9%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0,12%
 

Pelattu aika: 90,6 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 57,7 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 1,61%
 

 M
etapeli (V

alikko) 
 171830 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 77,2%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 9,35%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 51,9%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 27,2%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 60,2%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,27%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 16,6%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 2,94%
 

Pelattu aika: 54,2 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 32,6 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 1,31%
 

 P
elaajat, joilla joskus pelin äänet päällä 

 133798 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 100,0%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 10,2%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 31,5%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 0,99%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 97,6%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5,90%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 15,0%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,29%
 

Pelattu aika: 103,7 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 101,2 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 1,32%
 

 P
elaajat, joilla pelin äänet aika kytkettynä pois päältä 

 89872 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 0,00%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 4,51%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 82,6%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 71,4%
 

Pelattu aika: 87,8 m
in 

 R
aha 

 R
ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 2,13%

 
 T

estijakson aikana rahaa käyttäneet pelaajat 
 2252 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 78,5%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 15,7%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 77,4%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 25,4%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61,6%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4,65%
 



M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 26,2%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0,77%
 

Pelattu aika: 813,5 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 501,4 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 100,0%
 

 P
elaajat, jotka ovat joskus käyttäneet rahaa 

 16978 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 74,5%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 13,9%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 70,1%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 26,6%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 60,2%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5,68%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 24,2%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,35%
 

Pelattu aika: 411,8 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 248,0 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 13,3%
 

 P
elaajat, jotka eivät ole koskaan käyttäneet pelissä rahaa 

 155276 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 78,0%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 8,96%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 50,4%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 26,5%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 63,2%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,75%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 10,8%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,26%
 

Pelattu aika: 95,1 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 60,1 m

in 
 M

altillisesti rahaa käyttävät pelaajat 
 9624 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 74,3%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 14,3%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 68,3%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 28,5%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 59,3%

 

K
uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 6,55%

 
M

usiikki pois päältä, m
utta peliäänet päällä: 21,3%

 
Peliäänet pois päältä, m

utta m
usiikki päällä: 1,83%

 
Pelattu aika: 318,7 m

in 
Ä

änet päällä pelattu aika: 189,1 m
in 

 R
aha 

 R
ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 5,05%

 
 P

aljon rahaa käyttävät pelaajat 
 3914 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 74,1%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 13,5%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 71,4%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 25,7%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 59,7%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5,37%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 25,0%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,14%
 

Pelattu aika: 465,2 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 277,8 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 14,9%
 

 ”V
alaat” eli hulvattom

asti rahaa käyttäneet pelaajat 
 3439 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 75,7%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 13,5%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 73,5%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 24,6%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61,9%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 4,73%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 27,7%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0,85%
 

Pelattu aika: 611,7 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 378,8 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 34,4%
 

 R
ahaa käyttävät äänet päällä pelaavat pelaajat 

 12650 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 



Pelaajalla joskus audio päällä: 100,0%
 

Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 15,4%
 

Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 65,3%
 

Ä
änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 18,9%

 
Ä

änet päällä pelatun ajan osuus: 74,1%
 

K
uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5,13%

 
M

usiikki pois päältä, m
utta peliäänet päällä: 24,2%

 
Peliäänet pois päältä, m

utta m
usiikki päällä: 1,35%

 
Pelattu aika: 449,1 m

in 
Ä

änet päällä pelattu aika: 332,8 m
in 

 R
aha 

 R
ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 14,0%

 
 R

ahaa käyttävät pelaajat, joilla on äänet pois päältä 
 13257 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 67,4%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 15,1%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 84,7%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 29,8%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 55,5%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 6,12%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 24,7%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,33%
 

Pelattu aika: 469,4 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 260,4 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 14,5%
 

 P
elaajat, joilla on aina peliäänet päällä 

 130943 pelaajaa, 
 Ä

änet 
Pelaajalla joskus audio päällä: 98,2%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 9,97%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 0,00%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 0,00%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 100,0%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5,93%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 13,6%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0,11%
 

Pelattu aika: 95,0 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 95,0 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 1,42%
 

 P
elaajat, jotka käyttävät aina kuulokkeita, kun peliäänet ovat päällä 

 

26875 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 48,8%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 58,6%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 15,0%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 9,98%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 82,2%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 121,6%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 18,1%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 0,74%
 

Pelattu aika: 35,0 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 28,8 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 3,23%
 

 Sunnuntai 
 72839 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus a 
A

udio päällä: 70,0%
 

Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,29%
 

Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 47,8%
 

Ä
änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 26,2%

 
Ä

änet päällä pelatun ajan osuus: 62,5%
 

K
uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 6,91%

 
M

usiikki pois päältä, m
utta peliäänet päällä: 14,2%

 
Peliäänet pois päältä, m

utta m
usiikki päällä: 1,38%

 
Pelattu aika: 46,4 m

in 
Ä

änet päällä pelattu aika: 29,0 m
in 

 R
aha 

 R
ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 2,69%

 
 M

aanantai 
 62827 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 69,3%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,49%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 48,9%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 27,1%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61,9%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 6,90%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 15,4%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,32%
 

Pelattu aika: 45,7 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 28,3 m

in 
 



R
aha 

 R
ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 3,17%

 
 T

iistai 
 61837 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 69,2%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,61%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 48,9%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 26,8%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61,8%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,03%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 15,4%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,36%
 

Pelattu aika: 46,0 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 28,4 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 3,21%
 

 K
eskiviikko 

 62713 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 69,1%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,82%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 49,2%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 27,0%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61,7%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,25%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 15,3%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,31%
 

Pelattu aika: 48,2 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 29,8 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 3,22%
 

 T
orstai 

 61647 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 69,1%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,79%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 49,1%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 27,1%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61,6%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,18%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 15,6%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,35%
 

Pelattu aika: 47,2 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 29,1 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 3,27%
 

 P
erjantai 

 64419 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 69,6%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,94%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 48,7%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 26,2%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 62,5%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,36%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 15,0%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,18%
 

Pelattu aika: 49,4 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 30,9 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 3,20%
 

 L
auantai 

 72218 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 70,9%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,43%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 47,4%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 25,5%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 63,1%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,13%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 14,2%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,14%
 

Pelattu aika: 49,2 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 31,1 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 2,90%
 

 K
E

L
L

O
:0000-0359 (T

0000-0359) 
 33197 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 67,5%

 



Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 9,72%
 

Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 48,5%
 

Ä
änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 26,6%

 
Ä

änet päällä pelatun ajan osuus: 62,8%
 

K
uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 11,2%

 
M

usiikki pois päältä, m
utta peliäänet päällä: 19,5%

 
Peliäänet pois päältä, m

utta m
usiikki päällä: 1,31%

 
Pelattu aika: 63,6 m

in 
Ä

änet päällä pelattu aika: 39,9 m
in 

 R
aha 

 R
ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 4,67%

 
 K

ELLO
:0400-0759 (T0400-0759) 

 36764 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 62,5%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 5,70%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 52,0%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 30,1%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 57,6%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 8,28%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 17,1%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,28%
 

Pelattu aika: 34,7 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 20,0 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 4,34%
 

 K
E

L
L

O
:0800-1159 (T

0800-1159) 
 76711 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 70,4%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 5,77%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 49,4%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 27,6%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61,1%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 5,97%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 14,3%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,25%
 

Pelattu aika: 45,4 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 27,8 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 2,64%
 

 K
E

L
L

O
:1200-1559 (T

1200-1559) 
 

89105 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 73,2%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,29%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 47,1%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 25,9%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 63,4%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 6,12%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 13,6%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,22%
 

Pelattu aika: 48,1 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 30,5 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 2,32%
 

 K
E

L
L

O
:1600-1959 (T

1600-1959) 
 101632 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 73,9%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 6,41%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 46,8%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 25,0%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 63,6%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 6,15%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 13,5%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,26%
 

Pelattu aika: 50,6 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 32,2 m

in 
 R

aha 
 R

ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 2,10%
 

 K
E

L
L

O
:2000-2359 (T

2000-2359) 
 85569 pelaajaa, 
 Ä

änet 
 Pelaajalla joskus audio päällä: 72,4%

 
Pelaajalla joskus kuulokkeet käytössä: 7,73%

 
Pelaajalla joskus äänet pois laitteesta: 47,6%

 
Ä

änet laitteesta pois kytkettynä pelatun ajan osuus: 27,0%
 

Ä
änet päällä pelatun ajan osuus: 61,5%

 
K

uulokkeet käytössä äänet päällä pelatusta ajasta: 7,67%
 

M
usiikki pois päältä, m

utta peliäänet päällä: 15,7%
 

Peliäänet pois päältä, m
utta m

usiikki päällä: 1,38%
 

Pelattu aika: 63,8 m
in 

Ä
änet päällä pelattu aika: 39,3 m

in 
 R

aha 



R
ahaa testijakson aikana käyttäneet pelaajat: 2,44%

 
     


