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Opinnäytetyö käsittelee Lights On! -hankkeen aikana kehitettyä mobiilipeliä. Hanke oli suomalais-
virolainen yhteistyöprojekti, joka on ollut käynnissä vuosina 2015-2018 ja se on saanut rahoituksensa 
Euroopan unionin Central Baltic 2014-2020 ohjelmasta. Hankkeessa ovat olleet mukana 
Metsähallitus ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) Suomesta sekä RMK (Riigimetsa 
Majandamise Keskus) ja Viljandin kulttuuriakatemia Virosta. Hankkeen aikana oli tavoitteena 
kehittää kahdeksan historiallisen vallan linnakkeen näkyvyyttää ja matkailullista merkitystä. 
Hankekohteista neljä on Suomessa ja neljä Virossa. Humakin osuus oli kehittää kohteisiin 
tapahtumia sekä matkailijoita osallistavaa toimintaa. Yksi hankkeen isoimmista tuotoksista oli 
mobiilipeli, joka hyödyntää lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia. Mobiilipelin ideana oli tuoda 
tarinoiden ja pelin avulla uutta näkökulmaa vierailuun historiallisissa kohteissa. 
 
Työn tavoitteena oli kartoittaa Lights On -mobiilipelin käyttökokemuksia eri ikäryhmissä ja selvittää 
pelin käyttömahdollisuuksia matkailun kehittämisessä. Opinnäytetyön on tilannut Humanistinen 
ammattikorkeakoulu. Hanke on Humakin osalta päättynyt marraskuun 2018 lopussa ja työn tulokset 
tähtäävät tuleviin projekteihin. Koska mobiilisovellusten käyttö kulttuurialalla ja matkailussa on 
nouseva trendi, on tärkeää perehtyä yhden käytännön projektin kautta pelin kehittämisprosessiin ja 
siitä saatuihin kokemuksiin. Näitä kokemuksia on mahdollista hyödyntää jatkossa vastaavanlaisissa 
hankkeissa jo suunnitteluvaiheessa.  
 
Kokemuksia mobiilipelistä kartoitettiin webropolin avulla tehdyllä strukturoidulla kyselyllä, joka oli 
saatavilla sovelluksessa ja kaikkien pelaajien vapaasti vastattavissa. Kyselyaineistoa kerättiin myös 
kolmella järjestetyllä peliretkellä, joista kaksi  järjestettiin Kuusiston linnanraunioille ja yksi Rapolan 
linnavuorelle. Analyysiosiossa olen painottanut järjestettyjen retkien aikana kerättyä aineistoa.   
Kyselyaineiston lisäksi aineistona on ollut kulttuurituottajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjat 
Kuusiston retkeltä.  
 
Mobiilipelin käyttö matkailun edistämisessä näyttäytyi tulosten valossa kannatettavalta idealta. Pelin 
kehittämisessä on otettava huomioon riittävä resursointi tuotantoon, sisällönkehittämiseen sekä 
ajankäyttöön, jotta lopputuloksesta tulee onnistunut. Lisäksi on tärkeää, että pelin ensisijainen 
kohderyhmä on mietitty ennen kehittämistyön aloitusta, jotta sisällöstä saadaan niin tarinan kuin 
visuaalisuudenkin puolesta toimiva kokonaisuus. Opinnäytetyön tuloksissa korostui eri ikäryhmien 
välillä olevat suuret erot arvioitaessa pelin sisältöä. Mobiilipelin alkuperäinen idea tarjota lapsille ja 
nuorille tekemistä raunioilla sillä välin, kun vanhemmat tutkivat maastoa tarkemmin, näyttäisi 
tämän työn perusteella onnistuneen. 
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The purpose of this thesis was to collect information on users experiences about the Lights On! -
mobile game and make conclusions about the factors which have to be taken into consideration when 
developing the game.  The work was commissioned by Humak University of Applied Sciences and it 
was part of the Lights On! -project. Lights On! was a Finnish-Estonian project which has been active 
in 2015-2018 and received its funding from the Central Baltic Interreg 2014–2020 programme of the 
European Union. The aim of the project was to improve visitors experience and turn eight fairly un-
known historical sights into true tourist attractions. The development of the mobilegame was one of 
the major actions executed during the project. 
 
The theoretical section explores augmented reality, gamification, storification and place attachment. 
All these dimensions have been part of the process during the development of the mobile game. The 
quantitative data was gathered by conducting a questionnaire among the players. The questionnaire 
has been available in the application and every player could answer it, if wanted. Most of the data was 
gathered during three organized excursions: one to Rapola hill fort and two excursions to Kuusisto 
castle ruins. In addition, qualitative data consisted of learning diaries written by cultural management 
students in Humak University of Applied Sciences. 
 
These results suggest that mobilegame with augmented reality is a usefull tool to improve visitors’ 
experience at historical sites. The mobilegame can be attractive when implementation is carefully 
prepared and there are resources enough for the production. It is also important to focus on the spe-
cific target group to achieve a succesfull outcome.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni käsittelee Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Lights On! – 

hankkeen aikana kehitettyä mobiilipeliä. Hanke on osa Humakin tutkimus-, kehitys ja 

innovaatiotoimintaa ja se on ollut käynnissä vuodesta 2015 alkaen ja päättynyt mar-

raskuun 2018 lopussa. Hankkeen pääyhteistyökumppani Suomessa on Metsähallitus 

ja Humak vastaa hankkeen osatoteutuksesta. Projektin päämääränä on ollut kehittää 

kahdeksan merkittävän vallan linnakkeen näkyvyyttä ja matkailullista merkitystä 

paitsi erilaisten valoteemaisten tapahtumien avulla, myös tuomalla uudenlaista lähes-

tymistapaa historiallisten kohteiden matkailuun pelillisyyden ja osallistamisen avulla. 

Hankkeen nimi Lights On! viittaa paitsi kuvainnollisesti uusiin innovaatioihin, ideoin-

tiin ja kohteiden nostamiseen valokeilaan myös pysyvän valaistuksen rakentamiseen 

osassa hankekohteista. (Lightson.)  Valaistuksen avulla pyritään pidentämään matkai-

lusesonkia ja parantamaan asiakaskokemusta muiden kunnostustöiden ohella (Metsä-

hallitus 2017a).  

Opinnäytetyöni tilaajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu. Työni tavoitteena on 

kartoittaa mobiilipelin käyttäjien kokemuksia ja kuvata niiden perusteella pelin toimi-

vuutta sekä sisällöllisesti että teknisesti. Haen vastausta kysymyksiin: Mitkä tekijät 

vaikuttavat onnistuneeseen pelikokemukseen? Voiko mobiilipelin avulla edistää ih-

misten kiinnostusta vierailla kohteessa? Koska mobiilipelin kehittäminen on iso pro-

jekti sekä taloudellisesti että ajankäytöllisesti, on tärkeää sekä arvioida projektin tu-

loksia ja tavoitteiden toteutumista että myös suunnata ideointia kohti tulevia projek-

teja. Tulosten perusteella esitän kehittämisehdotuksia mobiilipelistä tulevia projekteja 

varten. 

Opinnäytetyöni laajana viitekehyksenä toimii matkailun kehittäminen, joka on mer-

kittävä elinkeino sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kulttuurimatkailu ja luontomat-

kailu, joihin Lights On! -kohteetkin voidaan laskea kuuluvaksi, ovat tulevaisuuden 

trendejä. Lisätyn todellisuuden ja mobiiliteknologian käyttö sekä markkinoinnissa että 

erilaisissa kulttuurikohteissa on viime vuosina lisääntynyt ja tällä hetkellä näyttäisi 

myös siltä, että trendi tulee jatkumaan. Myös pelien avulla haetaan uusia avauksia mu-

seoissa ja kulttuuriperintökohteissa. Museoissa rakennetaan pelejä niin Suomessa 

(Museoliitto 2018) kuin ulkomaillakin (CHESS 2018) ja uusimpana ideana maailmalla 
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on kehitelty Popemon Go -peli, viralliselta nimeltään Follow JC Go, joka yrittää hou-

kutella nuoria kiinnostumaan katolisesta uskonnosta (BBC 2018). Kulttuuriperintö-

kohteiden houkuttelevuuden lisääminen on ollut 2000-luvulla esillä esimerkiksi kan-

sainvälisen EU-rahoitteisen CHESS eli Cultural Heritage Experiences -projektin tutki-

muksissa (CHESS 2018). Kyseisen hankkeen keskiössä ovat museot ja niiden käyttäjä-

kokemusten kehittäminen, mutta sama näkökulma on sovellettavissa myös Lights On! 

-kohteisiin, jotka ovat osa paikkakuntiensa (ja koko maan) merkittävää kulttuurihisto-

riaa. 

Mobiilisovellusten suunnittelu perustuu siihen perusajatukseen, että suurimmalla 

osalla ihmisistä on aina jonkunlainen mobiililaite mukanaan. Nykyään ihmiset ovat 

paljon liikkeellä, matkustelevat ja kantavat mukanaan laitteistoa, joka mahdollistaa li-

sätyn todellisuuden hyödyntämisen (Craig 2013, 209). Suomessa päästään tietyissä 

ikäryhmissä melkein sadan prosentin lukemiin mobiililaitteiden yleisyyttä mitattaessa 

(SVT 2017). 

Kulttuurin ja teknologian yhdistäminen tulevat jatkossa varmasti lisääntymään. Digi-

talisaation kehitys yhteiskunnassa monella eri sektorilla ei voi olla vaikuttamatta myös 

kulttuurituotannon tulevaisuuteen (Ahlavuo 2016, 10).  Timo Parkkola (2016, 38) kir-

joittaa, kuinka teknologian kehitys on muuttanut yhteiskuntaa ja sitä myöten on otettu 

teknologisia edistysaskeleita, jotka voivat edistää kulttuuria ja taidetta ja tarjota sille 

aivan uusia mahdollisuuksia. 

Lights On! -hanke on yksi esimerkki kulttuurialan kehityksestä, jota ympärillämme ta-

pahtuu. Uusi teknologia mahdollistaa sen, että kohtaamme keskellä metsää puhelimen 

ruudun kautta menneisyyden hahmoja ja voimme hypätä tarinan vietäväksi eri aika-

kausille. Pelin ja tarinan kautta menneisyys tulee nykyteknologian kautta näkyväksi ja 

koettavaksi. Mobiililaite kädessämme rakentaa siltaa tästä hetkestä vuosisatojen 

taakse. 

Olen ollut itse mukana Lights On! -hankkeessa harjoittelijana erilaisissa rooleissa. Mo-

biilipelin ja lisätyn todellisuuden osalta harjoittelu oli hyppy tuntemattomaan eli olen 

opiskellut peliin liittyviä asioita harjoittelun edetessä ja osana opinnäytetyöprosessia. 

Opinnäytetyöni aineisto koostuu sekä kvalitatiivisesta aineistosta (oppimispäiväkirjat) 

että kvantitatiivisesta aineistosta (strukturoitu kyselylomake).  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

Opinnäytetyöni on osa Humakin hanketoimintaa.  TKI (tutkimus, kehitys ja innovaa-

tio) -hankkeet ovat merkittävä osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. Toiminnan ta-

voitteena ovat lain mukaan ammattikorkeakouluopetuksen palveleminen sekä työelä-

män ja aluekehityksen tukeminen alueen elinkeinorakenne huomioon ottaen (Park-

kola 2017, 7.) Timo Parkkolan (mt., 8) mukaan lakivelvoitteen lisäksi TKI-toiminnalla 

on suuri merkitys koulutusalalle. Hankkeet ovat osa innovointiprosessia, tulevaisuu-

teen tähtäävien toimintatapojen ja -mallien suunnittelua ja kokeilua. Helena Kangastie 

(2017, 10) toteaa myös, että TKI-toiminta ja osaaminen ovat vahva osa suomalaista 

tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää ja toiminnassa on vahva työelämä- ja käytäntöläh-

töisyys. 

Humakissa on tartuttu digitaalisten palveluiden tuottamisen haasteeseen. Uuden ope-

tussuunnitelman mukaan kaikki kulttuurituotannon opiskelijat käyvät Digitaaliset toi-

mintaympäristöt -kurssin ja saavat näin käsityksen alan toimintamalleista ja mahdol-

lisuuksista (Humak 2018).  Vaikka kurssi ei enää omiin opintoihini sisältynytkään, 

olen opinnäytetyössäni päässyt tutustumaan yhteen digitaalisen toimintaympäristön 

kehitysprosessiin. Opinnäytetyöni on yksi esimerkki Humakin tulevaisuuteen tähtää-

västä toiminnasta, joka liittyy ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin kulttuurialalla. 

Mobiilisovellukset ovat viime vuosina tulleet osaksi useimpien älypuhelimien käyttä-

jien arkea. Suurimmalla osalla suomalaisista on käytössään älypuhelin ja erilaiset ar-

kiset toiminnot (mm. pankkiasiat, pysäköinti, sähköposti, uutistenluku) hoidetaan pu-

helimen avulla. Vuoden 2017 tilastojen mukaan 77:llä prosentilla 16–89-vuotiaista 

suomalaisista oli älypuhelin käytössään, josta tarkemmin eriteltynä 16–44-vuotiaista 

yli 90:llä prosentilla oli älylaite käytössään, 45–54-vuotiaista 89 prosentilla ja 55–6-

vuotiaista 77 prosentilla (SVT 2017). Älylaite on monella käyttäjällä hyötykäytön lisäksi 

viihdekeskus. Mobiililaitteella pelataan, kuunnellaan musiikkia, käytetään sosiaalisen 

median kanavia, katsotaan suoratoistopalveluiden elokuvia ja sarjoja jne.  

Kulttuurin ja matkailun alalla hyödynnetään myös erilaisia kännykkäsovelluksia. Lisä-

tyn todellisuuden käyttö esimerkiksi museoissa (Pohjanmaan museo 2018), kulttuuri-

kohteissa esim. Finlaysonin alueella Tampereella (VisitTampere 2018) ja markkinoin-

nissa (Valio 2017) on jo tullut monille tutuksi. Pelin ja virtuaalitodellisuuden yhdistä-

misestä tutuin versio on maailmanlaajuiseen suosioon yltänyt Pokémon Go -peli, joka 
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sai kesällä 2016 kaikenikäiset pelaajat kulkemaan maastossa etsimässä Pokémoneja. 

Peli innosti erityisesti lapsia ja nuoria liikkumaan ulkona ja ilmiötä pidettiin hyvänä ja 

kannatettavana (YLE 2016a) juuri liikunnan lisääntymisen takia.  Vaikka lasten ja 

nuorten into Pokémon-peliä kohtaan on hiipunut, ovat aikuiset innostuneet pelaa-

maan peliä (YLE 2018b). Pelin ympärillä käytiin myös keskustelua pelin negatiivisista 

vaikutuksista, esimerkiksi liikenneturvallisuudesta hahmoja metsästettäessä ja siitä, 

onko hautausmaalla sopivaa metsästää Pokémoneja (Liikenneturva 2016, YLE 2018a, 

Sharwood 2017). Pokémon-peli oli vuonna 2016 paljon esillä eri medioissa ja sitä 

kautta monelle ihmiselle tuli tutuksi lisätyn todellisuuden käyttö mobiilipelissä (Rei-

jonen 2016). Pokémon-peli on ollut merkittävä ilmiö pelialalla ja pelaamista onkin tut-

kittu runsaasti monesta eri näkökulmasta.  

Lights On! -hanke on tarttunut ajankohtaiseen ilmiöön luomalla hankkeen aikana mo-

biilisovelluksen, jonka lisätyn todellisuuden hahmot tavoittelevat tarinoiden avulla 

matkailijoiden mielenkiintoa. Vaikka kaikki hankekohteet ovat olleet aikanaan merkit-

täviä vallan linnakkeita, on niiden merkitys matkailukohteina ollut vähäinen. Hank-

keen tavoitteena on ollut luoda kohteille matkailua edistäviä toimenpiteitä. Mobiilipe-

lin luominen on yksi keino tämän tavoitteen saavuttamisessa.  

2.1 Lights On! 

Lights On! on EU-rahoitteinen hanke, jonka kokonaisbudjetti on 1 873 669 € ja Hu-

makin osuus hankkeen budjetista on 337 660 €. Hanke saa rahoituksen Central Baltic 

Interreg 2014–2020 -ohjelmasta ja projekti toteutetaan yhteistyössä virolaisten toimi-

joiden kanssa. Humakin ja Metsähallituksen lisäksi Viron puolelta projektissa ovat 

mukana RMK (Riigimetsa majandamise keskus) ja Viljandin kulttuuriakatemia (Vil-

jandi kultuuriakadeemia). Hankekohteet (kuvassa 1) ovat Rapolan linnavuori, Raase-

porin linna, Kuusiston linnanrauniot ja Vallisaaren linnoitus Suomessa sekä Keila-

Joan puisto, Neerutin linnavuori, Varbolan linnavuori ja Lõhaveren linnoitus Virossa. 

(Lightson 2018.)  
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Kuva 1. Lights On! -hankekohteet 

Suomen kohteet ovat siirtyneet Metsähallituksen omistukseen vuonna 2014. Hankkei-

den aikana näiden valittujen kohteiden infrastruktuuria (kulkuväylät, valaistus, palve-

lurakennukset, opasteet) on parannettu sekä kehitetty palveluita yhteistyössä paikal-

listen toimijoiden kanssa (Metsähallitus 2017a). 

Hankkeen aikana toteutettiin erilaisia tapahtumia, joiden avulla kohteiden näkyvyyttä 

ja matkailullista kiinnostavuutta pyrittiin lisäämään sekä määrällisesti että ajallisesti  

matkailusesonkia pidentämällä perinteisen kesäkauden ulkopuolelle. Humakin osuus 

on ollut mm. kehittää yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kohteisiin ohjelmaa 

sekä luoda tuleville tapahtumille valmiita konsepteja (Toskala 2017). Lisäksi erilaisilla 

tempauksilla on nostettu kohteiden näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja printtimedi-

assa. Matkailun kehittämistä on tehty kulttuurin keinoin tuomalla esille kohteiden his-

toriallisuutta esimerkiksi tarinoiden, tapahtumien ja pelillistämisen avulla.  

Hankkeen aikana kohteisiin on tuotettu sarjakuvakylttejä, joihin on koottu tarinoita 

paikan menneisyydestä. Vierailijoille haluttiin tuoda esille paikan historiallinen mer-

kitys alueella. Sarjakuvissa kerrotaan yksittäisistä tapahtumista ja henkilöistä, jotka 
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kuvaavat paikan historiaa luoden pienen tarinan kautta laajemman merkityksen men-

neisyyden tapahtumiin. Sarjakuvakyltit toimivat myös mobiilipelin trigger-kuvina eli 

niiden avulla pelataan paikan mobiilipeliä. Sarjakuvat ovat taiteilija Ilpo Koskelan 

suunnittelemia ja piirtämiä. 

Näkyvyyden, uusien sarjakuvataulujen ja tapahtumien lisäksi hankkeen aikana kehi-

tettiin myös mobiilipeli. Mobiilipelissä yhdistyvät tarinat ja paikan historia ja se tar-

joaa tekemistä vierailijoille. Peli on saatavilla aina vuodenajasta riippumatta ja voi näin 

ollen lisätä kiinnostusta vierailla kohteissa muulloinkin kuin kesäaikaan, joka Suomen 

ja Viron sääolosuhteissa on suosituin matkailusesonki. Todellisuudessa kuitenkin ke-

liolosuhteet vaikuttavat pelin pelattavuuteen: sateessa ei voi pelata, etteivät laitteet 

mene epäkuntoon ja kaikissa paikoissa reitit eivät ole kuljettavissa talven liukkailla ke-

leillä. Myöskään kaikki puhelimet eivät toimi kunnolla kylmällä ilmalla. 

Hankkeeseen liittyen on aiemmin kirjoitettu neljä opinnäytetyötä, joissa aiheina ovat 

tapahtumatuotanto, roolipelin (Larp) käytön mahdollisuudet nuorisotyössä, kulttuu-

rituottajan rooli digitaalisissa tuotannoissa ja matkailun elämyksellisyyden kokemuk-

set. Lisäksi on tekeillä opinnäytetyö hankkeen aikana toteutetusta valotaidekilpailusta. 

Opinnäytetöiden lisäksi opiskelijat ovat päässeet toteuttamaan hankkeessa monia vas-

tuullisia projekteja, kuten tapahtumatuotantoa, valotaidekilpailun ja korukilpailun to-

teuttamista, hankkeen ulkoasua jne. (Luostarinen 2017, 32.) 

2.2 Mobiilipelin esittely 

Lights on! -hankkeen taloudellisesti suurin panostus oli lisätyn todellisuuden hahmoja 

hyödyntävä mobiilipeli. Ville Vuorela (2007, 41) on listannut oman näkemyksensä pe-

lin tekemisen vaiheista tuotantokaavioksi (kuvio 1), joka kuva pelin kehittämistä riip-

pumatta siitä, minkälainen budjetti pelillä on. 
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Kuvio 1. Pelin tuotantokaavio. 

 

Pelin rakentaminen alkaa jostain ideasta, minkälainen pelistä olisi tulossa. Pelin kon-

septoinnin yhteydessä päätetään pelityyppi, genre, kohdeyleisö, lyhyt kuvaus pelistä ja 

pelaajan toiminnasta sekä tärkeimmät koukut ja nimi (Vuorela 2007, 43). Lights on! -

mobiilipelin suunnittelu sai alkunsa ajatuksesta, että perheiden tullessa hankekohtei-

siin vierailemaan, lapsilla olisi jotain kiinnostavaa tekemistä sillä välin, kun aikuiset 

tutkivat raunioita ja luontoa.  

Peliä yritettiin kuitenkin suunnitella niin, että se voisi kiinnostaa mahdollisimman mo-

nia matkailijoita, eikä peliä suunniteltu erityisesti lapsille. Pelistä kiinnostuneita aja-

teltiin löytyvän eri ikäryhmistä ja henkilöistä, jotka ovat muutenkin pelaamisesta kiin-

nostuneita tai haluavat tutustua uusiin innovaatioihin. Lights On -peli sai nimensä 

hankkeen mukaan ja siitä päätettiin rakentaa mobiilipeli, joka perustuu lisätyn todel-

lisuuden avulla toteutettuihin historiallisiin hahmoihin ja näiden kautta kerrottuihin 

tarinoihin. Koukuksi suunniteltiin eläytymistä historiallisiin tapahtumiin lisätyn to-

dellisuuden hahmojen kautta sekä pieniä tehtäviä, joita pelaajat ratkovat pelin ede-

tessä. 

Pelin resursointi tarkoittaa sekä henkisiä että aineellisia voimavaroja, joita pelin teke-

miseen voidaan sijoittaa (Vuorela 2007, 55). Kun hanke käynnistyi, pyydettiin pelinte-

kijöiltä tarjouksia pelin tekemisestä. Pelifirmojen tarjoukset osoittautuivat kuitenkin 

hankebudjetille liian kalliiksi, joten peli päätettiin toteuttaa oppilaitosyhteistyönä 
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Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) ja Turun AMK:n GameLabin kanssa. Turku 

GameLabin toteuttama pelin koodaus on tehty osittain opiskelijatyönä ja osittain asi-

antuntijatyönä (opettajat). Matkan varrella osoittautui, että suunnitelmia pelin sisäl-

löstä jouduttiin karsimaan käytettävissä olevia resursseja vastaaviksi. Alun perin suun-

nitelmissa mukana olleet gps-paikannukseen perustuva pisteiden kerääminen sekä oi-

keat hahmokuvauksessa tehdyt henkilöhahmot oli pudotettava pois toteutuksesta. 

Tuotespeksi ja tehtävänjako yhdistyivät Lights On -pelissä, sillä eri toimintoja oli to-

teuttamassa edellämainitut KSAO ja Turku GameLab yhteistyössä Humakin projekti-

päällikön kanssa. Tuotespeksissä määritellään mm. pelin aloitus, käyttöliittymä, pe-

laajan mahdolliset toiminnot ja pelaajasta riippumattomat tapahtumat. Pelin rungosta 

ja sisällön koodaamisesta vastasi Turku GameLab ja sen jälkeen pelin testausta suorit-

tivat projektipäällikkö ja opiskelijat. Osallistuin myös itse pelin testaamiseen sekä Suo-

messa että Virossa. Peliä markkinoitiin hankkeen eri kanavien ja tapahtumien kautta 

sekä Suomessa yhteistyössä myös hankepaikkakuntien toimijoiden kanssa.  

Pelin sisältö 

Pelin suunnittelu alkoi kohteiden historiaan ja tarinoihin tutustumisella. Tutkija Georg 

Haggren kirjoitti kaikista kohteista historiallisia taustatietoja ja tämän lisäksi Suomen 

kohteista järjestettiin eri asiantuntijoiden luentoja. Tarinoiden taustalla on myös pai-

kallisia kertomuksia ja uskomuksia, jotka liittyvät kohteisiin. Kouvolan seudun am-

mattiopiston opiskelijat ovat taustatarinoiden avulla miettineet kohteisiin sopivat hen-

kilöhahmot ja henkilöiden repliikit. Koska sarjakuvataulujen sisältöjen suunnittelu ja 

piirtäminen eivät edenneet samassa aikataulussa kuin pelin tarinoiden kehittäminen, 

on osassa kohteista tarina täysin irrallaan taulujen sisällöstä. Toisissa kohteissa taas 

esimerkiksi pelin hahmot ovat samoja, joista tauluissa kerrotaan.  

Peli on ladattavissa ilmaiseksi sekä Android- että Apple -laitteille ja sitä voi pelata suo-

meksi, viroksi tai englanniksi. Pelin aloitusvalikossa (kuva 2) näkyvät kaikki hanke-

kohteet, josta kohdetta klikkaamalla avautuu kyseisen paikan tarkempi kartta ja etapit. 

Asetuksista voi vaihtaa pelin kieltä, katsoa ohjeet sekä vastata kyselyyn. 
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Kuva 2. Mobiilipelin aloitusvalikko, Kuusiston kartta, asetukset. 

 

Älylaitteella skannataan (osoitetaan) maastossa olevia sarjakuvakylttejä, jolloin ruu-

tuun ilmestyy lisätyn todellisuuden hahmo ja lyhyt teksti. Hankkeen aikana kohteisiin 

teetetyt sarjakuvakyltit toimivat pelin trigger-kuvina, eli ne laukaisevat pelin sisällön 

älylaitteen ruudulle. Joillakin hahmoista on pelaajille pieniä kuvitteellisia tehtäviä ja 

joillakin taas joku pieni kyseiseen paikkaan liittyvä tarina kerrottavanaan. Pelin hah-

mot liittyvät kunkin paikan historiallisiin tarinoihin, legendoihin tai henkilöihin, joista 

osa on täysin kuvitteellisia, mutta aikakaudelle tyypillisiä. Esimerkiksi Rapolassa tari-

naa kuljettavat kauppias, varas, tuomari, ohikulkija ja vartija.  

 

Kuva 3. Pelihahmoja Rapolassa: Tuomari (vasemmalla) ja Kuusistossa: Piispa Arvid 

(oikealla). 
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Pelin tekijöille GameLabiin toimitettiin käsikirjoitus, johon oli kirjoitettu myös hah-

mojen eleet sekä hahmon ulkonäkö. Näiden perusteella luotiin pelin hahmot: 

Rapola, etappi 1 parkkipaikalla: 

Kauppias meinaa myydä sinulla jotakin, mutta muistaa, että hänen piti ta-
vata hänen tavaroiden toimittaja 

>Kauppias hieroo käsiään yhteen 

“Hei, sinä siinä! Juuri sinä! Minulla on sinulle uskomaton tarjous! Saat pus-
sillisen suolaa kalaa tuosta sinun takistasi.” 

>Kauppias läimäyttää itseään otsaan ja alkaa pakkaamaan tavaroitaan 

“Ääh! Unohdin täysin, että minun piti tavata tavaroideni toimittaja. Olen 
pahoillani, jatketaan tätä kauppaa joskus toisten! Kuulin, että täällä tapah-
tuu tänään jonkun sortin varkaan rankaisu. Aivan oikein semmoiselle ihmi-
selle, joka ei edes työtä oman ruokansa eteen jaksa tehdä.” 

>Kauppias kääntyy ympäri ja vilkuttaa olan yli 

 

Repliikit ilmestyvät ruudulle (kuva 4) ja pelaajan pitää napauttaa ruutua saadakseen 

seuraavan repliikin näkyviin. Jokaisen etapin kohdalla on muutama repliikki, jotka 

vievät tarinaa eteenpäin.  

 

Kuva 4. Kuusiston ensimmäinen etappi. 
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Kun yhden etapin repliikit on sanottu, tulee ruudulle teksti ”Etappi suoritettu, seu-

raava etappi on numero x”. Joillakin etapeilla on pieni kuvitteellinen tehtävä pelaa-

jalle: 

Kuusisto, etappi 1, parkkipaikalla: 

Emäntäpiika (1500-luku) 

>Emäntäpiika seisoo kyltin vieressä ja tervehtii pelaajaa 

“Tervetuloa Kuusiston kartanoon! Toivottavasti nautitte vierailustanne.” 

>Emäntäpiika näyttää muistaneensa jonkun asian 

“Kuulin, että olitte menossa meidän metsäpolullemme. Jos näette Metsäs-
täjää, voisitteko pyytää häneltä minun puukkoni takaisin? 

>Emäntäpiika jää hymyilemään 

Tämän jälkeen etappi on suoritettu. Tehtäville ei ole siis mitään konkreettista suori-

tustapaa vaan seuraavalla etapilla pelihahmo kommentoi edellisen etapin tehtävää, jos 

kohteen tarina on sellainen, että tarinat liittyvät toisiinsa. Rapolassa peli etenee loogi-

sesti etapilta toiselle ja jatkaa koko pelin ajan samaa tarinaa. Kuusistossa on sekä ir-

rallisia etappitekstejä että sellaisia tehtäviä, jotka liittyvät toisiinsa.  

Pelin kehittämisessä ja valmistumisessa pelattavaan kuntoon on ollut monta tekijää 

alkuideasta valmiiksi peliksi: historiallisten taustatietojen kerääminen, hahmokuvaus, 

pelin tarinat, uusien hahmojen kehittäminen (sen jälkeen, kun selvisi, ettei kuvattuja 

hahmoja pysty käyttämään), käännöstyöt (englanti, viro), sarjakuvien suunnittelu ja 

piirtäminen, sarjakuvakylttien teettäminen ja pystyttäminen, muinaismuistoalueella 

työskentelyyn vaadittavien lupien saaminen, historiallisten faktojen tarkastaminen 

(hahmojen ulkoasu, tekstit), pelin koodaus, pelin testaus kahdessa maassa yhteensä 

kahdeksalla paikkakunnalla  ja lopulta tietysti vielä pelin markkinointi ja saattaminen 

ihmisten tietoisuuteen. Edellä olevasta listasta voi jo päätellä, että näin monen tekijän 

yhteensovittaminen on ollut haastava prosessi ja pelin julkaisu on monella paikkakun-

nalla viivästynyt tavoiteaikataulusta (kevät 2018). Koska pelin pitää toimia mahdolli-

simman monen käyttäjän puhelimella, törmäsi Lights On! -pelin suunnittelu mm. sii-

hen, että hahmokuvauksessa otettuja henkilökuvia ei voitu käyttää niiden liian suuren 

tiedostokoon vuoksi. Parkkola (2016, 33) toteaakin, että Lights On! -hankkeen koh-

dalla teknologia ei taipunut taiteellisiin vaatimuksiin ja alkuperäistä käsikirjoitusta 

jouduttiin matkan varrella muuttamaan.  
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Peli saatiin julkaistua Suomen kohteista Vallisaaressa kesäkuussa 2018 ja Raasepo-

rissa ja Kuusistossa myöhemmin kesällä. Rapolan peli julkaistiin syyskuun lopulla. Vi-

rossa peli on ollut kesän aikana pelattavissa Neerutissa ja Lõhaveressa, Keila-Joa ja 

Varbola valmistuivat marraskuussa. Tämän jälkeen kohteissa on tehty testikierroksia 

ja tehty tarpeen mukaan sellaisia korjauksia, jotka hankkeen aikataulu on mahdollis-

tanut. Vaikka hahmojen toimivuutta voi tarkastella tietokoneruudulta, ei niiden toimi-

vuudesta luonnossa saa käsitystä muuten kuin pelaamalla paikan päällä. Yleisimmät 

korjaukset ovat koskeneet juuri hahmojen kokoa sekä sitä, miten ne asettuvat suh-

teessa tauluihin. Kohteiden maasto vaikuttaa myös skannauksen lopputulokseen 

(esim. kuinka korkealla taulut ovat). Viron kohteissa sarjakuvataulut ovat n. 40 asteen 

kulmassa, sillä National Heritage Board (Muinsuskaitseamet) määritteli taulujen so-

pivan kulttuurihistorialliseen maisemaan paremmin vinossa kuin suorassa (Heinmaa 

2018).  Tämä vaikuttaa myös pelin toimivuuteen ja testireissussa Keila-Joassa hahmot 

olivatkin melkein makuuasennossa (kuva 5). Hahmojen oikea asemointi oli kuitenkin 

onneksi nopeasti korjattavissa. 

 

 

Kuva 5. Pelihahmot Keila-Joassa kuvattuna testireissulla. 

Tuotantokaaviosta ja Lights On! -pelin tekemiseen liittyvistä elementeistä voi jo 

todeta, että pelin kehittäminen yhtenä hanketoimenpiteenä oli haastava tehtävä. 

Lisäksi monen tekijän työpanoksen yhdistäminen samaan projektiin vaatisi kaikkien 
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aikataulujen pitämistä sujuvan etenemisen takaamiseksi. Koska hanke oli pitkä, oli 

projektin aikana myös tekijöissä vaihtuvuutta. Tämä oli osaltaan vaikuttamassa myös 

projektin etenemiseen sekä sisällöllisesti että aikataulujen osalta.  

2.3 Hankekohteet Suomessa 

Suomen neljästä hankekohteesta valitsin opinnäytetyöhöni aineistonkeruun kohteiksi 

Kuusiston ja Rapolan, koska nämä kaksi kohdetta ovat eniten ns. luontokohteita ja 

lähtöajatuksena oli, että kyseiset paikat voisivat hyötyä eniten uudesta mobiilipelistä. 

Näissä paikoissa mobiilipeli voisi toimia myös vetovoimatekijänä matkailijoiden kiin-

nostuksen herättämisessä paikkaa kohtaan. Rapolassa on lisäksi jo aiemmin tehty 

Lights On -hankkeeseen liittyvä lisätyn todellisuuden kokeilu (Lämsä 2017), joten 

tämä tutkimuksen yhteydessä oli mielenkiintoista palata Rapolaan valmiin mobiilipe-

lin kanssa.  

Vaikka Kuusistossa on jäljellä pieni osa linnan rauniosta, lienee alueen suurin veto-

voima raunioita ympäröivässä luonnossa ja maisemissa. Rapolassa ei ole vanhasta lin-

noituksesta jäljellä enää mitään linnoituksen rakenteita, mutta paikan nähtävyyksiin 

kuuluvat kuppikivet, Vanajaveden maisemat ja jääkauden aikana muotoutunut harju-

hauta eli suppa. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä riitä yksinomaan houkuttelemaan 

matkailijoita paikalle eivätkä vähäiset jäljet luonnossa riitä tuomaan tietoa historiasta. 

Mobiilipelin tavoitteena oli lisätä kohteiden kiinnostavuutta tarjoamalla tekemistä vie-

railijoille sekä tarinan avulla tuoda alueen historiaa esille.  

Muista Suomen Lights On -kohteista Vallisaari ja Raasepori ovat lähtökohtaisesti sel-

laisia paikkoja, joihin matkailijat löytävät helpommin kuin Kuusistoon ja Rapolaan. 

Vallisaari on avautunut yleisölle vasta vuonna 2016. Aikaisemmin Puolustusvoimien 

käytössä ollut saari oli yleisöltä suljettu alue ja saaren avautuminen matkailukäyttöön 

on kiinnostanut turisteja. Vallisaaren sijainti Helsingin edustalla sekä säännöllinen ve-

sibussiliikenne takaavat paikalle turisteja päiväretkelle Suomesta ja muualta maail-

masta. Saaren ravintolatoiminta piknik-paikat houkuttelevat myös matkailijoita pai-

kalle. Vallisaaressa pelin kyltit sijoittuvat saarta kiertävän reitin varrelle ja ovat hel-

posti saavutettavissa. Mobiilipeli voi toimia matkailua tukevana elementtinä. Vallisaa-

ressa kesällä 2017 tehdyssä kävijätutkimuksessa osa vastaajista kaipasi opastettuja 

kierroksia sekä tekemistä lapsille (Metsähallitus 2017b). Mobiilipeli voi toimia näille 

henkilöille kiinnostavana lisänä Vallisaaren vierailun aikana.   
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Raaseporissa linna vetää turisteja puoleensa ja toimii alueen houkuttimena. Vaikka 

linnan sisuksista ei ole enää paljon jäljellä, on jyhkeän kallion päällä olevat ulkomuurit 

vaikuttava näky. Linnaan on sisäänpääsymaksu ja siellä järjestetään säännöllisesti 

maksullisia opastuskierroksia. Peliin liittyvät kyltit ovat aivan linnan läheisyydessä, lä-

hellä toisiaan ja näköetäisyydellä, joten peliin liittyvä etappien etsiminen ja pienet teh-

tävät eivät toimi toivotulla tavalla.  

Rajasin aineistonkeruun Suomen kohteisiin, sillä Viron kohteista kaksi on valmistunut 

vasta myöhään syksyllä. Viron kohteissa on ollut Suomen kohteita enemmän hanka-

luuksia kylttien kiinnittämisen kanssa. Esimerkiksi Lõhaveressa kyltit on sijoitettu rin-

kiin parkkipaikalle ja tämä poikkeaa jo niin suuresti pelin alkuperäisestä ideasta, että 

pelaamisen tutkiminen kyseisessä kohteessa ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta. 

Kuusisto 

Kuusistossa on yhteensä viisi skannattavaa kohdetta. Alun perin kohteeseen oli suun-

niteltu kuusi etappia, mutta Kuusiston Kartanon lähelle suunniteltua taulua ei saanut 

laittaa maastoon (kyseinen maa-alue ei ole Metsähallituksen omistuksessa), joten näin 

yksi etapeista jäi lopullisesta versiosta pois.  Kuusisto on maantieteellisesti haastava 

kohde taulujen sijoittelun kannalta, sillä parkkipaikkoja on kaksi ja pelaajat voivat si-

ten aloittaa pelinsä kahdesta eri paikasta. Tästä syystä loogisen järjestyksen rakenta-

minen peliin tiettyä reittiä pitkin ei onnistu. Myös polkujen sijoittuminen on sellainen, 

että yksiselitteisesti parasta reittiä on vaikea määritellä, sillä polku ei kulje suoraan 

kohteelta toiselle vaan kiertää Kappelinmäkeä. Reitin valinta riippuu myös siitä, halu-

aako kulkija kulkea koko matkan metsäpolulla vai mennä osan matkaa hiekkatietä pit-

kin. Peliä voi teknisesti pelata myös vapaassa järjestyksessä, mutta tarinan eteneminen 

kärsii siitä joidenkin tehtävien osalta. Kuusiston alueen metsässä luontopolkujen ym-

pärillä on runsaasti muitakin ihmisten kulkureittien muovaamia polkuja, jotka ristei-

levät alueella, mutta eivät näy pelin kartassa.  

Rapola 

Rapolan linnavuoren reitti on noin 1,6 kilometrin pituinen ulkoilureitti, joka on kun-

nostettu hankkeen aikana rakentamalla reitille uusia portaita ja näköalatasanne. Rei-

tin varrella on seitsemän sarjakuvataulua, joista löytyy skannattava hahmo. Harjurei-

tin varrella oleva tarina on itsenäinen tarina, joka ei liity kohteen tauluihin. Rapolan 

tarina kulkee Kuusistosta poiketen siten, että se jatkuu samalla aiheella koko reitin. 
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Henkilöhahmot vaihtuvat, mutta kaikkien repliikit liittyvät samaan tarinaan ja jatka-

vat siitä, mihin edellinen repliikki päättyy. Vaikka Rapola on maantieteellisesti huo-

mattavasti selkeämpi kohde kuin Kuusisto, sijaitsee yksi kohteista (Sudenkuoppa) vä-

hän reitiltä syrjässä. Pelin ensimmäinen etappi on parkkipaikalla, josta reitti lähtee 

etenemään kartanon alueen kautta eteenpäin. Koska parkkipaikalta lähtee polku myös 

suoraan harjulle, voi reitistä tulla epäselvyyttä. Rapolasta teetettiin painettu A4-kokoi-

nen kartta (kuva 6), josta näkee reitin ja skannattavien taulujen paikat, koska reitin 

varrella on muitakin tauluja kuin peliin liittyvät sarjakuvat.  

 

 

 

Kuva 6. Kartta Rapolan Linnavuoren reitti. 

 

Mari Lämsä (2017) on omassa opinnäytetyössään perehtynyt Rapolan matkailun ke-

hittämiseen osana Lights On -hanketta. Hän suoritti paikan päällä kokeiluja Aurasma-

sovelluksella tehdyillä lisätyn todellisuuden elementeillä ennen kuin mobiilipeli oli pe-

lattavissa. Hänen tutkimuksensa keskiössä olivat matkailijoiden elämykset. Rapolan-

harjulla tehty lisätyn todellisuuden kokeilu ei toiminut teknisesti toivotulla tavalla ja 

kokeiluun osallistuneet kokivatkin sovelluksen käytön hankalaksi. Lämsän tutkimuk-

seen osallistuneet kokivat Rapolan ensisijaisesti luontokohteena, jonne tullaan rau-

hoittumaan ja nauttimaan luonnosta ja he kyseenalaistivat tekniikan käytön tarpeen. 
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Kokeilussa mukana olleiden palautteen mukaan (mt., 62) lisätyn todellisuuden palve-

lut voisivat kuitenkin hyödyttää esimerkiksi koululaisryhmiä sekä lapsia ja nuoria 

muutenkin. 

3 MATKAILUA KEHITTÄMÄSSÄ 

Matkailu on Suomessa merkittävä elinkeino ja alan ennustetaan kasvavan. Vuoden 

2016 tilastojen mukaan matkailuun kulutettiin Suomessa arviolta 13,8 miljardia euroa 

ja ala työllisti 137 800 ihmistä. (VisitFinland 2018b.) Ennusteiden mukaan (Puhakka 

2011, 4) myös Suomessa matkailualan talous- ja työllisyysvaikutukset kasvavat vuo-

teen 2020 mennessä. Puhakka (mt., 19) ennustaa, että kulttuurit ja niiden tuntemus 

nousevat tärkeiksi. ”Taiteen, kulttuurin ja historian merkityksen kasvaessa lisääntyy 

erityistuotteiden ja räätälöityjen kulttuurikokemusten kysyntä”. Matkailun edistämis-

keskus on laatinut kulttuurimatkailua varten kehittämisstrategian vuosille 2014-2018, 

joka on suunnattu kansainvälisille markkinoille. Strategian päätavoitteena on lisätä 

matkailutuloja kulttuurielementtejä hyödyntäen. Kulttuuri voidaan nähdä merkittä-

vänä matkailuviennin edistämisen moottorina. (VisitFinland 2018a.)   

Suomen matkailun yksi merkittävistä aloista on luontomatkailu, jota on erilaisilla toi-

menpiteillä myös yritetty kehittää. Suomen luonto ja jokamiehenoikeudet ovat valtti-

kortteja, joita on viime aikoina alettu hyödyntämään yhä enemmän. Yksi matkailun 

tulevaisuuden trendeistä onkin Puhakan (2011, 20) mukaan luontomatkailu ja sen 

odotetaan Suomessakin kasvavan tulevaisuudessa. Nousussa ovat myös perinteisiin 

liittyvät arvot, kuten historia, tarinat ja myytit (mt., 19). 

Humak on ollut mukana kehittämässä matkailutoimintaa myös muissa kuin Lights 

On! -hankkeessa. Pekka Vartiainen (2015, 47) kirjoittaa kulttuurin ja matkailun yhdis-

tämisen positiivisista vaikutuksista. Houkuttelevilla kulttuurikohteilla on myönteinen 

vaikutus koko alueen matkailuun ja sitä kautta merkitystä myös alueen turismiin liit-

tyviin elinkeinoihin. Kulttuurimatkailua on kehitetty pelillisyyden avulla ennenkin: 

Vartiainen (2016, 35) kirjoittaa Mätäsmetäs -hankkeesta (viralliselta nimeltään Avo-

hakkuista kaskenpolttajiksi - luovat alat väylänä uudenlaiselle metsäliiketoiminnalle), 

jossa haettiin pelillisyyden avulla ihmisten luontokokemusta syventäviä keinoja yhdis-

täen visuallista taidetta ja mobiiliteknologiaa. Vartiainen toteaa, että Mätäsmetäs -
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hankkeen esittely eurooppalaisella foorumilla vahvisti entuudestaan mielikuvaa Suo-

mesta maana, jossa pelillistämisestä on tullut luovien alojen lippulaiva (mt., 35). Muita 

matkailuun liittyviä hankkeita Humakissa on tällä hetkellä esimerkiksi RuralExplorer 

-hanke, joka hakee paikallisten tarinoiden avulla uutta sisältöä matkailupalveluiden 

kehittämiseen (KaakonKantri 2018) sekä Keski-Suomessa käynnissä oleva Maailman-

perinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hanke (Maailmaperintö 2018), jolla hae-

taan alueen maailmanperintökohteille näkyvyyttä ja ideoita kohteiden matkailulliseen 

hyödynnettävyyteen. 

Matkailu on elämykseen perustuva toimiala, jolle uudet teknologiset sovellukset tar-

joavat uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita. Pelillisyydestä on jo vuonna 2011 en-

nustettu tulevaisuuden suurta trendiä turismin alalla ja sen on ajateltu vetoavan mat-

kailijoihin ikää katsomatta. Matkailubisneksen on myös todettu aina olleen yksi en-

simmäisistä aloista, joka lähtee mukaan uusiin kokeiluihin. (Xu, Tiang, Buhalis, Weber 

& Zhang 2015, 5.) 

Hankkeessa mukana olevat kohteet ovat osittain melko haasteellisia paikkoja kehitet-

täväksi sekä saavutettavuuden että kohteen sisällön suhteen. Vallisaari ja Kuusisto 

(Suomessa) ja Keila-Joa (Virossa) ovat julkisen liikenteen reittien varrella. Kuusistoon 

bussit kulkevat tosin hyvin rajoitetuin aikatauluin (muutama bussi päivässä) ja Valli-

saareen ei ole talvikaudella vesibussiliikennettä. Muihin kohteisiin kulkeminen onkin 

oman kulkuneuvon varassa. Hankekohteissa on hyvin vähän jäljellä mitään vanhoista 

rakennelmista. Raaseporissa on linnan muurit pystyssä, Vallisaaressa puolustuslinnoi-

tuksia, Kuusistossa linnan rauniot ja Varbolassa linnoituksen osia. Muissa kohteissa ei 

ole juurikaan jäljellä fyysisiä rakennelmia menneisyyden loiston ajoilta ja kohteet 

haastavatkin kävijän mielikuvituksen näkemään ympärilleen elämää vuosisatojen 

taakse. Lights On! -hankkeen mobiilipelin päämääränä oli vastata tähän mielikuvituk-

sen houkutteluun lisätyn todellisuuden hahmoja hyödyntäen. 

Lisätyn todellisuuden sovellusten hyödyntäminen matkailussa on viime vuosina ollut 

nouseva trendi sekä Suomessa että maailmalla. Hassan ja Ramkissoon (2017, 118) kir-

joittavat, kuinka erityisesti museoissa on hyödynnetty lisätyn todellisuuden mahdolli-

suuksia. Museot eivät enää nykyään ole tarkoitettu vain vanhan säilyttämiseen vaan 

tarkoitus on tarjota kävijöille autenttisia kokemuksia tarjoamalla erilaisia aktiviteet-

teja, joiden avulla houkutellaan aiempaa laajempaa kävijäkuntaa.  
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3.1 Peli, pelillisyys ja pelillistäminen 

Erilaiset peliin liittyvät termit tulevat vastaan niin koulutuksessa, markkinoinnissa 

kuin matkailussakin. Peli on pelaamista varten, mutta pelillisyyttä ja pelillistämistä 

käytetään muutenkin kuin pelaamisen yhteydessä. Pelaamiseen läheisesti kuulu leik-

kiminen ja leikkimielisyys ovat Hjorthin ja Richardsonin (2017, 7) mukaan kokeneet 

viime aikoina uuden tulemisen. Aikoinaan lasten kehitykseen ja oppimiseen yhdistetty 

leikkiminen on nykyään noussut esille erilaisten tutkimusaiheiden myötä esimerkiksi 

taiteessa, pelitutkimuksessa ja uusmedian tutkimuksissa. Mobiiliteknologia on mah-

dollistanut pelaamisen jokapäiväisessä elämässä ja tuonut leikin sitä kautta ihmisten 

elämään.  

Pelillisyys-käsitettä käytetään nykyään paljon esimerkiksi työelämästä puhuttaessa. 

Salavuo (2013) kirjoittaa yritysmaailman pelillisyydestä ja tarkoittaa sillä peleistä tut-

tujen elementtien kuten innostamisen, hauskuuden, sosiaalisuuden ja asetettujen ta-

voitteiden saavuttamisesta ja palkitsemisen sisällyttämistä työhön, kuluttamiseen ja 

oppimiseen. Pelillisyys ja yhteisöllisyys ovat erittäin vahvasti nousevia trendejä kulut-

tajasegmentillä.  

Vesterinen ja Mylläri (2014, 56–57) kirjoittavat peleistä ja pelillisyydestä oppimisen 

yhteydessä. Koulumaailmassa pelien avulla lähestytään oppilaille tuttua oppimisen ta-

paa. Jos pelimaailma on oppilaalle jo entuudestaan tuttu, voi oppiminen tapahtua hel-

pommin, kun asia esitetään tutussa kontekstissa. Pelillisyydessä on kyse siitä, että käy-

tetään pelillisyyden ideaa ilman varsinaista peliä. Pelillisyyteen liitetään kokemuksel-

lisuuteen ja asiaan uppoutumiseen sekä peleistä tutut elementit, joissa on säännöt, 

edetään tasolta toiselle ja saadaan lopuksi joku palkinto. Vesterinen ja Mylläri (mt., 

58) pohtivat pelillisyyden määritelmää, minkä he toteavat olevan haastava tehtävä. 

Alun perin muista kielistä suomenkieleen tullut pelillistäminen ja pelillisyys voivat tar-

koittaa montaa asiaa näkökulmasta riippuen. Pelillisyyden määritelmää he lainaavat 

Kiililtä, jonka mukaan pelillisyyteen liittyy yksi tai useampi kausaaliketju yksilön tai 

ryhmän toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Pelaamisen taustalla vaikuttavia tekijöitä on tutkittu monesta eri teoreettisestä lähtö-

kohdasta käsin. Xu, Tiang, Buhalis, Weber & Zhang (2015, 4) listaavat erilaisia tutki-

muksia, joissa pelaamisen motivaation keskiössä ovat mm. jännitys, ajan tappaminen, 

fantasia, hauskuus ja huvi jne. Tutkijat tuntuvat kuitenkin olevan yhtä mieltä siitä, että 
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pelejä pelataan paitsi huvin vuoksi myös, jotta voidaan saavuttaa pätevyyden ja yhtei-

söllisyyden tunteita (mt., 4).  

Hamari (2013, 115) kirjoittaa, kuinka pelillistämisen ajatuksessa oleellista on usein se, 

että ihmisiä kannustetaan johonkin toimintaan tai käyttäytymiseen (esim. liikunta, op-

piminen tai vihreämpi kuluttaminen). ”Pelillistämisen idea kumpuaa ajatuksesta, että 

koska pelit ovat hauskoja, mikä muu tahansa, joka tehdään pelinkaltaiseksi, muuttuu 

hauskemmaksi ja mielekkäämmäksi”, todetaan Pelikasvattajan käsikirjassa (mt., 115).  

Pelintekijä Ville Vuorela (20017, 27–28) mainitsee pelien vetovoimatekijöiksi mm. 

eläytymisen, juonen, paon todellisuudesta, haasteet ja kilpailuvietin. Myös yhteisölli-

syys on tärkeä osa pelaamista. Eri peleissä on erilaisia koukkuja, jotka houkuttavat ih-

misiä pelaamaan ja näiden koukkujen merkitys vaihtelee eri ihmisillä. Koukut ovat pe-

lin tärkein osa ja ne saavat ihmiset valitsemaan pelaamisen jonkun muun ajanvietteen 

sijaan. 

Lights On! -hankkeen kehitystyöhön ovat kuuluneet pelit ja pelillistäminen muutenkin 

kuin mobiilipelin osalta. Hankkeen aikana on kehitetty opiskelijatöinä larppaukseen 

perustuva #Anotherangle -roolipeli (Lehto 2016), lautapeli, Race On -osallistava seik-

kailupeli, tietokonepeli sekä ArtWarPlay -yhteisötaiteellinen leikki, joka kutsui aikui-

sia mukaan tutkiskelemaan pelin avulla ihmisten suhdetta maahan, historiaan ja kan-

sallisuuteen. Pelillistämistä on käytetty markkinoinnissa mm. Instagram-kilpailun yh-

teydessä. Leikin ja pelillisyyden kautta on haettu uutta lähestymiskulmaa historialli-

siin paikkoihin ja haastettu ihmisten kokemuksia vanhoilla vallan linnakkeilla. Pelin 

ja leikin kautta on mahdollista osallistua paikan historiaan tekemällä jotain ja näin 

osallistua tapahtumien ketjuun. Tällä tavoin tuodaan esille ihmisten kohtaloita ja elä-

mää häivyttäen paikan historiaa taustalle. (Luostarinen 2018.) 

3.2 Tarinan voima 

Rauhala ja Vikström (2014, 56) kirjoittavat, kuinka tarinat ovat ihmisen vanhin riip-

puvuus. Evoluutiobiologien arvioiden mukaan ihmiset ovat olleet koukussa tarinoihin 

jo 100 000 vuoden ajan. Tarinoilla on siirretty tietoa seuraaville sukupolville ja pidetty 

yhteisöjä kasassa. Tarinoita on kautta historian käytetty tiedon siirtämiseen, sosiaalis-

ten tilanteiden harjoitteluun, yhteisöjen normien ja sääntöjen välittämiseen, viihtymi-
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seen sekä suurten inhimillisten kysymysten pohtimiseen (mt., 58). Rauhala ja Vik-

ström (2014, 327) pohtivat myös, miksi erilaiset tarinat ja tarinankerronta tuntuvat 

olevan niin suosittuja nykyään. Syyksi he ehdottavat nykyistä ajan henkeä, joka kai-

kessa maailmanmenon monimutkaisuudessaan tekee ihmiset tarinoille vastaanotta-

vaisiksi. Lisäksi esimerkiksi Facebook ja bloggaaminen ovat tuoneet erilaiset tarinat 

maailmanlaajuisesti kaikkien saataville. Kirjoittajat myös toteavat, että tarinat ovat 

läsnä jokapäiväisessä elämässämme, vaikka emme edes kiinnittäisi siihen huomiota 

(mt., 54).  

Tarina voidaan määritellä monella eri tavalla, mutta yksinkertaisimmillaan se voidaan 

kiteyttää Aristoteleen määritelmään, kuinka tarina on suullinen tai kirjallinen kerto-

mus tosista tai kuvitteellisista tapahtumista, jotka on strukturoitu juonellisesti (Rau-

hala ja Vikström 2014, 58). 

Lights On! -hankekohteissa on olemassa tarinoita jo niiden menneisyyden perusteella: 

Lights On! -hankkeessa on mukana yhteensä kahdeksan historiallista vallan 
linnaketta Suomenlahden molemmilta puolilta. Niiden menneisyys havain-
nollistaa, kuinka kotimaiset ja ulkomaiset voimat ja poliittinen juonittelu 
ovat muovanneet Viroa ja Suomea vuosisatojen kuluessa. Hankkeen kohteet 
ovat antaneet ainesta myös lukuisiin tarinoihin, legendoihin ja myytteihin. 
(Metsähallitus 2017c) 

Koska hankekohteet ovat olleet merkittäviä vallan linnakkeita, on selvää, että niiden 

ympärille mahtuu paitsi monia tarinoita myös tarinoiden kerroksellisuutta. Eri yhteis-

kuntaluokissa sama ajanjakso voi näyttäytyä toisistaan poikkeavalla tavalla. Lights On! 

-mobiilipeliin ja pelin trigger-kuvina toimiviin sarjakuviin on valittu erilaisia tarinoita 

liittyen paikkakunnan historiaan ja tapahtumiin sekä paikallisiin legendoihin. Tarinat 

kertovat henkilöistä ja tapahtumista menneisyydessä, miten on eletty ja minkälaisia 

hahmoja alueella on ollut sekä minkälaisia tarinoita paikkaan liitetään joko suullisena 

tai kirjallisena perimätietona.  

Pelin hahmot ovat osin kuvitteellisia, mutta ne jäljittelevät mikrohistoriallista lähesty-

mistapaa historian kerrontaan. Hahmot ovat enimmäkseen tavallisia kansanmiehiä ja 

-naisia ja näiden tavallista elämää kuvaamalla tuodaan vierailijoille näkyväksi elämää 

ja arkea vallan linnakkeissa. Mikrohistorian (Elomaa 2001, 61) tutkimuksen lähtökoh-

tana ovat yleensä varsin rajatut tutkimuskohteet sekä alueellisesti että henkilöiden 

määrään liittyen. Mikrohistoria voidaan nähdä tietynlaisena näkökulmana menneisyy-
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teen (mt., 73), joka tuo esille tavallisten ihmisten oman äänen historian ”suurten tari-

noiden” rinnalle.  Lights On! -projektin Humakin vastuuhenkilöt Timo Parkkola ja 

Nina Luostarinen kuvailevat peliin mukaan valittuja henkilöhahmoja. Historiankirjoi-

tuksista löytyy faktatietoja valtaa pitäneistä miehistä, mutta koska hankekohteet ovat 

aikoinaan olleet vilkkaita oman alueensa keskuksia, haluttiin tarinoissa nostaa esiin 

myös tavallista elämää sekä alueen legendoja. (Ahlavuo, Kurkela, Parkkola, Luostari-

nen, Virtanen, Vaaja, Jansson & Hyyppä 2016, 86.) 

Yritysmaailmassa tarina on osa yrityksen brändiä, tarinallistamisen avulla tuotteiste-

taan ja tarinallistaminen on osa elämysten tuottamista. Tarina voi liittyvä yritysten pe-

rustamiseen, keskeisiin henkilöihin, tuotteeseen, tulevaisuuden visioon jne. Tarina on 

yrityksen punainen lanka, jonka avulla määritellään mm. strategiaa ja brändiä. (Kal-

liomäki 2014.) Tarinoiden avulla luodaan myös elämyksiä. Kalliomäen haastattelussa 

(mt., 29) Susanna Tarssanen toteaa, että ”kivi on vain kivi, ellei tarinalla taustoiteta, 

miksi se on erityinen kivi”. 

Vaikka Lights On! -kohteissa ei ole kyse yritysmaailman tarinallistamisesta, on tari-

noilla haettu erottautumista ja elämyksiä. Tarinoiden toivottiin luovan elämyksiä ja 

tuovan kaukaiselta vaikuttavaa historiaa lähemmäksi nykyihmistä. Miten kävi kauppi-

aalle? Kuinka piika puhui? Mitä taidemaalari maalasi? Lisätyn todellisuuden hahmo-

jen tarinat ovat lyhyitä katkelmia ja tuokiokuvia–kuin somepäivyksiä menneisyydestä. 

3.3 Lisätty todellisuus 

Virtuaalisuuteen liittyvä sanasto ei ole vielä vakiintunut, kirjoittaa Ahlavuo (2016, 44). 

Hän kirjoittaa Woodwardia lainaten, kuinka lisätty todellisuus (Augmented Reality, 

AR) ja yhdistetty todellisuus (Mixed Reality, MR) yhdistävät virtuaalista ja todellista. 

Usein käyttäjän näkemään kuvaan todellisesta maailmasta lisätään virtuaaliobjekteja 

mm. kuvaa, ääntä, videota, tekstiä ja paikannustietoja. 

Hassan ja Ramkissoon (2017, 118) kuvaavat, kuinka lisätty todellisuus yhdistää tieto-

tekniikan avulla toteutettuja simulaatioita todelliseen ympäristöön. Teknologian 

avulla ihmisten kokemusta ympäristöstään voidaan muuttaa interaktiiviseksi digitaa-

lisen maailman kanssa ja laajentaa siten vastaanottajan kokemusta ympäristöstään.  

Alain B. Craig (2013, xv) kirjoittaa, kuinka lisätty todellisuus mahdollistaa vuorovai-

kutuksen digitaalisen tiedon kanssa, joka on muuten näkymätöntä. Hän näkee lisätyn 
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todellisuuden ennen kaikkea välineenä eikä tekniikkana, vaikka tekniikkaa tarvitaan 

toteutukseen. Craig painottaa lisätyn todellisuuden olevan ennen kaikkea kokemista. 

Kirjoja luetaan, musiikkia kuunnellaan, mutta lisättyä todellisuutta koetaan ja sen 

kanssa ollaan vuorovaikutuksessa.  (Mt., 1.) Craig kirjoittaa myös, kuinka lisätyn todel-

lisuuden termiä käytetään hyvin laajalla skaalalla tarkoittamaan kovinkin erilaisia asi-

oita. Hän lainaa Ronald T. Azuman määritelmää lisätystä todellisuudesta ja sen mu-

kaan lisätty todellisuus yhdistää todellista ja virtuaalista, on reaaliaikainen ja näyttäy-

tyy kolmiulotteisena (mt., 15). 

Augmented reality -käsitetteestä puhutaan suomen kielessä useimmiten lisättynä to-

dellisuutena, mutta myös täydennettynä tai laajennettuna todellisuus. Lisätyn todelli-

suuden sovellukset voidaan jakaa neljään kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan 

kuuluvat paikannukseen perustuvat sovellukset. Ne antavat sijaintiisi perustuvaa tie-

toa, joka voi olla tietoa ympäristöstäsi tai vaikka pelitapahtuma. Toiseen kategoriaan 

kuuluvat kuvantunnistukseen perustuvat sovellukset. Niiden avulla voidaan muuttaa 

todellisuudessa olevia kohteita kameran ja prosessorin avulla. Kolmanteen kategori-

aan kuuluvat sovellukset perustuvat target-kuviin, jolloin kamera tunnistaa kuvan ja 

toistaa siihen liittyvää dataa. Neljänteen kategoriaan kuuluvissa sovelluksissa ruudul-

lasi on esimerkiksi peliin liittyvää dataa, mutta sijainnillasi ei ole mitään merkitystä 

sovelluksen toimivuuden kanssa. Tällöin voit pelata virtuaalitodellisuutta hyödyntävää 

peliä missä paikassa tahansa. (Pokémon Go 2016.) 

3.4 Paikkaan kiinnittyminen  

Paikkaan kiinnittyminen (place attachment) määritellään siteenä ihmisten ja paikko-

jen välillä (Oleksy & Wnuk 2017, 4). Se kehittyy jonkun merkityksellisen kokemuksen 

kautta, jolloin paikka yhdistyy ihmisen mielessä esimerkiksi johonkin tiettyyn tunne-

tilaan tai merkitykselliseen tapahtumaan. Ihmisillä on tapana luoda ympäristöönsä si-

teitä ja niiden laatu määrittyy eri tapahtumisen ja tunnetilojen mukaan. Paikkaan kiin-

nittymisen perinteinen versio on se, kuinka ihminen kiinnittyy tai juurtuu omaan 

asuinpaikkaansa erilaisten elämänvaiheiden myötä. Tutkimuksissa on osoitettu, että 

erilaisilla ihmisten suorittamilla toiminnoilla on yhteyttä paikkaan kiinnittymisessä. 

Pelaamisen vaikutusta paikkaan kiintymisessä on tutkittu mm. Pokémon Go -peliä pe-

laavien henkilöiden kautta. Lähtöajatuksena on se, että pelissä mikä tahansa paikka 

voi muuttua pelialueeksi, joka luo uudenlaisen lähestymistavan paikkaan ja sitä kautta 
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sitouttaa ihmisen uudella tavalla tiettyyn paikkaan. Lisätyn todellisuuden käyttö luo 

uusia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. (Mt., 3.)  

Koska nykyiset mobiililaitteet mahdollistavat pelaamisen melkein missä vaan ja pelei-

hin sisältyy paikannukseen perustuvaa tietoa, kietoutuu nykyinen paikan kokemuksen 

merkitys myös pelin virtuaalisiin ympäristöihin. Hjorthin ja Richardsonin (2017) ovat 

todenneet Pókemon Go pelin luomia merkityksiä tutkiessaan, että pelaaminen ja pai-

kan yhdistyminen toisiinsa nykyisellä tavalla korostavat uusia luovia ulottuvuuksia 

kartografiassa. Tällä he viittaavat kriittiseen kartografiaan, joka haastaa ajatuksen 

karttojen staattisesta olemuksesta. Uudet yhteisölliset pelaamisen mahdollisuudet ja 

yhteistyössä tehdyt pelialustat ovat tuoneet leikkisän tavan tehdä ja jakaa karttoja yh-

teistyössä muiden kanssa. Kriittinen kartografia kyseenalaistaa perinteisten maantie-

teellisten kanonisoitujen karttojen aseman. Kriittisen kartografian avulla halutaan 

tuoda esille erilaisia valtarakenteita sekä tuoda esille vaihtoehtoisia tapoja nähdä eri 

alueiden merkityksiä. (Suoranta & Ryynänen 2014, 165–166.) 

Myös humanistinen maantiede on kyseenalaistanut objektiivisen kaikille samanlai-

sena näyttäytyvän paikan ajatuksen. Paikan merkitys muodostuu kokemusten kautta 

vuorovaikutuksessa paikan ja ihmisen välillä. Paikan merkitys myös muuttuu eri ai-

koina, sillä käsitykseemme paikasta vaikuttavat esimerkiksi ympärillä olevat ihmiset. 

(Hyry-Beihammer, Hiltunen & Eskola 2014, 4–5.) 

Vaikka Lights On! -peli ei hyödynnä gps-paikannusta ja se on pelattavissa vain tietyillä 

pisteillä tietyissä paikoissa, houkuttelee se kuitenkin ihmisiä suhtautumaan paikkaan 

uudella tavalla yhdistämällä elementtejä, joita ei ole totuttu liittämään toisiinsa. His-

toriallinen muinaismuistoalue yhdistettynä mobiiliteknologiaan hakee uutta näkökul-

maa siihen, miten paikan voi kokea. Kun puhelimen ruutuun ilmestyy hahmo vuosisa-

tojen takaa kertoen omaa tarinaansa, voi tämä elämys vaikuttaa siihen, että koko 

paikka alkaa vaikuttamaan erilaiselta kuin ennen. Lights On -hankkeen aikana on ko-

keiltu erilaisia tapahtumia, joiden avulla on haettu vierailijoiden kokemuksen syven-

tämistä suhteessa kohteeseen. Lähtöajatuksena oli, että erilaisilla taideperustaisilla ja 

kehollisilla menetelmillä voidaan tukea ihmisten kiinnittymistä tiettyyn paikkaan 

(Sirkkilä, Luostarinen & Lehto 2018, 16.) 
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4 MENETELMÄ 

Opinnäytetyössäni on kyseessä tapaustutkimus, johon on kerätty sekä kvantitatiivista 

aineistoa kyselyn avulla että kvalitatiivista aineistoa oppimispäiväkirjojen avulla. Kan-

gastie (2015, 229–230) kirjoittaa, kuinka metodologisen triangulaation avulla pyritään 

vahvistamaan tutkimuksessa käytettävää käsitettä sekä hahmottamaan tutkittavan il-

miön kokonaisuutta. Omassa työssäni eri aineistot tukivat toisiaan ja kvalitatiivinen 

aineisto avasi ajatuksia kyselytulosten taustalla. Eri aineistoja voidaan käyttää monella 

eri tavalla esimerkiksi siten, että kvalitatiivisella aineistolla täydennetään kvantitatii-

vista aineistoa tai kvantitatiivinen aineisto kerätään sen perusteella mitä kvalitatiivi-

sesta aineistosta on saatu tulokseksi (mt. 230). Eskola ja Suoranta (1998, 70) pohtivat 

näiden kahden eri menetelmän käytön ongelmallisuutta. Vaikka aineistojen yhdistä-

minen voi parhaimmillaan tuottaa mielenkiintoisia tutkimuksia, näkevät kirjoittajat 

kuitenkin myös ongelmia aineistojen yhteensovittamisessa. Koska erilaiset aineiston-

keruumenetelmät pohjautuvat erilaisiin tieteenfilosofisiin lähtökohtiin, tuottaa trian-

gulaatio ristiriitaa eri menetelmien kautta kerättyjen aineistojen yhdistämisessä. Toi-

saalta kirjoittajat toteavat käytännön kokemuksen kautta triangulaation olevan käyt-

tökelpoinen idea tutkimuksen toteuttamisessa. (Mt., 72.) Kvalitatiivinen eli laadulli-

nen aineisto tarkoittaa yksinkertaisimmillaan kirjallista aineistoa ilman sitoumuksia 

tutkimuksen luonteesta (Eskola 2015, 185).  Omassa työssäni laadullisen aineiston läh-

tökohta oli nimenomaan kerätä kyselytulosten lisäksi myös kirjallista aineistoa kuvaa-

maan yhden ryhmän pelaamiskokemuksia. 

Omassa työssäni molempia aineistoja on käytetty samanarvoisina ja samanaikaisesti. 

Näin ollen esittelen myös tulososiossa aineistot enimmäkseen omina kokonaisuuksi-

naan ja tämän jälkeen kokoan tuloksia yhteen luvussa 7. Kvalitatiivisen aineiston tuot-

taneet henkilöt vastasivat ennen oppimispäiväkirjojen kirjoittamista myös kvantitatii-

viseen kyselyyn.  

Kerätyn aineiston lisäksi tein havaintoja pelaamisesta paikan päällä. Koska olin itse 

paikalla kaikilla järjestetyillä pelireissuilla, saatoin myös havainnoida ryhmien toimin-

taa ja yleistä mielialaa sekä pelaamisen aikana heränneitä kysymyksiä. Havainnoinnin 

avulla saadaan tietoa siitä, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2000, 199). Havainnoinnin etuna on se, että sen avulla saa-

daan välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta. 
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Tieteellinen havainnointi voi olla systemaattista tai täysin vapaata ja luonnolliseen toi-

mintaan mukautuvaa (mt., 203). Oma havainnointini järjestämilläni aineistonkeruu-

retkillä Kuusistossa ja Rapolassa oli lähinnä osallistuvaa havainnointia, jolloin retkiin 

osallistuneet henkilöt tiesivät minun olevan aineiston kerääjä. Havainnointini ei ollut 

systemaattista, koska olin myös vastuussa retkien käytännönjärjestelyistä ja pelitilan-

teen yleisestä toimivuudesta. Havainnointini koski lähinnä pelitilanteen tunnelmaa, 

pelin toimivuutta ja selkeyttä ja pelitilanteen sujuvuutta. Vertasin näitä havaitsemiani 

asioita sekä webropol-vastauksiin että oppimispäiväkirjan teksteihin ja kommentoin 

joidenkin kysymysten osalta vastausten yhteneväisyyttä omien havaintojeni osalta. 

Tutkimuksen teko on aina myös rajausten tekemistä sekä aineiston keruun että tulos-

ten analysoinnin osalta. Samasta aineistosta voi tehdä erilaisia tulkintoja riippuen 

siitä, mihin kysymyksiin on hakemassa vastauksia. Kvantitatiivisen aineistonkeruun 

osalta valintoja tehdään jo aineiston keruun yhteydessä. Kvalitatiivisen aineiston koh-

dalla valintoja tehdään analyysivaiheessa sen mukaan, mitkä asiat aineistossa nouse-

vat keskeiseen asemaan tai mihin teemoihin halutaan vastauksia. Seuraavaksi esittelen 

tarkemmin opinnäytetyöni aineiston. 

Kvantitatiivinen aineisto 

Kvantitatiivinen aineisto on kerätty strukturoidulla kyselyllä, joka on ollut saatavilla 

mobiilisovelluksessa. Sovellukseen on luotu webropolilla strukturoitu kysely, jossa 

vastaajat merkitsevät mielipiteitään asteikolla 0 Ei lainkaan – 7 Kyllä, täysin. Vastaa-

minen tapahtui liukukytkimen avulla. Taustatietoina kysytään pelaajan ikää, suku-

puolta sekä kohdetta, missä peliä on pelattu. Lisäksi kysytään vastaajan yleistä pelaa-

misen (verkko-, mobiili- ja konsolipelit) määrää, mihin vastataan liukukytkimen avulla 

arvojen 0–7 välillä.  Kyselyn on luonut Lights On! -hankkeen projektipäällikkö Nina 

Luostarinen yhdessä Humakin lehtorin Minna Haution kanssa, enkä ole itse ollut mu-

kana tekemässä kyselyä. Lokakuun loppuun mennessä vastaajia oli yhteensä 86 hen-

kilöä. Kysely oli avattu 176 kertaa ja siihen vastaaminen oli aloitettu 95 kertaa. Syitä 

vastaamattomuuteen on varmasti monia, mutta ainakin sää, kyselyn pituus ja tekninen 

toimivuus sekä kysymysten selkeys vaikuttivat lopputulokseen. Kyselyssä eteneminen 

oli mahdollista ilman, että pelaaja vastasi kaikkiin kohtiin, joten vastausten määrä 

vaihtelee eri kysymysten kohdalla välillä hyvinkin paljon. Kaikki 86 olivat vastanneet 

taustakysymyksistä ikään ja sukupuoleen ja ilmoittaneet, missä kohteessa pelasivat. 
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Muissa kysymyksissä vastausten määrä vaihteli. Alimmillaan vastauksia oli 32: lta 

henkilöltä. 

Palautelomake ei avaudu pelin jälkeen automaattisesti, vaan se pitää avata asetuksista 

erikseen. Näin ollen en voinut luottaa siihen, että saisin pelistä tarpeeksi palautetta 

ilman ohjattujen käyntien järjestämistä. Otin yhteyttä erääseen Liedon alakoulun 

opettajaan, joka lupasi lähteä oman ja rinnakkaisluokan kanssa retkelle Kuusistoon. 

Kaksi viidesluokkalaisten ryhmää (yhteensä 39 henkilöä) retkeili 4.10. Kuusistossa. 

Halusin vastauksia myös muualta kuin Kuusistosta, joten laitoin sähköpostia Valkea-

kosken alakoulujen rehtoreille ja pyysin heitä välittämään viestin 4.–6. -luokkalaisten 

opettajille. Sain kouluilta kaksi yhteydenottoa, joista toiselle luokalle sopi ehdottamani 

aikaraja (lokakuun loppuun mennessä) retken järjestämiseen. Retki Rapolaan järjestyi 

30.10., jolloin kaksi neljäsluokkalaisten ryhmää (51 hlöä) tuli Valkeakoskelta tuli pe-

laamaan. Koululaisryhmillä oli omat opettajat mukana retkellä. Näiltä pelaajilta pyy-

dettiin vastaukset sovelluksen vastauslomakkeeseen. Kuusistossa 17.9. retkeilleet Hu-

makin kulttuurituottajaopiskelijat (23 hlöä) vastasivat myös sovelluksessa olevaan ky-

selyyn.  

Ohjattujen retkien aikana kaikki eivät kuitenkaan pystyneet vastaamaan kyselyyn eri-

laisten teknisten ongelmien (nettiyhteyden puute, akku loppunut, sovelluksen toimin-

tahäiriöt) vuoksi. Näiden ohjattujen käyntien lisäksi kyselyyn on vastannut kesän ai-

kana joitakin satunnaisia pelin käyttäjiä. Pelaajia houkuteltiin vastaamaan kyselyyn 

mahdollisuudella osallistua keskiaika-aiheisten palkintojen arvontaan. Olen analyy-

sissä keskittynyt kahteen ryhmään eli koululaisiin ja opiskelijoihin. Koska muiden vas-

taajien määrä jäi niin vähäiseksi (9 henkilöä) olen keskittynyt tulosten esittelyssä jär-

jestettyjen retkien aikana kerättyihin aineistoihin. 

Kvalitatiivinen aineisto 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lajeja on useita, mutta niistä voidaan löytää tyypillisiä piir-

teitä, jotka yhdistävät eri tutkimustyyppejä. Näitä piirteitä ovat mm. tutkimuksen ai-

neiston keruu luonnollisissa olosuhteissa, ihmisten suosiminen tiedonkeruun instru-

menttina, induktiivisen analyysin käyttö sekä metodit, joissa tutkittavien näkökulmat 

pääsevät esille. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2000, 155.) Eskola ja Suoranta (2005, 
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15–20) listaavat kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiksi piirteiksi tekstimuotoisen ai-

neiston, aineistolähtöisen analyysin, hypoteesittomuuden, harkinnanvaraisen otan-

nan ja tutkittavien näkökulman tunnustamisen ja tunnistaminen.   

 

Oman tutkimukseni laadullinen aineisto on kerätty Humakin kulttuurituotannon opis-

kelijoiden oppimispäiväkirjojen avulla. Tutkimukseen osallistui tietty harkinnanvarai-

sesti valittu ryhmä. Ryhmälle järjestettiin bussikuljetus Kuusiston linnanraunioille. 

Opiskelijoiden tehtävänä oli pelata peli kokonaan, vastata sovelluksessa olevaan kyse-

lyyn ja kirjoittaa oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen avuksi olin an-

tanut muutamia teemoja, joihin opiskelijat vastaavat:  

- Miten koit luonnossa liikkumisen ja lisätyn todellisuuden käytön yhdistämi-

sen yleisellä tasolla (hyviä ja huonoja puolia, havaintoja, kokemuksia). 

- Miten pelaaminen vaikutti ympäristöön tutustumisessa?  

- Minkälaisia mahdollisuuksia ja esteitä näet lisätyn todellisuuden käyttöön 

historiallisissa kohteissa? 

 

Nämä teemat nousivat sekä taustakirjallisuudesta että strukturoidun kyselyn tausta-

ajatuksista. Näiden teemojen lisäksi opiskelijat kirjoittivat omasta pelikokemukses-

taan vapaasti. Olin kiinnostunut siitä, mitä asioita opiskelijat nostavat pelikokemuk-

sestaan esille. Oppimispäiväkirjoja oli yhteensä 23 kpl ja olen numeroinut ne satun-

naisessa järjestyksessä O1–O23 (O viittaa oppimispäiväkirjaan) ilman tietoa vastaajna 

sukupuolesta ja iästä. Käytän tätä tunnistetta suorien lainausten yhteydessä.  

Oppimispäiväkirjojen vastausten osalta on syytä myös tehdä muutama huomio aineis-

tosta. Vastaajat tiesivät, että olen kulttuurituotannon opiskelija, jolloin vastaamiseen 

saattoi vaikuttaa ajatus ”kollegalle” kirjoittamisesta. Oppimispäiväkirjojen teksteistä 

oli myös havaittavissa se, että ryhmän jäsenet tunsivat toisensa ja olivat pohtineet asi-

oita yhdessä. Osassa kirjoituksista esimerkiksi kommentoitiin opiskelukavereiden ke-

hitysehdotuksia, joista he olivat retkellä keskustelleet tai toisaalta saatettiin kommen-

toida, kuinka ”yleiset fiilikset olivat kaikilla samat” (o14).  Vaikka tehtävänanto oli hy-

vin vapaa, on ryhmätilanteessa suoritettu pelaaminen todennäköisesti vaikuttanut 

osittain siihen, mihin opiskelijat ovat kiinnittäneet huomiota. Lisäksi he vastasivat 

Kuusistossa heti pelitilanteen jälkeen strukturoituun kyselyyn, minkä jälkeen oli viikko 
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aikaa oppimispäiväkirjan palautukselle. Kysymyslomakkeen kysymykset ovat saatta-

neet siten myös ohjata kirjoittamista.  

Koska Kuusistossa oli pelitestipäivänä vielä peliin liittyviä keskeneräisyyksiä, kerroin 

opiskelijoille pelin olevan vielä kehitysvaiheessa. Tarkoitukseni oli ohjeistaa, ettei näi-

hin asioihin kannata liikaa kiinnittää huomiota, vaan tarkoitus oli kannustaa pelaajia 

miettimään pelin kokonaisuutta. Tämä todennäköisesti kuitenkin innosti antamaan 

runsaasti kehitysehdotuksia peliin.  

Kirjallisen aineiston käsittelyyn on useita mahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa haet-

tiin oppimispäiväkirjojen avulla kyselyvastauksia täydentävää syvempää ymmärtä-

mistä pelikokemuksista ja toisaalta haettiin uutta tietoa siitä, minkälaisia kokemuksia 

pelaajat nostavat kirjoituksissaan esille. Aloitin aineistojen purkamisen etsimällä vas-

tauksista toistuvia aiheita sekä kirjoittajille annettujen kysymysten avulla että aineis-

tolähtöisesti sen mukaan, mitä asioita kirjoituksista nousi esille.  

Kaavio 2. Aineiston käsittely. 

 

 

Aineistosta löytyneitä kehittämisehdotuksia olen tuonut esille aina siinä yhteydessä, 

mihin ne liittyvät, mutta suurempana kokonaisuutena ajattelin niiden liittyvän nimen-

omaan pelin kehittämiseen matkailun edistämisen kannalta. 
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5 KOKEMUKSIA PELAAMISESTA KUUSISTOSSA  

Tässä luvussa käsittelen opiskelijoiden retken oppimispäiväkirjojen aineistoa. Osa 

opiskelijoista kommentoi odottaneensa retkeä innolla (pääsee tutustumaan lisätyn to-

dellisuuden peliin), osa kommentoi tulleensa paikalle ilman mitään ennakko-odotuk-

sia ja yksi opiskelijoista kommentoi tulleensa paikalle hyvin epäilevin mielin, koska 

hän ei pitänyt ajatuksesta yhdistää kännykkäpeliä luonnossa liikkumiseen. Mielenkiin-

toinen havainto oli se, että useissa oppimispäiväkirjoissa pelin opettavaisuus tai en-

nemminkin sen puute oli nostettu merkittävästi esille. Tämä saattoi liittyä siihen, että 

opiskelijat olivat koulun toimeksiannon johdosta liikkeellä. Opetuksellisuutta kom-

mentoitiin huomattavasti useammin kuin pelin elämyksellisyyttä tai hauskuutta. Opis-

kelijoiden kehittämisehdotuksissa tuotiin myös esille ajatuksia siitä, miten pelin avulla 

oppisi enemmän. Eräs vastaajista kommentoikin, että ”sovelluksesta ei ottanut selvää 

oliko sen tarkoitus olla viihdyttävä vai opetusmainen” (O1). Kokonaisuuden kannalta 

oli kiinnostavaa, että tarinallisuus ei saanut opiskelijoita innostumaan, vaan sovelluk-

seen kaivattiin nimenomaan faktatietoja.  

Vastauksissa näkyi laadullisen aineistolle tyypillinen rikkaus, eli samassa paikassa sa-

maan aikaan ja samaa tehtävää suorittaneet opiskelijat kokivat asioita hyvin eri tavoin. 

Eniten toisilleen täysin vastakkaisia mielipiteitä aiheuttivat kokemukset luonnossa 

liikkumisesta (polun vaikeusaste, suunnistaminen, kännykän käytön hankaluus kävel-

lessä).  

5.1 Puhelimen kanssa retkellä 

Ennakkoajatuksenani oli, että kännykän kanssa luonnossa liikkuminen jakaa mielipi-

teitä. Mari Lämsän (2017) opinnäytetyössä tutkittiin koeasetelman avulla ihmisten ha-

lukkuutta käyttää kännykkää luontomatkailukohteeksi mielletyssä Rapolan linnavuo-

rella. Lämsän tutkimuksessa mukana olleiden henkilöiden keskuudessa oltiin sitä 

mieltä, että lisätyn todellisuuden sovellukset kohteessa sekä pelillisyys palvelisivat eri-

tyisesti nuoria ja koululaisryhmiä, vaikka teknologian ja luonnossa liikkumisen yhdis-

tämiseen suhtauduttiin varauksellisesti. 

Luonnossa liikkumiseen puhelimen kanssa suhtauduttiin opiskelijoiden keskuudessa 

myönteisesti, kielteisesti ja hieman epäillen. Opiskelijat olivat kuitenkin sitä mieltä, 

että erilaiset kännykkäsovellukset voisivat saada lapset ja nuoret ulos liikkumaan ja 
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kenties jopa lähtemään kavereiden kanssa ulos yhdessä, vaikka itse ei haluaisikaan 

välttämättä liikkua luonnossa puhelimen kanssa. ”Ajatuksena peli on loistava, sillä se 

saa varsinkin lapset ja nuoret liikkumaan luonnossa” (O15) ja ”Tykkään itse enemmin 

kulkea luonnossa ilman kännykkää ja lukea paikan historiasta, mutta lapsille tämä so-

vellus on varmasti kiva lisä paikkaan tutustumiseen” (O22).  Toisaalta koettiin, että 

luontoretki on rauhoittumisen paikka ja nimenomaan syy jättää kännykkä hetkeksi 

pois:  

Koin itse pelaamisen hieman työlääksi, sillä nautin ennemmin luonnossa 
kulkemisesta ilman puhelinta. Haluan nauttia siitä, että saan irtaantua het-
kellisesti muusta maailmasta ja keskittyä rauhoittumaan hektisen arjen kes-
kellä (O4).   

Itselle metsäretkeily on kuitenkin tapa rauhoittua ja keskittyä ympärillä ole-
vaan maisemaan. Mieluummin yrittäisi pitää puhelimen taskussa ja keskit-
tyä historian havinaan (o7). 

 

Eräs vastaajista kommentoi, että puhelin häiritsi retkeä ja hankaloitti kulkemista myös 

ihan käytännössä: ”Huono puoli tässä on se, että pelaamista varten tulee olla puhelin 

koko ajan mukana ja kädessä, vaikka vietämme jo tarpeeksi aikaa puhelimia näprä-

tessä” (O1). Osa kommentoi vuorostaan, että olisi halunnut, että matkan varrella olisi 

ollut enemmän skannattavaa esim. polkujen varrella, jolloin pelaaminen olisi ollut ak-

tiivisempaa. Osa taas koki, että juuri se, että tiesi skannausten olevan vain tietyissä 

paikoissa helpotti liikkumista, koska puhelimen saattoi välillä laittaa taskuun ja kes-

kittyä luonnosta nauttimiseen:  

Retken lopussa olin kuitenkin positiivisesti yllättynyt, sillä peli ei vaatinut 
kännykän päällä pitämistä jatkuvasti, vaan rastilta toiseen siirtyessä puhe-
limen saattoi pistää taskuun ja nauttia ympäristöstä (O20). 

 

Ajatukset jakaantuivat puolesta ja vastaan, mutta ehkä hieman yllättävästi asiaa kom-

mentoitiin täysin toisistaan poikkeavilla tavoilla ja pelaajat olivat kokeneet saman ti-

lanteen hyvin eri tavoin. Kokemusten subjektiivisuus tulee vastauksissa hyvin esille ja 

asiaan on varmasti vaikuttanut myös esimerkiksi pelaajan aikaisempi kokemus luon-

nossa liikkumisesta.  

Koska kyselyssä ei kysytty pelaajan liikunnallista aktiivisuutta tai innokkuutta liikkua 

luonnossa, näistä yhteyksistä ei voida vetää mitään johtopäätöksiä. Oppimispäiväkir-

jojen teksteistä oli kuitenkin tulkittavissa, että joillekin esimerkiksi mutaiset polut ja 
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isot korkeuserot sekä huoli eksymisestä aiheuttivat epämiellyttäviä kokemuksia, joka 

on luonnollisesti vaikuttanut pelikokemukseen. Pelissä ei ole paikannustoimintaa ja 

pelaaja ei pysty seuraamaan kartasta, missä hän kulloinkin liikkuu. Kuusiston alueella 

metsässä risteilee virallisten reittien lisäksi paljon pieniä polkuja ja osa pelaajista koki 

tämän sekavaksi liikkuessaan alueella. Lisäksi Kuusiston polut eivät kulje suoraviivai-

sesti kohteesta toiseen, vaan metsäalueella joutuu kiertämään Kappelinvuorta, mikä 

voi aiheuttaa sekaannusta kulkusuunnasta. Opiskelijoiden retkipäivänä oli ollut rank-

kasade koko aamupäivän ja vielä retken alkaessa satoi vähän, joten myös tämä epämu-

kavuus näkyi vastauksissa jonkun verran, sillä liukkaat polut ja puiden juuret, sade ja 

mutaisuus sekä sadevarusteissa kulkemisen epämukavuus saivat mainintoja. Toisaalta 

taas reittiä pidettiin myös positiivisena kokemuksena ja arvioitiin sen käyttökelpoi-

suutta retkikohteena yleisemmin: 

Itse nautin luonnossa liikkumisesta ja paikkana Kuusiston ulkoilureitti oli 
hyvä. Reitti ei ollut liian pitkä perheille, polut olivat hyvässä kunnossa ja 
luontoa oli kunnioitettu. (o1) 

 

Oppimispäiväkirjoissa annettiin kehitysehdotuksina gps-paikannuksen lisääminen 

peliin, mikä mahdollistaisi kartan monipuolisemman hyödyntämisen. Jos pelaaja pys-

tyisi seuraamaan koko ajan liikkumistaan kartalla, se helpottaisi alueella kulkemista ja 

vähentäisi eksymisen riskiä. Pelipäivän sateinen ilma toi myös konkreettisesti esille 

ulkona tapahtumavan pelin rajoitteet. Koska sade oli aamulla todella voimakasta, oli 

retki vaarassa peruuntua kokonaan, jotta puhelimet eivät vaurioituisi sateessa.   

5.2 Pelillisyyden kokemukset 

Pelillisyyden ajatellaan tuovan tekemiseen hauskuutta ja leikillisyyttä sekä osallistavaa 

toimintaa. Tähän osioon olen koonnut mainintoja liittyen pelin sisältöön (tarinat, vuo-

rovaikutus, tehtävät, äänet) ja grafiikkaan.  Perinteisesti historiallisiin kohteisiin ei ole 

yhdistetty näitä elementtejä ja hankkeen aikana pelillisyyden ajatusta on yritetty tuoda 

esille sekä erilaisten tapahtumien avulla että mobiilipelin kautta. Yhdistin pelin käy-

tettävyyteen liittyvät vastaukset näihin pelillisyyden kokemuksiin, koska koin, että sii-

hen liittyvät kokemukset joko edesauttavat tai häiritsevät pelillisyyden kokemusta. Jos 

tekniikka ei toimi, hyväkin peli saattaa jäädä kesken. 
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Opiskelijoiden keskuudessa suhtauduttiin yleisellä tasolla hyvin kriittisesti Lights On 

- mobiilipelin sisältöön ja sen tuomaan lisäarvoon vierailussa Kuusistossa. Suurin osa 

oli sitä mieltä, että peli ei tarjonnut mitään lisäarvoa kohteeseen tutustumisessa. ”En 

kokenut lainkaan olevani osa peliä, olisin voinut kiertää nämä paikat melkein mie-

luummin ilman sovellusta” (O2) tai  

Peli ei tuonut minulle jännitystä tai halua jatkaa peliä. En kokenut sitä olen 
koukussa –fiilistä pelatessani (O16).  

Pelillisyyden muodostama jännite ei vastaajan mukaan toteutunut:  

Peli olisi saattanut olla hyvinkin koukuttava, jos tarina olisi edennyt loogi-
sesti ja jäänyt aina pisteen lopuksi ”cliff hangeriin”, jolloin pelaaja olisi jää-
nyt janoamaan tietoa tarinana jatkoksi seuraavalta pisteeltä (O15). 

 

Muutama positiivinenkin kokemus kuitenkin mahtui joukkoon. ”Mielikuvitukseni len-

nähti siis kyllä historiaan sekä pelin että ympäristön inspiroimana” (O21) ja ” Virtuaa-

lipeli sopi mielestäni hyvin alueeseen missä sitä pelasimme ja tarina oli muodostettu 

hyvin alueen ympärille” (O13).  

Eri peleissä on erilaisia vetovoimatekijöitä, jotka saavat pelaajan eläytymään pelaami-

seen. Pelihahmot voivat olla samaistumisen kohteita, peli voi tarjota pakoa todellisuu-

desta, se voi tarjota jännitystä ja vaarallisia tilanteita tai sen juoni tai tarina voi olla 

pelin vaikuttavin juttu. Myös kilpailuvietti ja yhteisöllisyys voivat toimia pelin kouk-

kuina. (Vuorela 2007, 29–30.) 

Oppimispäiväkirjojen kommenttien perusteella Lights On! -pelin koukut eivät toimi-

neet. Tarinallisuus ei tuntunut toimivalta lähestymistavalta tai sitten Kuusiston tari-

nan tietynlainen hajanaisuus ei saanut aikaiseksi pelin imua. Pelihahmojen kömpe-

löksi kuvattu grafiikka edesauttanut samaistumista pelin henkilöhahmoihin. Tehtä-

vien osalta kaivattiin vuorovaikutuksellisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa juoneen.  

Sisältö 

Pelin sisältöön olen koonnut mainintoja tarinasta (repliikit) ja tehtävistä sekä äänestä. 

Peliin ei liity mitään musiikkia eivätkä hahmot puhu. Ainoat äänet pelissä ovat tekstiin 

liittyvä ääni, kun teksti ilmestyy kuvan alalaitaan, siitä kuuluu samalla eräänlainen na-
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kuttava ääni.  Monessa vastauksessa kaivattiin peliin ääntä, joko puheena tai musiik-

kina (12 kirjoittajaa). Etapeille olisi kaivattu selostuksia kohteesta tai historian tapah-

tumista ja henkilöistä.  

Äänet ovat mielestäni iso osa peliä, ja olisin halunnut hahmojen puhuvan 
sen lisäksi, että puhelimen ruudulla näkyi tekstiä (O10). 

Pelissä tulisi ehdottomasti olla ääniraita, musiikkia ja puhetta, jota voisi 
kuunnella kävellessään metsässä ja joka kenties kehottaisi katsomaan jo-
honkin tiettyyn suuntaan tai jotakin tiettyä kohdetta (O6).  

 

Peliin ehdotettiin myös ääneen luettuja tarinoita podcast -tyyppisesti, jolloin tarinaan 

saisi enemmän informaatiota ja ne jäisivät paremmin mieleen (o7).  

Tehtäviin kaivattiin vuorovaikutusta pelihahmojen kanssa sekä mahdollisuutta osal-

listua ja vaikuttaa pelin kulkuun.  

Rastit olivat hieman pettymys, odotin hieman interaktiivisempaa koke-
musta (O20).  

Olisi ollut myös hienoa, jos metsässä olisi itse pitänyt etsiä/ suorittaa jokin 
tehtävä. Esimerkiksi pelissä piti etsiä puukko, joka siis tarkoitti vain sitä, 
että siirtyy seuraavalle rastille (O16).  

Kirjoituksissa toivottiin, että pelaajalle olisi oikeasti annettu tehtäviä suoritettavaksi 

(etsi puukko, hiippa jne.) ja tehtävien suorittamiseen annettiin erilaisia vaihtoehtoisia 

toteuttamistapoja fyysisistä esineistä metsässä qr-koodeihin ja virtuaalilaseihin. Eh-

dotettiin myös, että pelissä voisi olla eri vaikeustasoja eri pelaajaryhmiä ajatellen. Tällä 

hetkellä pelissä olevat pienet tehtävät (esim. vie puukko veljelleni) eivät vaadi mitään 

toimenpiteitä. Pelin kuvitteellisten tehtävien on ajateltu herättävän pelaajan mielen-

kiintoa ja auttavan tätä eläytymään tarinaan, kun pelin hahmo puhuttelee pelaajaa. 

Kirjoitusten perusteella kuvitteellisia tehtäviä ei koettu kiinnostavina ja niiden tilalle 

olisi kaivattu erilaisia faktatietoja esimerkiksi alueen tapahtumista, henkilöistä ja ym-

päröivästä luonnosta. Pelin opetuksellisuus tai sen puute nousivat monissa kommen-

teissa esille. 

Olisi ollut hauskempaa, jos peli ja hahmot olisivat oikeasti opettaneet jotain 
ja kertoneet paikkansa historiasta. Piispa olisi esimerkiksi voinut kertoa, 
millainen merkitys linnalla oli katoliselle kirkolle Suomessa (O21). 
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Olisi parempi, jos hahmot kertoisivat kohteesta nippelitietoa tai historiaa, 
ne olisivat hyödyllisiä ja opettavaisia. Tehtävät jättäisin kokonaan pois, ellei 
kyseessä olisi tietovisan tyyppinen minivisa (O1).  

 

Jos kulttuuriperintökohteiden suojelu ja matkailullistaminen pyrkii siihen, 
että näiden kohteiden arvo tunnustetaan, niitä suojellaan ja ne pyritään säi-
lyttämään, niiden yhteyteen tehtävien pelien tulisi ensisijaisesti tarjota vie-
railijalle tietoa kyseisestä kohteesta (O6).  

 

Yleinen toive oli myös gps-paikannuksen lisääminen mukaan, jotta pelaaja voisi puhe-

limen kartalta seurata kulkuaan kohteessa. Tämä toive liittyi sekä kulkemisen helpot-

tumiseen alueella että sen tuomiin mahdollisuuksiin pelin sisällön suhteen. Gps-pai-

kannuksen avulla voisi lisätä esimerkiksi joukkuepelaamisen mahdollisuuksia, jolloin 

mukaan saisi esimerkiksi ryhmien välistä kilpailua.  

Porukassa liikkuville voisi olla myös hauskaa, jos sovellukseen pystyisi luo-
maan oman hahmon tai pisteen, jolloin voisi seurata missä muut pelaajat 
liikkuvat. Näin pelaajat pystyisivät hajaantumaan ja kilpailemaan keske-
nään, kuka ehtisi ensin käydä kaikissa kohteissa. Muiden seuraaminen li-
säisi jännitystä ja yhteisöllisyyttä peliin (O1). 

 

Grafiikka 

Pelin visuaalinen yleisilme (karttanäkyvä, valikot, aloitusnäkymä) oli joidenkin mie-

lestä teemaan sopiva ja sai positiivisia mainintoja. ” Yleisilme valikossa oli simppeli, 

mutta miellyttävä ja helposti ymmärrettävä” (O14) ja ”Applikaatio on kuitenkin histo-

riallisen oloinen ja ulkoasu sopii hyvin pelin ideaan” (O11). ”Grafiikka pelissä oli melko 

alkeellinen, mutta ohjeistukset ja kokonaisuus oli melko selkeä” (04). Yleisilmeen sar-

jakuvamaisuus sai myös positiivisen maininnan. 

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pelihahmoja ei pidetty onnistuneina. Osa kir-

joittajista ei ollut kommentoinut pelin visuaalista ilmettä ollenkaan, mutta 14 henkilöä 

kommentoi hahmojen olevan epäonnistuneita. Pelihahmoja kuvattiin mm. pelotta-

viksi, karmiviksi ja hämmentäviksi ja niiden todettiin edustavan pelihistorian varhai-

sia vaiheita: 

3D-hahmojen grafiikat toivat mieleen lähinnä videopelien animoinnin en-
sivaiheet; hahmot olivat turhan karkeita ja ilmeettömiä, välillä suorastaan 
karmivan näköisiä (O21).  
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Osa epäili hahmojen olevan jopa liian pelottavan näköisiä lapsille. ”Hahmot olivat hie-

man alkeellisia, ja esimerkiksi lapset voisivat kokea ne vähän pelottavina” O3. Muu-

tama positiivinen maininta tuli myös: ”Olin kuitenkin yllättynyt siitä, miten aidon nä-

köisiä hahmot olivat pelihahmoiksi” O11 ja ”Hahmot kuitenkin liikehtivät ruudulla, 

mikä toi peliin eloa” O3.  

Lights On -pelin hahmoja varten järjestettiin projektin aikana henkilökuvaus, jossa 

hyödynnettiin 3D -tekniikkaa. Valitettavasti kuvia ei kuitenkaan pystytty hyödyntä-

mään pelissä niiden suuren tiedostokoon vuoksi ja pelin visuaalisesta lopputuloksesta 

tuli hyvin erilainen kuin oli suunnitelmissa. Opiskelijoiden kommenttien perusteella 

pelihahmojen grafiikka ei ollut onnistunut ja kehitysehdotuksena annettiin hahmojen 

muuttaminen joko 2D-hahmoiksi tai piirroshahmoiksi, jolloin visuaalinen ilme olisi 

yhteneväinen sarjakuvataulujen kanssa.  

Käytettävyys 

Pelin käytettävyyteen olen poiminut vastauksia, jotka ovat liittyneet sovelluksen toi-

mivuuteen sekä teknisesti että sujuvuuden kannalta. Kaikki, joilla oli puhelin mukana, 

saivat lopulta ladattua pelin puhelimeensa, vaikka osalla oli jo tässä vaiheessa teknisiä 

ongelmia liittyen esimerkiksi puhelimen päivityksiin. Pelin käyttäminen tuntui mo-

nella kuluttavan paljon akkua ja osalla puhelin sammuikin kesken pelaamisen. Puhelin 

saattoi myös sammua, vaikka akkua olisi ollut vielä jäljellä ja toisaalta peli saattoi sam-

mua kesken pelaamisen.   

Kuvanottomahdollisuus koettiin teknisesti kömpelöksi, koska kuvaa ei saanut tallen-

nettua puhelimeen, vaan se olisi pitänyt joko jakaa somessa tai tallentaa driveen. Koska 

hahmojen koko vaihteli eri etapeilla ja taulujen asettelu aiheutti joidenkin hahmojen 

”leijumisen”, ei yhteiskuvien otto hahmojen kanssa herättänyt erityistä riemastusta. 

Kuvien ottaminen vaati myös melko tarkkaa asemoitumista taulun eteen, mikä ryhmä-

tilanteessa oli hankalaa.  ”Hahmot myöskin katosivat heti, jos kameran käänsi pois 

taulusta, joka hankaloitti yhteisen kuvan nappaamista, jos paikalla oli monia henki-

löitä” O1.  

Karttanäkymään siirtyminen ja siitä takaisin peliin pääseminen vaatii useamman klik-

kauksen ja tämän toiminnon hitaus aiheutti myös kriittistä palautetta. Pelin sujuvuu-

den kannalta on tärkeää, että kaikki peliin liittyvät toiminnot ovat ensinnäkin helposti 

löydettävissä ja toisaalta helposti saavutettavissa. 
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Hyviäkin kokemuksia käytettävyydestä kuitenkin mahtui joukkoon: ”Kännykkään la-

dattava applikaatio oli helppokäyttöinen, helposti saatavilla ja toimi moitteettomasti” 

O23. Positiivinen maininta tuli myös siitä, että ei tarvinnut rekisteröityä mihinkään 

ennen kuin pelin sai aloitettua. Juuri helppokäyttöisyys ja yksinkertainen käyttöliit-

tymä tuntuvat olevan ominaisuuksia, joita pelaajat arvostavat. 

5.3 Hyöty matkailulle 

Vaikka monet suhtautuivat Lights on -peliin hyvin kriittisesti, koettiin ajatus pelillisyy-

destä ja lisätyn todellisuuden käytöstä hyvänä asiana matkailun kannalta. Ne vastaajat, 

jotka olivat kommentoineet sovelluksen käytön mahdollisuuksia vastaavissa kohteissa, 

suhtautuivat positiivisesti asiaan. Pelin ajateltiin lisäävän erityisesti lasten kiinnos-

tusta kohteeseen: ”Loppujen lopuksi uskon pelissä olevan paljon potentiaalia, ja luu-

len, että se voisi olla hauska idea esimerkiksi ala-asteen historiantuntien luokkaret-

keksi” (O21). Tämä tulos vastaa Lämsän (2017) saamia tuloksia Rapolan linnavuoren 

lisätyn todellisuuden kokeilun pohjalta.  ”On mahtavaa, että tuollaisia ei niin tunnet-

tuja historian kohteita yritetään saada ihmisten tietoon ja pelin idea on mainio tähän 

tarkoitukseen, sillä kaikiltahan melkein älypuhelin nykyisin löytyy” toteaa eräs kirjoit-

tajista (O2).  

Tulevaisuuden kulttuurituottajat näkivät lisätyn todellisuuden sovellusten käytön erit-

täin todennäköisenä vaihtoehtona matkailun kehittämisessä: ”Uskon että lisätty todel-

lisuus voisi olla vastaus matkailu- ja kulttuurialan kysymyksiin siitä, kuinka kohteiden 

suosiota voitaisiin lisätä” (O6).   

Uskon että tulevaisuudessa yhä useammat turistikohteet tulevat käyttä-
mään lisätyn todellisuuden pelejä asiakkaidensa opastamiseen ympäri koh-
detta. Ihmiset ovat joka tapauksessa kiinni puhelimissaan, joten erilaiset 
applikaatiot ovat hyvä tapa osallistaa asiakkaita ja saada heitä kohdista-
maan mielenkiintonsa vierailemaansa kohteeseen. Mielestäni idea uuden 
sisällön tai ulottuvuuden luomisesta tuttuun kohteeseen tietotekniikan 
avulla on tätä päivää ja voi parhaimmillaan olla huikea kokemus. Lisätyn 
todellisuuden pelillä saa kuitenkin mukavasti uutta näkökulmaa paikkaan 
jonka historiasta ei tiedä valmiiksi paljoa. On kiinnostavaa oppia pelin 
kautta uutta kuin lukea kylttejä tiensivuista. Tällä tavalla peli tuo uuden 
ulottuvuuden paikalle, joka ei muuten ole aiemmin houkuttanut vieraile-
maan (o4). 
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Tulos on sikäli mielenkiintoinen, että monet vastaajista kokivat oman peliretkensä tur-

hauttavaksi ja luonnossa liikkumisen ja teknologian yhdistämiseen suhtauduttiin osit-

tain varauksella. Silti koettiin, että lisätyn todellisuuden pelin avulla voisi kehittää mat-

kailua vastaavissa kohteissa. Eräs kirjoittajista kommentoi peliä periaatteessa hyvänä 

ideana, vaikka Lights On -pelille hän antoi peliarvostelutyyppisesti arvosanan 1/5 

(o14). 

6 WEBROPOL-KYSELY 

Webropol kysely on ollut avoinna sovelluksessa Vallisaaren pelin julkaisusta kesä-

kuussa 2018 alkaen. Kyselylomake täytyi avata erikseen sovelluksen asetuksista ja sa-

tunnaisten pelaajien vastauksia ei juurikaan ole kertynyt. Suurin osa vastauksista (84 

%) on kertynyt järjestettyjen retkien aikana ja käytän tulosten esittelyssä enimmäkseen 

näitä vastauksia. Kyselyn vastauksissa on huomioitavaa, että erityisesti opiskelijoiden 

ryhmässä annettujen vastausten määrä vaihteli suuresti. Vastausten puuttuminen voi 

johtua joko siitä, että vastaaja ei ole halunnut vastata kyseisiin kysymyksiin (kyselyä 

pystyi jatkamaan vastaamatta joka kohtaan) tai kyselyn teknisestä toteutuksesta. Ky-

selyssä oli mahdollista antaa vastaukseksi myös arvo 0, mutta vastatakseen nollan, piti 

ensin klikata liukukytkintä jonkin muun numeron kohdalla ja palauttaa tämän jälkeen 

arvo takaisin nollaan. Jos tämän jätti tekemättä, vastaus jäi tyhjäksi. Opiskelijoiden 

ryhmässä suhtauduttiin kirjoitusten perusteella hyvin kriittisesti pelin toteutukseen. 

On mahdollista, että osa tyhjistä vastauksista oli tarkoitettu arvoksi nolla. Vastausten 

taulukoinnissa tyhjät vastaukset on merkitty n/a (ei vastausta), koska nolla edusti as-

teikon alinta arvoa.  

Kysymyksiä oli yhteensä 28. Tämän lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus antaa vapaata 

palautetta. Olen jakanut vastaukset kuuteen kategoriaan, jotka esittelen omien alaot-

sikoiden alla. Kuvioissa, joissa on koostettu useampi kysymys samaan esitykseen, si-

nisävyiset viivat kuvaavat koululaisten vastauksia ja punasävyiset viivat opiskelijoiden 

vastauksia. Kuvioista on nähtävissä, miten vastaukset eroavat eri ryhmien kesken, 

mutta toisaalta saattavat olla hyvinkin yhdenmukaisia saman ryhmän sisällä.  
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6.1 Perustiedot 

Webropol-kyselyyn vastasi yhteensä 86 henkilöä lokakuun loppuun mennessä. Vastaa-

jista miehiä oli 36, naisia 48 ja muun sukupuolisia 1 henkilö. Vastaajien ikäjakauma oli 

välillä 9–72-vuotta (Kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

Vastaajat ovat pelanneet kohteissa Kuusisto (52 henkilöä), Rapola (24), Vallisaari (9) 

ja Raasepori (1). Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien pelaamisen määrää (verkko-, 

mobiili- ja konsolipelit): 
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Kuvio 2. Vastaajien arvio oman pelaamisen määrästä. 

Eniten peliharrastuneisuutta oli ikäryhmässä 9–18-vuotta, mikä olikin melko odotettu 

tulos. Ikäryhmässä 19–28-vuotiaat (vastanneita 22 henkilöä) vastauksista 4 sijoittui 

välille [0–1] ja 21 välille [6–7]. Tulosten perusteella alle 8 % tästä ikäryhmästä ei siis 

pelaisi ollenkaan tai vain hyvin vähän. Paljon pelaavien osuus ikäryhmästä olisi puo-

lestaan miltei 40 %.  

Seuraavissa alaluvuissa olen koonnut vastauksia siten, että kysymykset on luokiteltu 

viiden teeman alle. Kuvioissa vastaukset on esitetty prosenttiosuuksina vastaajaryh-

mästä (koululaiset, opiskelijat), jotta vastaukset olisivat vertailukelpoisia. 

6.1 Pelin sisältö ja toimivuus 

Tähän osioon olen koostanut pelaajien mielipiteitä tehtävien ymmärrettävyydestä, pe-

lin etenemisen selkeydestä ja johdonmukaisuudesta, teknisestä toimivuudesta sekä vi-

suaalisen toteutuksen onnistumisesta. 

Kuviossa esitetyt aineistot perustuvat järjestettyjen aineistonkeruuretkien vastauksiin. 

Tuloksissa ovat näkyvilla opiskelijat (Kuusisto) yhtenä ryhmänä ja koululaiset (9–11-

vuotiaat Rapolassa ja Kuusistossa) yhtenä ryhmänä. Vastauksista näkyy, että heikoim-

min pärjäsi visuaalisuus ja parhaiten tehtävien ymmärrettävyys. 
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Kuvio 3. Kooste opiskelijoiden ja koululaisten vastauksista. 

Tehtävien ymmärrettävyys sekä selkeys ja johdonmukaisuus jakoivat huomattavasti 

mielipiteitä koululaisten ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijoiden (punaiset) käyrät ovat 

teknistä toimivuutta lukuun ottamatta laskevia eikä tekninen toimivuuskaan saanut 

kovin korkeaa arvosanaa. Koululaisten vastauksissa näkyy positiivinen nousu etenkin 

tehtävien ymmärrettävyyden ja johdonmukaisuuden osalta. Heidän mielestään tehtä-

vät olivat ymmärrettäviä ja peli eteni johdonmukaisesti. Seuraavassa kuviossa näkyy 

vielä selkeämmin erot tehtävien ymmärrettävyydessä eri ryhmien välillä: 
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Kuvio 4. Tehtävän ymmärrettävyys. 

 

Koululaiset arvioivat pelissä annetut tehtävät paljon ymmärrettävämmiksi kuin opis-

kelijat. Tämä tulos on yhteneväinen oppimispäiväkirjoissa annetun palautteen kanssa. 

Kirjoituksissa kaivattiin peliin selkeämpiä tehtäviä, joita oikeasti joutuisi myös tavalla 

tai toisella ratkaisemaan. Oppimispäiväkirjoissa tuli esille myös pelin etappien epäjoh-

donmukaisuus riippuen siitä, missä järjestyksessä peliä pelasi. Tämän väittämän koh-

dalla 27 % opiskelijoista ei ole vastannut väittämään ja tässä kohtaa onkin aiheellista 

pohtia sitä, onko vastauksella tavoiteltu arvoa nolla vai jätetty vastaamatta koko väit-

tämään. 

Ville Vuorela (2007, 24) kirjoittaa pelaamiseen liittyvistä mielikuvista. Hän kuvaa, 

kuinka pelaaja joutuu pelatessaan erilaiseen todellisuuteen, jossa pelin sisältö saa mer-

kityksen sen mukaan, minkälainen ennakkokäsitys pelaajalla on. Hän kirjoittaa eri pe-

ligenrejen tuntemuksesta osana pelaamiskokemusta. Vuorela (mt.) mainitsee esimer-

kiksi, kuinka ”örkkien ympäröimä miekkaa heiluttava ritari ei merkitse mitään, ellei 

pelaajalla ole mitään ennakkokäsitystä siitä, mitä länsimainen fantasia tarkoittaa gen-

renä.” Tämän perusteella voisi ajatella, että 9–18-vuotiaiden joukossa Lights On! -peli 

asettui johonkin entuudestaan tuttuun lokeroon, sellaiseen genreen, joka tuntui kou-

lulaisista helpolta omaksua ja pelaaminen tuntui loogiselta ja ymmärrettävältä.  
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Pelin tekninen toimivuus sai koko vastaajajoukolta (82 henkilöä) seuraavan arvion: 

Taulukko 1. Pelin tekninen toimivuus. 

Liukukytkimen arvon lukumäärä N Prosentti 

0 0 0% 

1 4 4,88% 

2 7 8,54% 

3 9 10,98% 

4 12 14,63% 

5 14 17,07% 

6 14 17,07% 

7 22 26,83% 

 

Vaikka peli näyttää tämän perusteella toimineen suurimmalla osalla ainakin kohtuul-

lisesti, oli ryhmien pelireissujen aikana havaittavissa (vastaajien kommenttien perus-

teella) akun nopeaa kulumista, kuvien ottamisen kömpelyyttä, joissakin puhelimissa 

kuvien ilmestyminen oli ollut ongelmallista ja jotkut puhelimet sammuivat kesken pe-

lin, vaikka akkua oli vielä jäljellä. Näistä ongelmista huolimatta peli on näiden vastaus-

ten perusteella toiminut kohtuullisen hyvin haastavissa ulkoilmaolosuhteissa.  

Pelin visuaalisuus sai opiskelijoiden kirjoituksissa muutamia positiivisia mainintoja 

liittyen pelin yleisilmeeseen, mutta keskimäärin hahmoja pidettiin epäonnistuneina. 

Kyselyn väittämien vastauksissa visuaalisuus on arvioitu melko alhaisilla arvoilla. Kou-

lulaisten vastauksissa visuaalisuus sai arvoja enimmäkseen kolmen ja seitsemän välillä 

ja käyrän mukaan grafiikka oli heidän mukaansa kohtalaisen onnistunutta. 

6.2 Pelin herättämät tunteet 

Tähän osioon olen yhdistänyt peliin liittyvät väittämät, jotka liittyvät pelin herättämiin 

tunteisiin: pelaaminen oli mukavaa, miellyttävää, jännittävää ja kiinnostavaa. Tässä 
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osiossa paikan päällä kuultuna kritisoitiin kysymysten samankaltaisuutta ja miellyttä-

vyyttä ja mukavuutta on vastaajien keskuudessa käsitelty melko samanarvoisena kysy-

myksenä mukavuuden saadessa hieman korkeammat arviot.  

 

Kuvio 5. Kooste opiskelijoiden ja koululaisten vastauksista. 

Pelaamista ei koettu erityisen jännittävänä missään ikäryhmässä. Jälleen opiskelijoi-

den ryhmän suuri vastaamattomuusprosentti antaa kirjallisten vastausten perusteella 

aihetta epäillä, oliko tarkoitus vastata arvolla nolla vai jätettiinkö kysymykseen tarkoi-

tuksella (tai vahingossa) vastaamatta. Koululaisten mielestä pelaaminen oli selvästi 

kuitenkin mukavaa vaikka se ei ollut erityisen jännittävää. Pelin kiinnostavuus sai pa-

remmat arviot kuin jännittävyys. Myös opiskelijoiden keskuudessa heräsi peliä koh-

taan jonkin verran kiinnostavuutta vaikka vastaukset painottuivatkin arvojen 1-3 vä-

lille. 

Isoin ero peliharrastuneisuuden mukaan jaettujen ryhmien välillä löytyi pelin jännit-

tävyyden ja kiinnostavuuden suhteen. Enemmän pelaavien keskuudessa pelin jännit-

tävyys sai keskiarvoksi 3,72 (29 vastaajaa) ja vähemmän pelaavien keskuudessa 2,81 

(27 vastaajaa). Kiinnostavuus sai keskiarvoksi 4,61 (vastaajia 38) enemmän pelaavien 

keskuudessa ja 3,68 vähemmän pelaavien keskuudessa (31 vastaajaa). Tämä voi johtua 

siitä, että ne, jotka ovat ylipäätänsä kiinnostuneita pelaamisesta, suhtautuvat uusiin 
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peleihin innokkaammin kuin ne henkilöt, jotka muutenkin pelaavat vähän eivätkä koe 

pelaamista tärkeänä. Lisäksi paljon pelaava saattaa arvioida uutta peliä enemmän ko-

konaisuutena kuin yksittäisten elementtien kautta ja siksi myös Lights On! -peli on 

tuntunut heistä kiinnostavammalta kuin vähän pelaavien keskuudessa. 

6.3 Eläytyminen tarinaan 

Tähän osioon olen koonnut tarinaan ja mielikuvitukseen liittyviä väittämiä: vuorovai-

kutus pelin hahmojen kanssa, kadonneen esineen etsimisen tärkeys, eläytyminen pe-

lihahmojen maailmaan, uteliaisuuden herääminen kadonneen esineen etsimiseen, uu-

sien kohteiden etsimisen hauskuus, mielikuvituksen ruokkiminen, leikkimielisyys ja 

innostuminen sekä hahmojen kuvitteleminen menneisyyden haamuiksi. 

Koska tämän otsikon alle kertyi kahdeksan väittämää, olen jakanut vastaukset kahteen 

kuvioon. 

 

Kuvio 6. Kooste opiskelijoiden ja koululaisten vastauksista 4 kysymystä. 

Näiden väittämien vastaukset noudattivat melko tasaista jakaumaa koululaisten vas-

tausten ollessa jälleen positiivisempia kuin opiskelijoiden. Näistä vastauksista nousee 

eniten esille koululaisten arvio väittämään ”Hahmot oli helppo kuvitella haamuiksi 
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menneisyydestä”, joka nousi selkeästi muita väittämiä korkeampiin lukemiin. Opiske-

lijoista lähes 90 prosenttia ei ole vastannut väittämään ”Kuvittelin itseni joksikin 

toiseksi pelatessani”. Tähän voi olla selityksenä se, että ehkä ajatus tuntui niin kaukai-

selta, että siihen vastaaminen ei tuntunut aiheelliselta tai sitten oli yritetty vastata ar-

volla 0. Koska pelitilanteessa liikuttiin ryhmissä, on sillä todennäköisesti ollut myös 

vaikutusta eläytymiseen liittyvissä mielipiteissä. Ympärillä oleva häly ja ruuhka skan-

nattavien taulujen kohdalla ei ole paras mahdollinen olosuhde virittämään pelaajan 

mielikuvitusta menneisyyden tapahtumiin 

Seuraavaan koosteeseen on kerätty myös neljä tämän otsikon alle kuuluvaan kysy-

mystä.  

 

Kuvio 7. Kooste opiskelijoiden ja koululaisten vastauksista 4 kysymystä. 

Näistä vastauksista koululaisten kokemus paikasta toiseen siirtymisen hauskuudesta 

nousee eniten esille. Kvalitatiivisen aineiston perusteella osa opiskelijoista koki maas-

tossa kulkemisen vaivalloiseksi eikä kovin miellyttäväksi ja sama tulos on nähtävissä 

näiden vastausten kohdalla. Osa kuitenkin koki luonnossa liikkumisen mukavaksi ja 

niinpä tämän osion vastauksissa opiskelijoiden osalta paikasta toiseen siirtyminen sai 

kuitenkin parhaimman arvion suhteessa muihin väittämiin. Koska pelissä ei kysytty 
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kokemusta tai kiinnostusta luonnossa liikkumiseen yleensä, ei vastauksista voi tietää, 

mikä oli peliin liittyvää turhautumista ja mikä yleistä tottumattomuutta tai vastaha-

koisuutta metsämaastossa kulkemiseen. Kvalitatiivisen aineiston vastaukset edustivat 

osittain täysin vastakohtaisia näkemyksiä peliin liittyvästä luonnossa liikkumisesta 

(helppoa-vaivalloista, suuri mahdollisuus eksyä-helppo pysyä poluilla jne.), joten ole-

tan, että vastaajan kokemustaustalla oli merkitystä myös siihen, miten tähän kysymyk-

seen vastattiin.  

6.4 Paikan merkityksellisyys 

Tähän osioon olen kerännyt väittämiä, jotka liittyvät pelaajien kokemuksiin paikasta. 

Väittämien avulla on haluttu kartoittaa, saivatko pelaajat uutta tietoa paikasta pelin 

avulla, huomasivatko he pelin ansiosta asioita, jotka olivat muuten jääneet havaitse-

matta, tuliko paikasta pelaamisen kautta merkityksellisempi ja herättikö pelaaminen 

halun puhua paikan puolesta.  

 

 

Kuvio 8. Kooste opiskelijoiden ja koululaisten vastauksista 4 kysymystä. 
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Koululaisten vastauksista nousi positiivisesti esille kokemukset uuden tiedon oppimi-

sesta. Opiskelijoiden vastauksissa taas uuden tiedon oppiminen keskittyy arvon 1 koh-

dalle. Vastauksiin vaikuttavat varmasti eri ikäisten kokemukset uuden tiedon oppimi-

sesta. Kvalitatiivisen aineiston perusteella opiskelijat olisivat kaivanneet erilaisia fak-

tatietoja peliin, tietoa alueen tapahtumista, kasvillisuudesta, vuosilukuja sekä muuta 

perinteisesti historiallisiin kohteisiin liittyviä tietoja. He eivät siis kokeneet pelin tuo-

neen mitään uutta tietoa. Toisaalta tässäkin vastauksessa oli jälleen suuri joukko (32 

%), joka ei vastannut lainkaan tai tarkoitti vastauksellaan nollaa.  

Nuorempien ikäryhmässä on saatettu ajatella, että koska kohde on uusi ja ennestään 

tuntematon, jo alueen kiertäminen peliä pelaten tuo uutta tietoa. Kuusistossa käy-

neistä koululaisista vain muutama oli käynyt paikassa ennen retkeä. Rapola oli koulu-

laisille tutumpi paikka jo entuudestaan, mutta silti he kokivat oppineensa uusia juttuja 

pelatessaan peliä.  

Mobiilipeliin liittyi ajatus siitä, että kohteessa pelattu peli voisi saada ihmiset kiinnit-

tymään paikkaan eri tavoin kuin ilman pelaamista. Koostekuvion lisäksi olen esittänyt 

tähän vielä erikseen pylväiden avulla vastausten jakautumista. Opiskelijoista noin puo-

let on jättänyt vastaamatta tähän väittämään. 

 

 

Kuvio 9. Paikan merkityksellisyys. 
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Paikan merkityksellisyys voidaan ymmärtää monella tavalla. Paikkaan kiinnittymiseen 

vaikuttavat erilaiset subjektiiviset kokemukset, joita ihmiset yhdistävät tiettyyn paik-

kaan. Mielialalla sekä sosiaalisilla tilanteilla on myös merkitystä siihen, miten ihminen 

kokee ympäristönsä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan (Oleksy & Wnuk 2017, 6), 

tietyssä paikassa pelatuilla lisätyn todellisuuden peleillä voi olla positiivinen vaikutus 

ihmisten kokemuksiin paikasta. Tyytyväisyyttä nostivat pelissä koetut saavutukset 

sekä sosiaalisuuden tunteet pelatessa. Näillä tuloksilla voidaan nähdä olevan yhte-

neväisyyksiä myös Lights On! -pelin kokemusten kanssa. Koululaisryhmien retkellä oli 

havaittavissa hyväntuulinen tunnelma ja peliä pelattiin pienryhmissä, jotka oppilaat 

saivat itse muodostaa. Kouluissa on useimmiten kännykän käyttö kielletty, joten retki 

tarjosi tähän käytäntöön myös hauskaa vaihtelua. Vaikka toisen koululaisryhmän ret-

ken aikana sää oli erityisen kylmä ja tuulinen, ei kännyköiden hyytymistä ja sormien 

jäätymistä lukuun ottamatta tuntunut latistavan koululaisten intoa.  

Koska paikan merkityksellisyyden arviointi on toisaalta melko abstrakti käsite 9–11-

vuotiaille, ajattelen niin, että tässä on arvioitu osittain myös yleistä viihtyvyyttä ja sitä, 

että kyseisessä paikassa oli mukava olla ja sitä kautta paikka tuntui merkitykselliseltä. 

Opiskelijoista noin puolet jätti vastaamatta kysymykseen. Pelaajia pyydettiin myös ar-

vioimaan, herättikö pelaaminen halun puhua paikan puolesta. Vaikka koululaiset tun-

tuivat pääosin pitävän pelin pelaamista mukavana ja peliä melko kiinnostavana, ei 

heillä vastausten perusteella herännyt erityistä halua puhua paikan puolesta. Opiske-

lijoiden halu puhua paikan puolesta oli hyvin alhainen vastausten keskittyessä arvolle 

yksi. 

6.5 Pelin tulevaisuus 

Pelin (ja vastaavien pelien) tulevaisuutta arvioitiin kysymällä kiinnostusta maksaa pe-

listä, halua jatkaa samanlaisten pelien pelaamista jatkossa, kiinnostusta suositella tätä 

kyseistä peliä myös tutuille ja herättikö pelaaminen kiinnostuksen pelata myös muilla 

paikkakunnilla. 
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Kuvio 10. Kooste opiskelijoiden ja koululaisten vastauksista 4 kysymystä. 

Pelin maksullisuus ei herättänyt innostusta missään ikäryhmässä ja toisaalta tähän 

väittämään jätti todella moni vastaamatta. Osa on ehkä pohtinut, että ostohalukkuu-

teen vaikuttaa myös hinta. Toisaalta ilmaisia sovelluksia ja pelejä on niin paljon tar-

jolla, että maksullisen pelin pitäisi tarjota jotain todella uutta ja ihmeellistä sisältöä. 

Arvioihin on myös varmasti vaikuttanut oma kokemus pelaamisesta.  

Vaikka koululaiset kokivat vastausten perusteella pelin mukavana, näyttää heidän 

kiinnostuksensa jatkaa samanlaisten pelien pelaamista jatkossa yllättävän laimealta. 

Opiskelijoiden vastauksissa on mielenkiintoista se, että vaikka todella moni kirjoitti 

oppimispäiväkirjoissa lisätyn todellisuuden pelien mahdollisuuksista matkailun kehit-

tämisen suhteen, ei heidän oma kiinnostuksensa vaikuttanut näiden vastausten perus-

teella kovin korkealta. Toisaalta vastaajat ovat voineet vastata nimenomaan tämänhet-

kisen pelikokemuksen (ja pelin) perusteella eivätkä niinkään ajatella asiaa yleisemmin. 

Nämä väittämät olivat kyselyn lopussa (nrot 25–28) ja vastaamisen laimeus voi osal-

taan johtua jo väsymyksestä vastaamiseen. Erityisesti Rapolassa osalla tuli tässä vai-

heessa jo kiire bussiin ja suullisen palautteen perusteella kaikki eivät jaksaneet keskit-

tyä kyselyn loppuun asti kylmän ilman takia. 
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7 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Teen tässä luvussa yhteenvetoa oppimispäiväkirjojen ja kyselyn tuloksista. Kyselytu-

lokset pohjautuvat opiskelijoiden ja koululaisten vastauksiin. Molemmista aineistoista 

yhteenvetona voi todeta, että koululaisten mielestä pelaaminen vaikutti kiinnostavalta 

ja peliin suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Opiskelijat eivät keskimäärin olleet tyy-

tyväisiä peliin, mutta muutamia poikkeuksiakin löytyi. Oppimispäiväkirjojen perus-

teella Lights On! -peliä ei pidetty onnistuneena toteutuksena, mutta pelin idea ja ajatus 

siitä, että hankekohteiden kaltaisia kulttuuriperintökohteita elävöitetään mobiilisovel-

luksella ja lisätyn todellisuuden avulla pidettiin hyvänä. Tulevaisuudessa arveltiin tä-

mänkaltaisten sovellusten lisääntyvän matkailun kehittämisessä. Koska aineistojen 

vastaukset poikkeavat toisistaan välillä hyvinkin huomattavasti, korostuu yhteenve-

dossa ryhmien välisten vastausten arviointi. Toisaalta ryhmien sisällä oli nähtävissä 

yhtäläisyyksiä, joten näiden perusteella voi tehdä myös yleisempiä johtopäätöksiä.  

Opiskelijat arvioivat alakoululaisten olevan pelin ensisijainen kohderyhmä ja näiden 

vastausten perusteella voidaan todeta, että he ovat ainakin yksi hyvä kohderyhmä. 

Näin ollen pelin kehittämisen lähtöajatuksena ollut ajatus perhematkailun kiinnosta-

vuuden nostamisesta mobiilipelin avulla näyttäisi olleen relevantti ajatus. Lapsilla tun-

tui olevan positiivisen utelias asenne uutta kokeilua kohtaan ja lisäksi Suomen historia 

on koulussa heille ajankohtainen aihe. Opettajien kanssa paikan päällä jutellessa vai-

kutti myös siltä, että retki oli juuri sopiva pituudeltaan ja sisällöltään heidän oppilail-

leen. 

Suomen matkailun yksi merkittävä tekijä on sää erityisesti ulkoilukohteista puhutta-

essa. Kaikilla kolmella järjestetyllä retkellä oli hyvin erilainen sää. Opiskelijoiden ret-

kipäivän aamuna satoi kaatamalla vettä. Sade taukosi siinä vaiheessa, kun saavuimme 

Kuusistoon, mutta maa oli aivan märkä ja polut osittain mutaisia. Retken aikana tuli 

satunnaisesti vielä vähäistä sadetihkua, mutta retki päättyi aurinkoiseen ilmaan. Kou-

lulaisten retki Kuusistoon edusti täydellistä syysilmaa. Ruska oli kauneimmillaan, au-

rinko paistoi ja sää ei ollut liian kylmä ilman hanskoja pelaamiseen. Myös puhelimet 

toimivat sään puolesta moitteettomasti. Rapolan reissulle osui hyytävä tuuli, joka sai 

niukasti plussan puolella olevan ilman tuntumaan pakkaselta. Onneksi tuuli ei kuiten-

kaan metsässä kulkiessa tuntunut niin kylmältä kuin avoimella parkkipaikalla. Tum-
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mat sadepilvet roikkuivat taivaalla, mutta sade alkoi vasta, kun bussi lähti parkkipai-

kalta. Voi siis myös miettiä, miten sää vaikuttaa vastauksiin. Opiskelijoiden palaut-

teessa kommentoitiin hankalaa liikkumista kuraisilla poluilla ja Rapolan reissussa ol-

leista koululaisista alle puolet paikallaolijoista vastasi kyselyyn. Niin kuin eräs tyttö 

tulikin sanomaan minulle, että ”en enää voinut vastata loppuihin kysymyksiin, kun 

mun näpit oli niin jäässä.” Tässä kommentissa kiteytyi mielestäni hyvin kyselytutki-

mukseen vaikuttavat seikat eli missä olosuhteissa kyselyyn on vastattu. Rapolan vas-

tauksissa olosuhteet vaikuttivat kylläkin vain vastausten määrään, reissun sisältöön 

oppilaat tuntuivat olevan tyytyväisiä.  

Vastauslomakkeen pituudella oli todennäköisesti merkitystä siihen, että vastauksia 

annettiin kysymyskohtaisesti hyvin vaihtelevasti. Toisaalta osa kysymyksistä saattoi 

olla 9–11-vuotiaille vastaajille turhan abstrakteja. Koska olin itse paikalla aineistonke-

ruuta varten järjestetyillä retkillä, saattoivat lapset kysellä tarkennuksia minulta siitä, 

mitä kysymykset tarkoittavat. Kuusistossa vieraillut koululaisryhmä oli tutustunut lo-

makkeeseen koululla jo ennen retkeä, jotta vastaaminen sujuisi paikan päällä mutkat-

tomasti. Tämä näkyikin vastausten määrässä positiivisesti.  

Tarinat 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että nuoret aikuiset kaipaavat historiakohteissa en-

sisijaisesti tietoa paikan menneisyydestä eivätkä ole niin valmiita heittäytymään tari-

nan vietäviksi kuin lapset. Aikuisten suhtautumiseen voi vaikuttaa se, että perinteisesti 

museoihin ja historiallisiin kohteisiin liitetään faktatietojen esittely ja jonkinlainen 

yleissivistävä eetos. Vaikka viime aikoina juuri museoissa on panostettu erilaisiin elä-

myksellisiin kokemuksiin ja tarinoihin, kestää muutoksen läpivieminen ja sen sisäis-

täminen aikansa. Rauhala ja Vikström (2014, 34) lainaavat Kaplanin ajatuksia tarinan-

kerronnan mahdollisuuksista. Kaplanin mukaan tarina on innovaattorin tärkein työ-

kalu ja tarinoiden avulla ihmiset voidaan saada näkemään vanhat asiat uudella tavalla. 

Lights On -pelin lähestymistapa tuoda historiaa tarinoiden avulla tutuksi ei saanut 

kannatusta opiskelijoiden keskuudessaan ainakaan nykyisellä toteutuksella.  Toisaalta 

pelin tarinat olivat lyhyitä repliikkejä ja kuten aiemminkin on jo todettu, tarinoiden 

muoto vaihtelee paikkakunnan mukaan. Tarinoihin kaivattiin ääntä (puhuttuja tari-

noita) tai toisaalta tekstipohjaiseen toteutukseen tietovisoja, tietoutta ympäröivästä 

luonnosta ja faktatietoja linnasta.  
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Paikkaan kiinnittyminen 

Paikkaan kiinnittymisessä oli havaittavissa jonkin verran yhteyttä tunnekokemuksen 

ja paikan merkityksellisyyden kokemuksen osalta. Paikkaan kiinnittyminen voi tapah-

tua monella eri tavalla ja se on aina prosessimainen tapahtuen vuorovaikutuksessa ym-

päristön, kehon, aivojen ja mielen kanssa. Paikkaan kiinnittyminen voi tapahtua eri-

laisten ulottuvuuksien kautta kuten muistamisen, tunnekokemuksen, kauneuden ko-

kemuksen tai luontoyhteyden kautta. (Sirkkilä, Luostarinen & Lehto 2018, 19–22.) Pe-

lin sovelluksessa olevassa kyselyssä oli väittämiä, jotka koskivat havainnointia pai-

kasta, kokemuksia paikasta, paikan merkityksellisyyttä ja halua puhua paikan puo-

lesta. Näillä kysymyksillä haluttiin kartoittaa voiko Lights On -pelin pelaamisella olla 

merkitystä paikkaan kiinnittymisessä.  Tuloksista oli havaittavissa, että koululaiset oli-

vat kokeneet retken mukavaksi ja kokivat sitä kautta paikan merkityksellisyyden posi-

tiivisempana kuin opiskelijat, joiden kokemukset pelaamisesta eivät pääosin olleet on-

nistuneita. Opiskelijoiden kommenteissa tuotiin esille jopa se, että mieluummin kävisi 

paikassa ilman peliä, koska kokemus pelaamisesta ei ollut onnistunut. Tämä on yhte-

neväinen sen ajatuksen kanssa, että opiskelijoiden kommenteissa nousi esille myös 

paikan hienot maisemat, kiva kokemus retkeillä kavereiden kanssa ja yleinen mielen-

kiinnon herääminen paikkaa kohtaan. Pelillä ei kuitenkaan tuntunut olevan osaa 

myönteisten kokemusten herättäjänä. Pelaajien tunnekokemuksilla oli siis nähtävissä 

yhteys kiinnostuksen heräämisessä paikkaa kohtaan. Vaikka koululaiset kokivat vas-

tausten perusteella pelaamiseen herättäneen mielenkiintoa paikkaa kohtaan, heidän 

motivaationsa suositella paikkaa muillekin tämän kokemuksen perusteella jäi noin ar-

von 3,6 paikkeille eli alle muiden tämän jakson kysymysten vertailussa. Tästä voi tul-

kita myös niin, että paikkaan kiinnittymisen kokemus on hyvin henkilökohtainen ko-

kemus ja sen jakamista muille ei koeta välttämättömänä.  

Pelillisyys 

Tietynlainen pelin imu tuntui vetävän pelaajia, vaikka arviot pelistä eivät etenkään 

opiskelijoiden kohdalla olleet kovin positiivisia. Päädyin tähän johtopäätökseen omien 

havaintojeni perusteella, sillä kaikilla järjestetyillä retkillä pelaajat kiirehtivät koh-

teelta toiselle, vaikka aikaa oli varattu retkille runsaasti. Koululaiset kulkivat aluksi 

juosten ja aikuisetkin kulkivat reitin ripeästi kävellen läpi. Koululaisten mielessä taisi 



58 

 

osittain olla kilpailu siitä, mikä ryhmä on ensimmäisenä valmis, mutta toisaalta opis-

kelijatkin kiirehtivät etapilta toiselle. Opiskelijat kokivat kirjoitusten mukaan kiireh-

tien kulkemisen stressaavana, mutta eivät tulleet hidastaneeksi vauhtia. Oppimispäi-

väkirjoissa pahoiteltiin myös sitä, että ei ollut tullut pysähdyttyä lukemaan sarjakuva-

kylttejä. Tulkitsin tämän niin, että tietynlainen pelin imu veti kuitenkin eteenpäin, 

vaikka peliä ei olisi kokenut erityisen mielenkiintoisena. Lisäksi ryhmässä liikkuminen 

loi todennäköisesti tietynlaisen sosiaalisen paineen kulkea samaan tahtiin muiden 

kanssa. Koululaisten vastauksissa paikasta toiseen siirtyminen ja uusien kohteiden et-

siminen tuntui olevan mieluista. Tulkitsin tämän niin, että pelillisyys korostui Lights 

On -pelissä juuri eniten tietynlaisena etsimisen ja löytämisen riemuna.  

Lisätty todellisuus 

Lisätyn todellisuuden käyttö pelissä tuntui olevan hyvä valinta. Lisätyn todellisuuden 

ideaa pidettiin opiskelijoiden keskuudessa kannatettavana ideana, vaikka Lights On -

pelin hahmoista ei pidettykään. Tämä tuli erityisesti esille oppimispäiväkirjojen teks-

teissä.  Koululaisten arvioissa väittämä ”Hahmot oli helppo kuvitella hahmoiksi men-

neisyydestä” sai positiivisen arvion, 40 % vastaajista oli vastannut arvolla 7. Mobiili-

pelin hahmot kokivat kehitystyön edetessä muutoksia ja alkuperäisistä ideoista jou-

duttiin tinkimään tekniikan ja resurssien takia. Visioita muokattiin matkan varrella 

realiteettien raameihin sopiviksi ja tällä oli vaikutusta lisätyn todellisuuden hahmojen 

ulkoasuun lopullisessa pelissä.  

8 PELI 2.0  

Opinnäytetyöni tavoitteena oli Lights On -mobiilipelin käyttäjäkokemusten perus-

teella arvioida, voiko pelin avulla edistää ihmisten kiinnostusta vierailla tietyssä koh-

teessa ja mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen pelikokemukseen. Lukemani kirjal-

lisuuden perusteella voin todeta, että historiallisten kohteiden elävöittäminen erilai-

silla teknologisilla sovelluksilla tulee varmasti tulevaisuudessa lisääntymään. Kansain-

välisiä tutkimuksia, kokeiluita ja pilotointiprojekteja on tehty kulttuuriperintökoh-

teissa niiden matkailullisen kiinnostavuuden kehittämiseksi. Kuten aiemmin on jo to-

dettu, ihmiset hakevat matkailusta elämyksiä ja pelit ovat elämysten tarjoamiseen hyvä 

väline. Myös tutkimusaineiston perusteella on todettavissa, että peliä pidetään kiin-

nostavana elementtinä matkailun kehittämisessä ja ideaa kannatettavana. Esille nousi 

kuitenkin myös voimakkaasti se, että pelin toteutuksen pitää olla onnistunut, jotta se 
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toimii halutulla tavalla eli matkailijoiden kiinnostuksen herättäjänä. Olen poiminut 

tutkimusaineistosta peliin ja pelin kehittämiseen liittyviä asioita, joita on mielestäni 

tärkeätä ottaa huomioon vastaavanlaisissa projekteissa.  

Konseptointi ja kohderyhmä 

Esittelin aiemmin pelintekijän tuotantokaavion (Vuorela 2007, 41), joka lähtee liik-

keelle konseptoinnista.  Konseptoinnin yhteydessä suunnitellaan pelin tyyppi, genre, 

kohdeyleisö ja tärkeimmät koukut mahdollisimman pitkälle. Kohderyhmän määrittä-

misen tärkeys tuntui nousevan opinnäytetyön aineistosta eniten esille. Opiskelija-

ryhmä, joka koki, ettei peli ollut suunnattu heille, ei kokenut saavansa pelistä mitään 

lisäarvoa vierailulle. Koululaisryhmät puolestaan pelasivat peliä innokkaasti ja kokivat 

oppineensa pelin aikana uutta. 

Pelin rakentamisen kannalta selkeän kohderyhmän määrittäminen auttaa sekä sisäl-

lön suunnittelussa että pelin markkinoinnissakin. Pelin suunnitteluun liittyy myös aja-

tus kohderyhmän koukuttamisesta pelaamiseen. Onko pelin koukkuna juoni, kilpailu 

(nopeus/tieto/joukkue jne.) tai kenties eläytyminen? Peleihin ja pelillisyyteen liittyvät 

vahvasti tietynlainen kilpailullisuus tai pisteiden kerääminen ja tasojen saavuttami-

nen. Näiden asioiden puuttuminen Lights On -pelistä sai pelaajilta kritiikkiä. Pelissä 

tulisikin olla kohderyhmälle sopivaksi suunniteltuja etappeja, joiden avulla peli etenee 

siten, että pelaaja voi myös vaikuttaa pelin etenemiseen.  

Tarinan merkitys on myös suuri. Tarinan avulla voidaan kertoa ihmisille asioita, joita 

ei pelkistä faktaruuduista ole luettavissa. Historiallisissa kohteissa ihmisten ensisijai-

nen mielikuva lienee vuosiluvut, merkkihenkilöt, sodat ja luonnonmullistukset. Kun 

ihmisiä houkutellaan historiaan pelin avulla, tarina tarvitsee taakseen viitekehyksen, 

jossa liikutaan. Siten pelaaja viritetään oikealle aikakaudelle ja annetaan henkilöille 

konteksti, jossa he toimivat.  

Visuaalisuus 

Koska nykyaika on korostetun visuaalista, täytyy pelin ulkoasun ja sisällön olla visuaa-

lisesti houkuttelevia. Diginatiivi sukupolvi on kasvanut erilaisten pelien ja digitaalisten 

sovellusten keskellä ja tottunut myös itse tuottamaan visuaalista sisältöä erilaisten tek-

nologisten sovellusten avulla. Visuaalisen ilmeen suunnitteluun vaikuttaa toki myös 
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kohderyhmä. Koska sovellusten lataaminen ja poistaminen on niin helppoa, pitää vi-

suaalisen ilmeen olla heti kiinnostava, jotta pelin/sovelluksen käyttöä jatketaan. Pelin 

graafiseen ilmeeseen vaikuttaa se, mitä genreä peli edustaa. Lights On -pelin yleinen 

graafinen ilme sai positiivisia mainintoja ja sen todettiin soveltuvan hyvin historialli-

seen ympäristöön. Pelihahmojen grafiikka koettiin kuitenkin opiskelijoiden keskuu-

dessa puolestaan epäonnistuneeksi ja sillä tuntui olevan vaikutusta yleiseen mielialaan 

pelitapahtuman onnistumisen suhteen.  

Gps-paikannus 

Toive gps-paikannuksesta liittyi sekä kartan käytön mahdollisuuksiin että pelin sosi-

aaliseen puoleen. Yksi pelaamisen merkityksellisistä houkuttimista on pelien yhteisöl-

lisyys joko pelaamisen kautta tai pelin ympärille muodostuneen yhteisön kautta (Me-

riläinen 2013), Versio 2.0 voisi olla myös ryhmäpeli tai peli, jota on mahdollista pelata 

joko yksin tai ryhmässä. Tämä mahdollisuus voisi houkutella koululais-, kaveri- tai 

työporukat raunioille tai museoihin pelaamaan riippuen pelin kohderyhmästä. Gps-

paikannuksen avulla peliin saataisiin lisää mahdollisuuksia sekä joukkuepelin kan-

nalta että sisällön kannalta. Silloin Pokémon Go:n kaltainen hahmojen etsiminen 

maastossa olisi mahdollista.  Jos Rapolan vanki ilmestyisikin puun takaa vapaalla ja-

lalla tai Piispa Arvid Kurki Kuusistossa pitäisi oman puheensa linnanraunioiden tor-

nissa, voisi peliin syntyä uudenlaista jännitettä.  

Käytettävyys 

Erityinen huomio pitää lopuksi kiinnittää pelin käytettävyyteen. Pelin eri toimintojen 

täytyy olla käyttäjäystävällisiä ja yksinkertaisia. Niinpä peli kannattaa pitää rakenteel-

taan ennemmin yksinkertaisena kuin yrittää mahduttaa monia erilaisia toimintoja sa-

maan peliin. Käytettävyyttä on myös testattava huolellisesti ennen pelin käyttöönot-

toa, jotta mahdolliset virheet saadaan korjattua ennen virallista julkaisua.  

Lopuksi 

Oma osuuteni Lights On! -pelin kehittämisprosessissa osui hankkeen loppuvaihee-

seen, mutta pääsin silti omakohtaisesti ja konkreettisesti toteamaan tuottajan työn 

merkityksen kyseisessä projektissa. Eräs opiskelijoista kommentoikin osuvasti, että 

”Tämä hanke mielestäni havainnoi hyvin, miten erilaisten alojen kanssa kulttuurituot-

taja voi toimia, yhdistäen historialliset kohteet ja pelikehityksen keskenään” (O10).  
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Kulttuurituottaja tuleekin tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän kohtaamaan 

erilaisia teknologisia sovelluksia ja digitaalisuuden haasteita omassa työssään. Silloin 

ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin kulttuurialan innovaatioihin on avuksi. Lights 

On! -mobiilipelin kehittämisprosessi toi kulttuurituottajalle arvokasta tietoa kyseisen 

työn mittakaavasta ja sisällön monipuolisuudesta.  

Opinnäytetyöni aineistoa kerätessä huomasin, että peli oli selvästi koululaisryhmien 

mieleen. Lapset vaikuttivat olevan hyvä kohderyhmä matkailun edistämisen kannalta, 

sillä monissa lapsiperheissä tehdään lomasuunnitelmia lasten ehdoilla. Koska lapset 

suhtautuvat monesti hyvin ennakkoluulottomasti uusiin kokeiluihin, tarttuu lasten in-

nostus usein sitä kautta myös aikuisiin. Tässä tutkimuksessa olisi ollut mielenkiin-

toista saada mukaan vielä yksi käyttäjäryhmä mukaan vertailuun, esimerkiksi 40–50-

vuotiaat pelaajat. Koska tämän ikäryhmän vastauksia tuli kyselyyn niin vähän, en voi-

nut hyödyntää tulosten vertailussa näitä vastauksia.  Kokonaistuloksen kannalta olisi 

kuitenkin ollut antoisaa saada mukaan vielä yksi ryhmä ja siten olisi saanut vielä pa-

remman kokonaiskuvan pelin hyödyistä matkailun kannalta. Tässä tutkimuksessa saa-

tujen tulosten pohjalta olisi vielä mielenkiintoista tehdä haastatteluja ja päästä tar-

kemmin kiinni pelaajien kokemuksista. Haastattelun avulla olisi myös mahdollista ta-

voittaa vastaajien kokemuksia paikkaan kiinnittymiseen liittyvistä näkökulmista, mikä 

tässä tutkimuksessa jäi hyvin pinnalliseksi. 
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LIITTEET 

Liite 1  

Webropol-kysely 

 

Tämä kysely on tarkoitettu sinulle, joka olet pelannut mobiilipeliä historiallisella 

kohteella. Toivomme, että sinulla on hetki aikaa vastata kysymyksiin. Vastaamiseen 

kuluu 5-10 minuuttia. Vastauksia käsitellään anonyymisti. Tuloksia käytetään 

tutkimuksessa ja historiakohteiden pelillistämisessä. Kiitos panoksestasi! 

Lisätietoja: nina.luostarinen@humak.fi 

1. Sukupuoli 

- mies 

- nainen 

- muu 

 

2. Ikä 

 

3. Harrastan pelaamista (verkko-, mobiili- ja konsolipelit) 

Vastaus liukukytkimellä: 

0=en lainkaan – 7=päivittäin 

 

4. Pelasin kohteessa 

- Kuusisto 

- Raasepori 

- Rapola 

- Vallisaari 

- Keila-Joa 
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- Neeruti 

- Varbola 

- Lõhavere 

 

(Seuraavissa kysymyksissä vastattiin liukuvalikolla 0-7, o=ei lainkaan, 7= kyllä, täysin) 

5. Pelissä annettu tehtävä oli ymmärrettävä 

6. Peli eteni selkeästi ja johdonmukaisesti 

7. Peli toimi teknisesti hyvin 

8. Peli oli visuaalisesti miellyttävä 

9. Pelaaminen oli mukavaa 

10. Pelaaminen oli miellyttävää 

11. Pelaamine oli jännittävää 

12. Pelaaminen oli kiinnostavaa 

13. Hahmot oli helppo kuvitella haamuiksi menneisyydestä 

14. Koin olevani vuorovaikutuksessa pelin hahmojen kanssa 

15. Kadonneen esineen löytyminen tuntui tärkeältä 

16. Kuvittelin itseni joksikin toiseksi pelatessani 

17. Kadonnen esineen etsiminen herätti uteliaisuuteni 

18. Paikasta toisen siirtyminen ja uusien kohteiden etsiminen oli hauskaa 

19. Pelaaminen ruokki mielikuvitustani 

20. Koin leikkimielisyyden ja innostumisen tunteita pelatessani 

21. Huomasin pelin ansiosta asioita, jotka muuten olisivat jääneet havaitsematta 

22. Sain uutta tietoa paikasta pelin avulla 

23. Paikasta tuli minulle pelaamisen kautta merkityksellisempi 

24. Pelaaminen herätti minussa halun puhua tämän paikan puolesta 

25. Haluaisin jatkaa samanlaisten pelien pelaamista jatkossa 
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26. Jos peli olisi maksullinen, ostaisin sen 

27. Suosittelisin tätä peliä myös tutuille 

28. Peli sai aikaan halun pelata sitä muillakin paikkakunnilla 

29. Vapaa palaute 

30. Mikäli haluat osallistua keskiaikaisten tuotepalkinnon arvontaan, täytä yhteystie-

tosi tähän. Arvonta suoritetaan 11.11.2018. Voittajien nimet julkistetaan hankeen ka-

navilla ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietoja ei yhdistetä kysely-

vastauksiin. 
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Liite 2 

Työn tilaajan palaute: 

Opinnäyte valottaa oivaltavasti ja kattavasti kaikki ne ylevät ajatukset, joita mobiilipe-

lin kehittämisen taustalla oli. Se kuvaa tarkasti havainnoiden kehittämisen haasteet 

monesta eri näkökulmasta. Saatujen kävijäkokemusten ja palautteiden analyysi on 

tarkkaa ja täsmällistä, mutta silti opinnäytteen henki pysyy positiivisena, tulevai-

suusorientoituneena ja eteenpäinkatsovana, vaikka kehityshaasteiden ja kriittisen pa-

lautteen korostamisella olisi voinut päätyä toisenlaiseenkin lopputulemaan. Uskon, 

että tämä työ on erittäin arvokas sekä kulttuurituotantoalan näkökulmasta (kuinka 

kulttuuriperintökohteita voi tarinallistaa ja pelillistää ja miten tärkeää olisi tuottajan 

rooli myös monialaisissa pelituotannoissa) että erityisesti kulttuuriperintökohteiden 

hallinnoijille sen suhteen, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ennen kuin tällaisiin pro-

sesseihin lähdetään. 

 

Nina Luostarinen, Humanistinen ammattikorkeakoulu 

 

 


