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1 JOHDANTO 

Käyttöliittymät ja niiden suunnittelu ovat aihealueita, joista on tarjolla runsaasti tietoa 

ja materiaalia. Pelikäyttöliittymien suunnittelu on sen eräs alakategoria, josta löytyy 

myös useita painettuja teoksia. Kun tulee kyseeseen käyttöliittymäsuunnittelu 

mobiilipeleihin, kaikkea tätä tietoa ei enää voidakaan hyödyntää aivan sellaisenaan. 

Mobiiliteknologia tuo käyttöliittymäsuunnitteluun omat haasteensa ja erityisvaateensa. 

Ne eivät kuitenkaan näy loppukäyttäjille lainkaan rajoitteina, mikäli käyttöliittymä on 

suunniteltu tuntien mobiilimediumin ja –teknologian erityisominaisuudet. 

Tavoitteeni tässä tutkintotyössä on perehtyä mobiilipelien käyttöliittymäsuunnitteluun. 

Työn tarkoituksena on vastata kysymyksiin siitä, millaisia asioita käyttöliittymän 

suunnittelussa voi – ja pitää – ottaa huomioon siirryttäessä suurilta näytöiltä pienten ja 

vaihtelevien näyttöjen maailmaan. Aihetta käsitellään varsin monesta näkökulmasta, ja 

olen yrittänyt jakaa sisällön mielekkäästi kahteen suureen kategoriaan, jotka puivat 

asiaa käytettävyyden ja graafisen suunnittelun näkökulmista. 

Tutkin tässä työssäni mobiilipelien käyttöliittymiä. Rajaan työni ulkopuolelle ne 

mobiililaitteet ja -sovellukset, joilla ei ole varsinaista pelillistä arvoa. Tällöin esimerkiksi 

GPS-paikantimet rajautuvat tutkimusaiheeni ulkopuolelle, mutta se ei tarkoita, etteikö 

niidenkin käyttöliittymien suunnittelija voisi löytää työstäni itselleen yleishyödyllisiä 

vinkkejä. 

Tarkoitukseni ei myöskään ole perehdyttää lukijaa syvällisesti 

käyttöliittymäsuunnittelun perusasioihin, sillä siitä saisi – ja on saatukin – useita 

painettuja teoksia aikaiseksi. Aiheeni on enemmänkin käyttöliittymäsuunnittelun 

alalaji, jolloin tarjoan lukijalle erikoistunutta tietoa. Toisin sanoen, käsittelen lähinnä 

vain eroavaisuuksia mobiilikäyttöliittymäsuunnittelun ja niin kutsutun perinteisen 

käyttöliittymäsuunnittelun välillä. Oletan lukijalla olevan perustason tietämystä 

käyttöliittymäsuunnittelusta. 

Mobiilipeli on terminä melko hankala, sillä se on vahvasti vakiintunut tarkoittamaan 

yksinomaan matkapuhelinpelejä. englanninkieliselle termille ”handheld games”, jolla 

puolestaan viitataan nimenomaan pelitarkoituksiin tehtyjen kannettavien pelilaitteiden 

pelejä, ei ole olemassa varsinaista suomenkielistä vastinetta. 
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Mobiilipeli –termillä voidaan myös tarkoittaa television avulla matkapuhelimella 

pelattavia pelejä tai yksinomaan tekstiviesteillä pelattavia pelejä. Kumpikaan näistä ei 

varsinaisesti kuulu tutkintotyöni aihepiiriin. 

Tämän tutkintotyön sisällä mobiilipeli –termillä tarkoitetaan kaikkia pienikokoisilla 

pelilaitteilla pelattavia pelejä, joita on mahdollista mukavasti kuljettaa mukana. Toisin 

sanoen, termi on minun käsittelyssäni laajempi, kuin minä se yleensä nähdään. 

Olen suuntautunut opinnoissani käyttöliittymäsuunnitteluun, graafiseen suunnitteluun 

ja pelisuunnitteluun; aihealueisiin, jotka kaikki tässä tutkintotyössä jollakin tavalla 

yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Työelämässä olen hankkinut kokemusta mobiilipelialalta matkapuhelinpelien kautta. 

Olen muutaman vuoden ajan työskennellyt peligraafikon ja pelitestaajan rooleissa. 

Molemmat näistä ovat omilla tavoillaan vahvistaneet hahmotustani pelisuunnittelusta, 

käyttöliittymäsuunnittelusta ja graafisesta suunnittelusta, sekä tietysti siitä, mitä näillä 

yhdessä voidaankaan saada aikaan. 

Luvussa ”mobiilipelit ennen ja nyt” annan yleiskuvan mobiilipelien historiasta, kerron 

mobiilipelien roolista ja pohdin mitä tulevaisuudella on tarjottavanaan 

mobiilipelaamisen saralla. 

Luvussa ”mobiilipelilaitteet” esittelen nykyhetken varteenotettavimmat 

mobiilipelilaitteet. Näiden merkittävien laitteiden ohella luon myös lyhyen silmäyksen 

muutamiin vähemmän merkittäviin mobiilipelilaitekategorioihin. 

Luvussa ”vuorovaikutteisuuden suunnittelu” pääsemme varsinaisiin tutkimustuloksiin. 

Käsittelen mobiilipelien käyttöliittymiä useasta eri näkökulmasta teeman keskittyessä 

vuorovaikutteisuuden suunnitteluun ja käytettävyyden parantamiseen mobiilialustoilla. 

Luvussa ”graafinen suunnittelu” jatkuu tutkimustulosten sarja uudesta näkökulmasta. 

Siinä käsitellään graafisia ongelmatilanteita ja huomionarvoisia seikkoja varsin 

konkreettisin neuvoin. 

Luku ”yhteenvetoa ja oman työn arviointia” on työni viimeinen asiasisältöluku. Siinä 

tiivistän aiemmat johtopäätökset ja kertaan tärkeimpiä yleisperiaatteita. Lisäksi pohdin 

oman työni valmistumisprosessia. 
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2 MOBIILIPELIT ENNEN JA NYT 

2.1 Mobiilipelien rooli 

Toisin kuin konsoli- ja tietokonepelejä, voidaan mobiilipelejä pelata missä tahansa. 

Pelejä pelataankin useista syistä, mutta mobiilipelien sitoutumattomuus paikkaan tekee 

siitä erinomaisen ”digitaalisen välipalan”, kuten Melody Vargas artikkelissaan1 

kirjoittaa. Mobiilipelien tarkoitus, jos näin voidaan sanoa, on antaa pelaajilleen 

välitöntä ja lyhytkestoista hauskuutta – hetkellinen pakopaikka arjen ja työn askareista. 

Mobiilipelien kohdeyleisö onkin enimmäkseen ”casual gamer” –pelaajat. Kyseinen 

termi on virallisesti määrittelemätön, ja sillä viitataan niin kutsutusta kevyestä 

pelaamisesta kiinnostuneisiin pelaajiin. 

2.2 Mobiilipelien historiankulkua 

Mielestäni on tarpeen raapaista hieman mobiilipelihistorian pintaa, jotta nähdään, mitä 

kautta nykytilaan on päädytty. 

Siinä missä ensimmäiset tietokoneet olivat huoneen kokoisia järkäleitä, nykyään 

tietokoneet mahtuvat jo ihmisen taskuun. Mooren lain  mukaan transistorien 

lukumäärä mikropiireissä kaksinkertaistuu joka toinen vuosi2. Laitteisiin voidaan 

tällöin sopivassa suhteessa sekä lisätä tehoa että pienentää laitteen fyysistä kokoa. 

Laitteiden pienentyessä tulee kuitenkin vastaan raja, jonka lähestyessä laitteen 

käytettävyys alkaa heiketä, sillä ihmisen näkökyky ja sormien tarkkuus ovat kuitenkin 

hyvin rajallisia. Samalla kun laitteita halutaan pienemmäksi, laitteiden näyttöjä halutaan 

vain isommiksi ja isommiksi, joten voisi kuvitella käsissämme olevan paradoksin. 

Kuten myöhemmin tulee ilmi, näin se ei kuitenkaan ole. 

Nintendon vuonna 1989 julkaisema mobiilipelilaite Game Boy on kaikkien aikojen 

pitkäikäisin ja sanottavasti myös kaupallisesti menestynein pelikonsoli3. Game Boy:sta 

on julkaistu jälkikäteen muitakin versioita, kuten Game Boy Color. Game Boyta edelsi 

muun muassa Nintendon Game & Watch –elektroniikkapelit4, jotka itse asiassa 

muistuttavat hämmästyttävän paljon Nintendon mobiilipelilaitteiden uusinta 
                                                 
1 http://retailindustry.about.com/od/seg_toys/a/mobile_games.htm 
2 Saffer, s. 52 
3 http://fi.wikipedia.org/wiki/Game_Boy 
4 http://fi.wikipedia.org/wiki/Game_%26_Watch 
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reinkarnaatiota, Nintendo DS:ää. Mainittakoon vielä Tamagotchit, joiden suosio oli 

huipussaan 1990-luvun lopulla5. Nämä pienet ja varsin alkeelliset mobiilipelit 

perustuivat virtuaalilemmikin hoitamiseen muutaman näppäimen toimintojen avulla. 

Matkapuhelinten noustessa valtakauteensa mobiilipelikulttuuri alkoi heräilemään myös 

tällä saralla6. Vuonna 1997 Nokian julkaisema matkapuhelinmalli sisälsi klassisen 

matopelin. Ihmiset alkoivat huomata tällaiselle digitaaliselle välipalalle olevan käyttöä 

myös matkapuhelimessaan, ja siitä tuli välitön menestys. Vuonna 2001 markkinoille 

tulvi värinäytöllisiä matkapuhelimia, joissa oli mahdollisuus ladata uusia pelejä 

puhelimeen esiasennettujen pelien lisäksi. Viimeistään nyt matkapuhelinpelimarkkinat 

olivat saaneet alkunsa. 

2.3 Mobiilipelien nykytilanne 

Nintendo DS ja PlayStation Portable ovat tämän hetken kaksi varteenotettavinta 

kannettavaa pelilaitetta. Esittelen niitä hieman tarkemmin seuraavassa kappaleessa 

”Mobiilipelilaitteet”. 

Matkapuhelinpelimarkkinat ovat olleet vahvassa kasvussa jo pitkään. Yksistään 

Suomeen on viime vuosina syntynyt runsain mitoin mobiilipelifirmoja, ja se on 

varteenotettava sektori mitä tulee pelialalle työllistymiseen Suomessa. 

Tällä hetkellä mobiilipelit ovat kuuma sana pelimarkkinoilla, eikä se ole mikään 

ihmekään: Mobiilipelin tuotannossa vaadittava työntekijämäärä, budjetti ja 

tuotantosyklin pituus ovat vain murto-osa konsoli- ja tietokonepeleihin verrattuna7. 

On myös alkanut pikkuhiljaa yleistymään esimerkiksi online-pelien ja mobiilipelien 

yhdistymistä8. Tähän mennessä tämä on usein tarkoittanut sitä, että mobiilipeliä 

pelaamalla voi saada vastaavaan konsoli- tai tietokonepeliin uutta sisältöä avattua. 

Myös kolmiulotteiset pelit ovat puskemassa tietään matkapuhelimiin, joille niitä on 

vielä tällä hetkellä tarjolla vähemmän kuin muille mobiilipelilaitteille. 

Matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet kokivat räjähdysmäisen kasvun 90-luvulla. 

Nykyään näitä laitteita on miljardeittain kaikkialla ja esimerkiksi matkapuhelimien 
                                                 
5 http://fi.wikipedia.org/wiki/Tamagotchi 
6 http://www.acten.net/uploads/images/382/IR3_010304-2.pdf 
7 http://www.gignews.com/careerfeatures/skills04part1.htm 
8 http://www.gamasutra.com/features/20060127/cifaldi_01.shtml 
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toiminnot ovat laajentuneet puheluiden soittamisesta toimintoihin, jotka haastavat jo 

tavalliset pöytätietokoneetkin9. 

2.4 Mobiilipelaamisen tulevaisuudennäkymiä 

Joidenkin tutkimusten mukaan Internetin käyttäjämäärä nelinkertaistuu vuoteen 2010 

mennessä nykyisestä 500 miljoonasta kahteen miljardiin. Se mikä tässä on kuitenkin 

huomattavaa on se, että jopa puolet heistä tulee olemaan yhteydessä Internetiin 

mobiililaitteillaan10. Internet ei ole enää nykyäänkään käytettävissä pelkästään 

pöytäkoneilta, sillä on tarjolla niin älypuhelimia kuin mobiililaajakaistojakin. 

On siis selvää, että yhteiskuntamme mobilisoituu vahvasti. Tällöin on myös selvää, 

että erinäisille mobiilipalveluille ja –tuotteille, mukaan lukien mobiilipeleille, on entistä 

enemmän käyttöä ja kysyntää. Myös pelaamisen laaja-alaistumisen myötä eritoten 

”casual game” –pelimarkkinat ovat jatkuvasti entistä eloisampia. 

                                                 
9 Saffer, s. 13 
10 Saffer, s. 202 
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3 MOBIILIPELILAITTEET 

3.1 Kannettavat pelilaitteet 

Varteenotettavia kannettavia pelilaitteita nykymarkkinoilla on muutamia. Näistä 

merkittävimmät ovat Sonyn PSP ja Nintendon Nintendo DS. 

Nintendo DS oli ilmestyessään vuonna 2004 innovatiivinen suuren huomion herättäjä. 

Tavanomaisten nappikontrollien lisäksi laitteessa on kosketusnäyttö. Sitä käytetään 

mukana toimitettavalla pienellä kynällä. Laitteessa on myös poikkeuksellisesti kaksi 

näyttöä, jota pelit hyödyntävät vaihtelevalla menestyksellä. Ainoastaan toinen näytöistä 

on kosketusnäyttö, jolloin toinen jää enemmänkin informointitarkoituksiin kuin 

interaktiiviseen sisällön käyttöön. 

Laitteesta julkaistiin uusi pienempi ja kevyempi versio alle muutamaa vuotta 

myöhemmin alkuperäisen tultua markkinoille. Tämä uusi versio sai lisänimen Lite. 
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Yllä olevassa kuvassa Nintendo DS Lite11. 

PlayStation Portable tuli markkinoille suunnilleen samoihin aikoihin kuin kilpailijansa 

Nintendo DS. Voitaneen sanoa, että PSP ei kilpaillut Nintendo DS:n kanssa niinkään 

innovaation saralla, vaan sen valttikortit ovat sen suuremmat tehot ja suurempi näyttö, 

jolloin laitteen pelitkin ovat visuaalisesti vaikuttavampia. Tietysti myös PlayStationin 

tarjoama pelikanta on eri kuin Nintendo DS:n, jolloin niiden kohdeyleisöissä näkyy 

jakaumaa pelimieltymysten perusteella. 

                                                 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_ds 
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Yllä kuvattuna PSP:n eli PlayStation Portablen uusin malli Slim & Lite12. 

Myös PSP:stä julkaistiin muutamaa vuotta myöhemmin ilmestymisestään kevyempi ja 

pienempi versio. Se kantaa lisänimeä Slim & Lite. Ilmestyessään tämä kevyempi malli 

väliaikaisesti mm. nelinkertaisti PSP:n myynnin Iso-Britanniassa ja kaksinkertaisti sen 

Pohjois-Amerikassa13. 

On mielenkiintoista huomata, että sekä Sony että Nintendo julkaisivat laitteistaan 

pienemmät versiot, joissa ei ole mitään muuta uutta kuin pienempi olemus. Ne ovat 

molemmat menestyneet erinomaisesti. Se kertoo siitä, että mobiililaitteiden koko on 

tärkeä tekijä niiden viehättävyydessä ja käytettävyydessä. Onhan se selvää, että 

pienempää laitetta tulee pidettyä myös helpommin mukana. 

3.2 Matkapuhelimet 

Eri puhelinmerkkejä on tusinoittain, ja eri puhelinmalleja on sadoittain, joten on 

selvää, että pelikokemus voi vaihdella runsaastikin eri laitteiden välillä. 

Jo pelkästään ohjainnapeissa voi olla suuriakin eroja. Esimerkiksi osassa 

matkapuhelimia on ristiohjain, osassa sellaista ei ole lainkaan. Osa näppäimistä on 

ergonomisia ja tarkkoja, osaa on epämukava käyttää ja ne ovat epätarkkoja. Pelkästään 

matkapuhelimen napit vaikuttat suoraan pelikokemuksen laatuun. 

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable_Slim_and_Lite 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable 
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Toinen huomattavan vaihteleva tekijä matkapuhelimissa on näytön koko ja sen 

resoluutio. Eräs ensimmäisistä värinäytöllisistä puhelimista, Nokian 3510i, on 

resoluutioltaan 96x64 pistettä, ja sitä tuetaan edelleenkin mobiilipelimarkkinoilla. 

Tarkasteltaessa nykyaikaisia matkapuhelimia päästään jo sellaisiinkin esimerkkeihin 

kuin Nokian N95 –puhelimen 240x320 pisteen resoluutio. Ero on valtava. Kun samaa 

peliä tänäkin päivänä myydään näille ääripäiden matkapuhelimille, on selvää, etteivät 

ne näytä alkuunkaan samalta, jolloin pelikokemus on jälleen täysin eriävä laitteesta 

riippuen. 

 

Oheisessa kuvassa näkyy edellämainittujen 3510i ja N95 –matkapuhelimien näyttöjen 

suhteelliset resoluutiot. Kuva havainnollistaa, miten saman pelin sisältö ei voi olla 

lähellekään sama näillä kahdella eri koolla. 

Kolmas eroa tuova tekijä on matkapuhelinten prosessointitehot: sama peli voi olla 

toisella puhelimella sulava ja nopea, kun taasen toisella se voi olla jopa epäpelattavan 

hidas ja nykivä. Tietysti grafiikoita karsimalla näitä hitaitakin laitteita otetaan 

huomioon, mutta sekään ei aina riitä. 
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Matkapuhelinten kohdalla halusin korostaa nimenomaan tätä laiteriippuvuutta ja sen 

tuomia ongelmia, joita ei esiinny lainkaan edellä mainittujen Nintendo DS:n ja PSP:n 

kanssa, joilla tarjottu pelikokemus on laitteensa puolesta aina samanlainen pelaajalta 

toiselle. 

3.3 Muut maininnan arvoiset laitteet 

Myös muita pelikelpoisia mobiililaitteita löytyy, mutta niiden merkitys on joko hyvin 

vähäistä tai vähenemään päin. 

Eräs tällainen laitekategoria on kämmentietokoneet eli PDA:t (Personal Digital 

Assistant). Tarve kämmentietokoneille on kuitenkin vähenemään päin, sillä 

nykyaikaiset matkapuhelimet, älypuhelimet, ovat kovaa vauhtia kehittyneet 

toiminnoiltaan kämmentietokoneita vastaaviksi. Kämmentietokoneille on tarjolla 

pelejä, mutta niiden markkinat ovat huomattavasti marginaalisempia. 

Tulee myös huomioida pelilaitteet, jotka ovat tarkoitettu vain yhden esiasennetun 

pelin pelaamiseen. Tästä esimerkkeinä toimivat esimerkiksi 80-luvun Game & Watch 

–elektroniikkapelit sekä 90-luvun loppupuolella ihmiset villinneet Tamagotchit. 

Vastaavanlaisia elektroniikkapelejä on toki edelleenkin tarjolla, mutta myös niiden 

markkinat ovat erittäin rajallisia nykyaikaisten mobiilipelilaitteiden joukossa. 
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4 VUOROVAIKUTTEISUUDEN SUUNNITTELU 

4.1 Vuorovaikutteisuus näkökulmana 

Vuorovaikutteisuuden suunnittelu on näkökulma, jonka tavoitteena on parantaa 

tuotteen käyttökemusta. Kapeimmillaan siihen kuuluu sovelluksen kehittäminen 

käyttäjäystävällisemmäksi. Laajimmillaan termillä voidaan tarkoittaa jo sovelluksen 

emolaitteen sisäisten tai ulkoisten ominaisuuksien kehittämistä tai jopa sen 

käyttöympäristön huomioon ottamista suunnittelussa. 

4.2 Käytettävyys 

Käytettävyydelle on monia määritelmiä, kuten esimerkiksi Jakob Nielsenin 

määrittelemät  ominaisuudet: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus,  virheiden vähyys 

ja tyytyväisyys14. En kuitenkaan mene tämän määrittelyssä sen syvemmälle, sillä tästä 

kaikesta on jo saatavilla paljonkin syvällistä tietoa. Käsittelen työssäni nimenomaan 

mobiilitekniikan aiheuttamia erityisvaateita, huomioita ja poikkeuksia. 

Hyvän käyttöliittymän yksi peruspilareista on palaute käyttäjälle. Ilman palautetta 

käyttäjä ei tiedä tekikö hän jotain oikein vai väärin, jolloin koko sovelluksen 

käyttäminen tapahtuu lähinnä arvailemalla ja kokeilemalla. Tämä ei ole pelkästään 

virhealtista, vaan myös käyttäjälle erittäin turhauttavaa. Palaute on yksi niistä tekijöistä, 

joka mobiilialustoilla saattaa jäädä normaalia vähemmälle huomiolle – tai ainakin 

vähemmälle prioriteetille – kuin tavallisessa käyttöliittymäsuunnittelussa. Se johtuu 

mobiililaitteiden rajallisemmista kyvyistä antaa palautetta. 

Pelit eroavat sovelluksista muun muassa siinä, että niiden ei varsinaisesti tarvitse 

noudattaa käyttöjärjestelmänsä käyttöliittymästandardeja. Sen sijaan jokainen peli, 

vaikka usein hyödyntävätkin yleisiä käyttöliittymäkonventioita, on omanlaisensa 

kokemus. Käyttäjän täytyy opetella jokaisen pelin käyttöliittymä erikseen omana 

tapauksenaan. Palaute käyttäjälle on tällöin erittäin tärkeää pelien kohdalla, sillä 

oppiminen on mahdollista vain palautteen avulla. 

                                                 
14 http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ytett%C3%A4vyys 
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Mitä tulee mobiilipeleihin, yksinkertaisuus on tärkeä avainsana15. Pienen näyttötilansa 

vuoksi ruudulla näkyviä elementtejä voi olla tarjolla huomattavasti vähemmän kuin 

suurella näytöllä; elementtien tiivistäminen ja pienentäminen edelleen pienemmäksi on 

harvoin hyvä vaihtoehto. Sen sijaan kannattaa harkita, voisiko jotain sisältöä, jonka ei 

ole aivan äärimmäisen olennaista säilyä sellaisenaan, joko poistaa, muuttaa tai siirtää. 

Esimerkiksi toimintohierarkian muuttaminen yksinkertaisemmaksi voi olla sopiva 

ratkaisu moniin peleihin. Mobiilipeliin ei saa mahdutettua kaikkia hyviä ideoita ja 

sisältöjä, joten on tärkeää osata erottaa oikeasti pelille olennaiset osat. 

Epäolennaiset asiat, kuten erinäiset koristeet, vievät pienellä näytöllä suhteellisesti 

enemmän tilaa kuin mitä ne veisivät suurella näytöllä. Esimerkiksi pitkän tekstinpätkän 

kohdalla kannattaa harkita, onko pitkällinen lukeminen pieneltä näytöltä käyttäjälle 

mieluisaa. On usein järkevämpää tiivistää sisältö paremmin tilaan sopivaksi, kuin jatkaa 

sitä liian pitkään jatkuvien sivunvaihtojen tai liian pitkän vierityspalkin avulla. Siinä 

missä tietokone- ja konsolipeleissä tekniikkaa luodaan ja muokataan pelin tarpeisiin, 

mobiilipeleissä täytyykin päinvastaisesti muokata itse sisältöä tekniikkaan 

sopivammaksi. 

Matkapuhelinpelien kohdalla on tärkeää jälleen huomata, että erilaisia puhelimia on 

monia satoja, ja vaikka osa niistä on ikään kuin samaa sarjaa, jää jäljelle siltikin valtava 

määrä eri tavoin varusteltuja laitteita. Tulee kysymykseen esimerkiksi miettiä, 

noudattaako nappien toimintojen sijoittelussa länsimaalaisen käyttäjän loogista 

lukusuuntaa, jos se eroaa puhelimen käyttöjärjestelmän omista nappiratkaisuista. On 

usein tärkeämpää noudattaa puhelimen käyttäjälle opettamaa toimintamallia, vaikka se 

poikkeaisikin omasta käyttöliittymäsuunnitelmasta. Matkapuhelinpelien ollessa 

kyseessä mobiilipelit kuitenkin räätälöidään eli portataan jokaiselle puhelimelle 

omanlaisikseen. Tämän porttauksen yhteydessä voidaan tehdä muitakin vaihtoehtoisia 

ratkaisuja yksittäisille laitteille, esimerkiksi normaalia kapeamman näytön tekstiin 

aiheuttamista vioista johtuen. 

4.3 Näppäimet 

Osa matkapuhelimista on liian pieniä ollakseen joko ergonomisesti tai tarkkuudeltaan 

pelikäyttökelpoisia. Pelaamisen tehdyt mobiililaitteet ovat tässä suhteessa 

                                                 
15 Sinkkonen, s. 61 
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huomattavasti paremmassa asemassa, sillä jokaisella pelillä on vain yksi mahdollinen 

pelialusta. 

Suuri osa matkapuhelimista ei kykene tunnistamaan monen napin yhtäaikaisia 

painalluksia. Tällaisissa tapauksissa, mikäli pelikonseptia ei rakenneta nimenomaan 

tämän puutteen ympärille, pelisuunnittelijoiden täytyy kehitellä vaihtoehtoisia 

ohjaustapoja, kuten toiminnon jääminen päälle napista irtipäästämisestäkin huolimatta. 

Tällaista ominaisuutta voisi käyttää esimerkiksi autopelissä, jossa tämän rajoitteen 

puitteissa ei voisi normaalisti kaasuttaa ja kääntää rattia samaan aikaan. Kaasun on 

parempi jäädä pohjaan kunnes pelaaja jarruttaa, sillä ilman tällaisten ongelmakohtien 

huomioimista pelistä ei tule pelattavaa. Pelikonseptin voi myös rakentaa tämänkin 

kaltaisen ongelman ympärille, ja kerron siitä hetken päästä lisää. 

Osaa mobiilipeleistä voi pelata yhdellä kädellä ja osa vaatii kaksi kättä sujuvaan 

pelaamiseen. Yhden käden pelit vaativat huomattavasti vähemmän huomiota 

pelaajalta, ja sitä on mahdollista pelata kevyesti muun toiminnan ohellakin. Kahdella 

kädellä pelattavat pelit vaativat lähes poikkeuksetta käyttäjältä huomattavasti enemmän 

huomiota, ja jo pelkästään esimerkiksi pelaajan samanaikainen kävely hankaloituu.16

Eri matkapuhelimissa on vaihtelevantasoisia näppäimiä pelien ohjaamiseen. 

Henkilökohtaisesti en ole törmännyt kovinkaan moneen pelikäytössä hyvin 

toimineeseen joystick -ratkaisuun matkapuhelimissa, sillä mielestäni erilliset 

suuntanapit toimivat huomattavasti paremmin reaktiiviseen ohjaamiseen. Varsinaisesti 

pelaamiseen tarkoitetuissa mobiilipelilaitteissa ohjaaminen on huomattavasti 

ergonomisempaa ja tehokkaampaa. Niissä myöskään monen napin yhtäaikaiset 

painallukset eivät tuota ongelmia, mikä onkin varsinaiselle pelilaitteelle 

välttämättömyys useimpien pelityyppien vaatiessa tätä ominaisuutta. 

On tavoiteltavaa, että käyttäjä tunnistaa näppäimet esimerkiksi tuntoaistillaan ja 

muistamalla niiden sijainnin, jottei käyttäjän tarvitse olla jatkuvasti katsomassa mitä 

nappia hän onkaan painamassa. Osassa matkapuhelimista nappeja voi olla vaikeaa 

tunnistaa, tai ne voivat olla liian pieniä ja liian lähekkäin toisiaan, jolloin 

pelaamiskokemus kärsii. Lieneekin jo selvää, että eri matkapuhelinten kohdalla 

pelikokemuksen laatu eroaa huimasti, kun taasen pelilaitteilla kokemus on ohjaamisen 

puolesta identtinen. 
                                                 
16 Zwick 
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Oheisessa Patapon pelin ruutukaappauksessa17 näkyy hyvin vasemmassa alanurkassa, 

miten peli käyttää hyväksi emolaitteensa PSP:n nappien muotokieltä. Tämä vahvistaa 

pelin käytettävyyttä niin pelaajan näön, muistin kuin tuntoaistinkin kautta. 

Tämä pelikokemuksen laadun vaihtelevuus on yksi syy, miksi eritoten 

matkapuhelinpelien kohdalla laadunvarmistus on niin tärkeää ja pelien 

puhelinkohtaiset muutokset ovat tarpeen. Tottakai laadunvarmistus on tärkeää aina, 

mutta kun kyseessä on esimerkiksi Nintendo DS:n peli, kaikki testaajat pelaavat sitä 

samalla alustalla. Matkapuhelinpeliä testattaessa yksittäisellä laitteella useiden satojen 

joukosta on pahimmassa tapauksessa vain yksi testaaja, joten hänen tulee tehdä työnsä 

huolella. 

Matkapuhelimet eivät itsessäänkään ole aina täysin virheettömiä. Aika ajoin löytyy 

puhelinkohtaisia ongelmia, joita ei voida välttämätä korjata pelin koodia 

muokkaamalla, ja jos voidaankin, pitää korjaus tehdä yksittäiseen, tiettyyn puhelimeen 

tulevaan peliversioon. Puhelinkohtaisen virhetietokannan ylläpitäminen on olennaista, 

sillä virheiden ennakointi on arvokasta tietoa jatkoprojekteja ajatellen. Tämä on silti 

jälleen eräs esimerkki siitä, miten paljon työläämpää suuren laitekannan tukeminen on. 

4.4 Vaihtoehtoiset ohjaustavat 

Nintendon Game Boy Advance –mobiilipelilaitteelle on julkaistu peli WarioWare: 

Twisted!18, jonka pelikasetissa on sisäänrakennettuna gyroskooppi. Peli koostuu 

                                                 
17 http://www.gamespot.com/psp/action/patapon/index.html 
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nopeista ja yksinkertaisista minipeleistä, ja se tunnistaa laitteen fyysisen kallistamisen. 

Tätä ominaisuutta käytetäänkin suurimman osan minipelien pelaamiseen, eikä nappeja 

juuri tarvita. Se mahdollistaa uudenlaisen interaktion käyttäjän ja pelin välillä. 

Nyttemmin asiaa on vienyt pidemmälle Nintendon Wii –pelikonsoli. Onkin vain ajan 

kysymys, milloin tämänkaltaiset ohjaustavat alkavat yleistymään mobiilipeleissä. 

Äärimmäistä yksinkertaisuutta ohjaukseen on tuotu myös matkapuhelinpeleihin: On 

olemassa pelejä, joiden pelaamiseen tarvitaan vain yhtä nappia. Eräs monista syistä 

asiaan on se, että suuri osa matkapuhelimista ei tue monen napin yhtäaikaista 

painallusta, jolloin esimerkiksi perinteisen tasoloikkapelin toteuttaminen elegantisti on 

hyvin hankalaa. Yksinappisten pelien konsepti, jota Nokia artikkelissaan19 esittelee, on 

erinomainen esimerkki siitä, miten heikkous voidaan kääntää vahvuudeksi jopa siinä 

määrin, että siitä syntyy keskeinen osa pelin markkinointistrategiaa. Toisinaan rajoitteet 

saavatkin suunnittelijan luovuuden kukoistamaan ja vastaamaan uudenlaisiin 

tarpeiseen. Mobiilialustoilla luovuus näkyykin niissä peleissä, joissa suunnittelijat ovat 

ymmärtäneet rajoitukset, eivätkä taistele niitä vastaan, vaan kiertävät ne kokonaan 

aivan uusia polkuja pitkin. 

Nintendo DS:nkin käyttämä kosketusnäyttötekniikka on alkanut yleistymään myös 

matkapuhelimissa, ja siihen on hyvä syy: kosketusnäytön avulla voi tehdä muun 

muassa virtuaaliset näppäimet, jolloin fyysisiä näppäimiä ei enää tarvita. Tämä 

mahdollistaa tietenkin entistä suuremman näytön mobiililaitteeseen suurentamatta itse 

laitetta, joka on aivan valtavan hieno kehityssuunta. Applen uutukainen älypuhelin 

iPhone onkin lähtenyt suoraan sille tielle. 

Käytettäessä osoitinkynää mahdolliset käyttöliittymäelementit ja valikkorakenteet on 

järkevää sijoittaa ruudun alareunaan, koska yleisten standardien mukaisesti yläreunaan 

sijoitettuna käyttäjän oma käsi peittää toistuvasti suuren osan sisältöä20. Yleensäkin 

osoitinkynän käyttäminen mobiilipelissä tarvitsee oman huomionsa pelin 

suunnittelijoilta, sillä se eroaa huomattavasti perinteisestä nappiohjauksesta, ja sen 

mahdollisuudet ovat erilaiset. 

                                                                                                                                            
18 http://en.wikipedia.org/wiki/WarioWare:_Twisted 
19 http://www.forum.nokia.com/main/technical_services/usability/ui___ue_guidelines.html 
20 Zwick, s. 33 
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Eräs näistä mahdollisuuksista on hiirieleiden eli kuvioiden tunnistaminen. Vuonna 

2001 julkaistu tietokonepeli Black & White21 on eräs tunnetuimpia ja ensimmäisiä 

suuren luokan pelejä, joka on hyödyntänyt kursorilla piirrettävien kuvioiden 

tunnistamista. Vuonna 2006 Nintendo DS:lle ilmestynyt mobiilipeli Lost Magic22 

sisälsi piirrettyjen kuvioiden tunnistamisen. Tämä sopii sikäli erityisen hyvin 

mobiilipeleihin, että eri toiminnot eivät välttämättä tarvitse nappien tavoin pieneltä 

ruudulta omaa visuaalista elementtiään. Palaute kuvion onnistumisesta on kuitenkin 

tärkeää esimerkiksi ääniefektin ja visuaalisen tehosteen voimin. 

Kosketusnäytöllä ruudun neljä nurkkausta ovat mitä erinomaisin paikka sijoittaa 

nappeja, sillä niihin on helppo osua reunojen tullessa vastaan23. Kosketusnäytön 

käyttöliittymäelementit voivat myös olla normaalia optimaalia pienempiä, koska sen 

käyttäminen on tarkempaa24. 

On luonnollista, että peliä tehdessä kohdelaite on tunnettava perinpohjaisesti. Kun 

suunnitellaan peliä Nintendo DS:lle, täytyy siis ottaa huomioon sen kosketusnäyttö 

kontrollimekanismina, joka tekee suuren eron niin pelisuunnitteluun kuin 

käyttöliittymäsuunnitteluunkin. 

4.5 Ääniefektien rooli käyttöliittymissä 

Kuten käyttöliittymäsuunnittelusta tiedetään, palaute käyttäjälle hänen toimistaan on 

mitä olennaisinta. Yleisin tapa antaa palautetta on graafisin menetelmin, kuten 

esimerkiksi nappigrafiikan muuttuessa käyttäjän painaessa sitä tai viedessä kursorinsa 

sen ylle. Äänet ovat kuitenkin tärkeässä roolissa palautteenantajina ja niitä käytetäänkin 

usein yhdessä muiden menetelmien kanssa, eikä niinkään yksinään. Mitä enemmän on 

palautekanavia, sen varmemmin viestikin menee perille25. Äänet käyttöliittymissä 

jäävät kuitenkin usein muita palautekanavia vähemmälle huomiolle26. 

Tämä ei ole ongelma varsinaisissa pelikoneissa, mutta matkapuhelimia on harvoin 

suunniteltu kykenemään toistamaan useita samanaikaisia ääniä. Tästä johtuen 

                                                 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Black_%26_White_%28game%29 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Magic 
23 Saffer, s. 53 
24 Zwick 
25 Fox, s. 75 
26 Saffer, s. 52 
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matkapuhelinpeleissä joudutaan valitsemaan joko äänet tai musiikki. Musiikki on 

yleinen valinta, mutta se tarkoittaa äänellisen palautekanavan täydellistä puuttumista, 

jolloin pelin käytettävyys heikkenee. On pelintekijän punnittavissa lisääkö 

taustamusiikki viihdearvoa enemmän, kuin minkä ääniefektien puuttuminen poistaa 

käytettävyydestä. 

4.6 Valikkorakenne 

Pelaajan tulee olla jatkuvasti selvillä siitä, missä kohtaa valikkorakennetta hän milläkin 

hetkellä sijaitsee. Kun kyseessä on pieni näyttö, tällaisesta suunnitteluperiaatteesta 

saatetaan joutua joustamaan. Järkevin ratkaisu on minimoida ruutujen määrä27, jolloin 

minkäänlaista muistitaakkaa ei ylipäänsä pääse pelaajalle kertymään. Ruuduissa täytyy 

kuitenkin säilyttää vähintään otsikkotaso, mutta sen tarkempaa rakennetta ei useinkaan 

kyetä mahduttamaan pienille näytöille. 

Mahdolliset valikkorakenteet ja valinnat voi piilottaa pelin ajaksi, jolloin ne näkyvät 

vain silloin, kun niitä todella tarvitaan. Myös älykäs, tilanneriippuvainen vaihtoehtojen 

tarjoaminen vähentää kaikenlaisten valikoiden tarvetta viedä ruudulta tilaa. 

4.7 Lokalisaatio 

Lokalisoinnilla tarkoitetaan tuotteen muuntamista sopivaksi suunnatuille markkinoille. 

Käytännössä se tarkoittaa eri kieliversioiden tekemistä. Lisäksi sillä saatetaan tarkoittaa 

laajempiakin muutoksia, kuten esimerkiksi kuvien ja värien muuttamista paremmin 

suunnattuun kulttuuriin istuvaksi. Mobiilipelien kohdalla tekstin lokalisointi on 

kuitenkin pääosassa. 

Mitä vähemmän pelissä on tekstiä, sen helpompi kyseinen peli on lokalisoida eri 

kielille. Kielenvaihdokset voivat aiheuttaa odottamattomia ongelmia, sillä eri kielten 

keskimääräinen merkkimäärä vaihtelee. Esimerkiksi Englanti, joka on usein se 

alkuperäinen kieli, jolle pelit tehdään, sisältää keskimäärin vähemmän merkkejä kuin 

moni muu kieli, jolle pelejä useimmiten lokalisoidaan. 

Kun asian esittämiseen vaaditaan odotettua suurempi merkkimäärä, se voi tuottaa 

ongelmia, joissa annettu teksti ei enää mahdukaan suunniteltuun tekstialueeseen. Tätä 

                                                 
27 Fox, s. 69 
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voi ottaa huomioon jo käyttöliittymää suunniteltaessa, mutta lopulta kaikista 

kielikäännöksistä löytyy muutamia yllätyksiä, jotka eivät mahdu suurenkaan varattuun 

tilaan. Sanoja voi onneksi onnistua lyhentämään tavalla tai toisella. Tekstikenttien 

tarkka seuraaminen testaamisen aikana on tärkeää. 

Kun on puhetta tekstistä, tulee kuitenkin huomata, että pelaajat haluavat lukea 

mahdollisimman vähän tekstiä pelatessaan. On huomattavasti pelillisempää ja 

mielenkiintoisempaa, jos asian voi esittää ikonilla tai muulla graafisella tavalla. Tämä 

sopii erinomaisen hyvin yhteen lokalisoinnin kanssa, sillä ikoneita, symboleita ja 

grafiikkaa ei tarvitse vaihtaa siirryttäessä kielestä toiseen28. 

Mikäli monta eri kieliversiota on saman peliversion sisällä, mikä ei ole lainkaan 

harvinaista, symbolien käyttäminen vähentää lokalisaatiotyön lisäksi myös pelin 

kuluttamaa muistia. Eritoten matkapuhelinpeleissä käytössä oleva muisti saattaa olla 

juurikin niin niukassa, että tällaiset seikat kannattaa huomioida. 

Erään mobiilipelin käyttöliittymägrafiikkaa työstäessäni sain ohjeistuksen, että kaikki 

pelinäkymän käyttöliittymässä olevat elementit pitää esittää symboleina. Ainoa 

elementti, jota en ollut esittänyt symbolilla, oli sana ”level”, joka kertoi millä tasolla 

pelissä ollaan. Näinkin abstraktin asian esittäminen symbolilla on haasteellista, 

mahdollisesti jopa pelaajan ymmärrykselle, mutta mitä tulee lokalisaatioon, se oli sen 

arvoista. Kyseistä sanaa ei tarvinnut kääntää eri kielille, kun sen esitti symbolilla, ja 

symboli vei aina saman tilan käyttöliittymästä, jolloin se ei aiheuttanut ainuttakaan 

yllättävää ahtausongelmaa millään pelin kielistä. 

On tärkeää huomata, että graafisiin elementteihin ei upoteta tekstiä kiinteäksi osaksi 

grafiikkaa. Kaikki teksti tulee tuottaa ruudulle koodista käsin. Mikäli tätä neuvoa ei 

noudateta, jokainen kieliversio tarvitsee omat grafiikkapäivityksensä, joka ei olisi 

pelkästään työlästä graafikolle, vaan mahdollisesti myös hyvinkin kohtalokasta niille 

peliversioille, jotka sisältävät useita saman markkina-alueen kieliä, sillä pelin koko ja 

sen käyttämä muisti kasvaisivat holtittomasti. Vaikka tekstin voi tuottaa 

käyttöliittymäelementteihin koodin kautta, kuten juuri toin ilmi, kannattaa silti todella 

harkita symbolien käyttämistä vaihtoehtona. 

                                                 
28 Fox, s. 139 
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Oheisissa Xyanide –pelin ruutukaappauksissa29 näkyy hyvin, miten HUD:n 

elementeissä ei ole käytetty lainkaan tekstiä; Numeraaleja kylläkin, mutta se on 

poikkeustapaus siinä mielessä, että numeraaleja ei tarvitse kääntää eri kielille lainkaan, 

ellei lähdetä erittäin kaukaisille mobiilipelimarkkinoille. 

Nykyään ikonien käyttö on ollut vähentymään päin mm. Internetin vaikutuksesta. 

Mobiilikäyttöliittymät ovat jälleen poikkeus tähänkin sääntöön. Kun näyttötilaa ei ole 

hukattavaksi, ikoneita täytyy käyttää aina kun se on vain mahdollista. Esimerkiksi 

Saksankieliset sanat voivat olla huomattavan pitkiä,  kun taasen pieni ikoni voi hoitaa 

täysin saman asian30. 

                                                 
29 http://www.gamespot.com/mobile/action/xyanide/index.html 
30 Saffer, s. 142 
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5 GRAAFINEN SUUNNITTELU 

5.1 Mobiilinäytöt ja niiden ongelmat 

Mobiilipelien konkreettisin eroavaisuus konsoli- ja tietokonepeleihin on niiden pieni 

näyttökoko. Vaikka mobiilipelilaitteiden näytöt ovat parantuneet tasaista tahtia niin 

tarkkuudeltaan kuin mitoiltaankin, ne alkavat olla fyysisiltä mitoiltaan lähellä 

ylärajaansa; onhan selvää, että mobiilipelilaitteen ollessa kyseessä sen on pysyttävä niin 

kutsutusti taskukokoisena. Kuten aikaisemmin on jo todettu, muun muassa 

virtuaalinäppäinten avulla esimerkiksi matkapuhelinten näyttöä voidaan kasvattaa 

entisestään kasvattamatta laitteen kokoa. 

Graafiselle suunnittelijalle nykyiset mobiilinäytöt itsessään eivät tuota paljoakaan 

rajoituksia, sillä ne toistavat värejäkin jo tarvittavan laajalla skaalalla. Vanhemmissa 

matkapuhelinnäytöissä kannattaa kuitenkin olla varuillaan liukuvärien ja tasaisten 

väripintojen kanssa värien vähyydestä johtuen. Liukuvärit saattavat näyttäytyä suurina 

raitoina, kun taasen tasaisten väripintojen tulisi olla laitteen tukemia värejä, jolloin 

niiden näytöt eivät yrittäisi emuloida tiettyä väriä rasteripisteiden avulla. 

Riippuen näyttöteknologiasta grafiikan näkyvyys päivänvalossa saattaa olla heikkoa, ja 

onkin suositeltua käyttää huomattavasti suurempaa kontrastia graafisissa elementeissä, 

kuin mitä ainoastaan sisätiloissa käytettävällä näytöllä tulisi käytettyä31. Eritoten 

vanhemmissa matkapuhelimissa löytyy heikosti taustavalaistuja näyttöjä. 

5.2 Käyttöliittymän graafiset elementit 

On vaikeaa löytää sopivaa elementtien määrää suhteessa niiden kokoon, sillä 

kenenkään ei haluta joutuvan tihrustamaan, mutta sisältö on silti mahdutettava 

ruudulle tavalla tai toisella. Tähän löytyy monenlaisia apukeinoja. 

Koska mobiilipelien näytöillä on vain vähän tilaa, kannattaa se käyttää vain 

olennaiseen eli itse pelin tapahtumiin, ei sen kontrollointiin tarkoitettuihin nappeihin 

ja listoihin tai ylimääräsiin koristeisiin. Tällöin pelaajan on myös helpompi 

immersoitua pelimaailmaan. On kuitenkin yleisesti hyväksyttyä, että 

                                                 
31 Zwick, s. 118 
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käyttöliittymägrafiikoiden viehättävyydellä ja käyttäjäystävällisyydellä on suuri merkitys 

markkinalliseen menestymiseen32. 

Kontrastin kasvattaminen, hyvät värivalinnat ja tarkoituksenmukaiset marginaalit 

edesauttavat kaikista pienimpienkin elementtien huomaamista. Värikoodaus toimii 

erittäin hyvin mobiiligrafiikassa, sillä pienestäkin graafisesta vihjeestä voi olla paljon 

hyötyä, kun tilaa on käytössä vain vähän. Eräs tärkeä ominaisuus on myös pitää 

elementit aina samoilla kohdilla, koska sijainti antaa tehokkaan lisävihjeen käyttäjän 

muistille, ja täten selkeyttää käyttöliittymän käyttöä ja tekee sen oppimisesta 

helpomman prosessin. 

Pienestä näyttötilasta huolimatta sommitelmiin täytyy edelleen jättää tyhjääkin tilaa, 

sillä tällöin ruudusta tulee selkeästi hahmotettava ja jäsennelty33. Kannattaa myös 

muistaa hahmopsykologiasta se sääntö, että vierekkäin olevat elementit nähdään 

kuuluvan samaan ryhmään. Täyteen ahdettu ruutu voikin tuntua poikkeuksellisen 

ahtaalta ja sekavalta nimenomaan pienillä näytöllä, sillä jokainen elementti näyttää 

kuuluvan osaksi toista. 

Antialiasoinnilla tarkoitetaan sahalaitaisten pikseliviivojen pehmentämistä joko 

läpinäkyvillä tai taustaa vasten sävytetyillä pikseleillä, jolloin sahalaitaisuus katoaa ja 

lopputuloksesta tulee pehmeämpi. Kuitenkaan kaikista pienimpiä elementtejä ei 

kannata antialiasoida, jottei lopputuloksesta tule epätarkka ja utuinen. Erityisesti 

pienen tekstin antialiasoinnin kanssa saa olla tarkkana. Siitä lisää myöhemmässä 

typografian kappaleessa. 

Pienellä näytöllä kaukokuvat ja lähikuvat toimivat parhaiten, sillä tällöin tapahtuma 

voidaan sijoittaa kontekstiin ja näyttää yksityiskohtia, kuvatyyppien mainitussa 

järjestyksessä. Etäisyys näiden puolivälistä ei tahdo riittää kontekstiin eikä 

yksityiskohtiin34. 

Mobiilipelilaitteen näppäinten muotokieltä ja ulkoasua kannattaa käyttää hyödykseen 

mikäli mahdollista. Esimerkiksi PlayStation –peleissä ei käsketä painamaan neliötä ja 

kolmiota sanallisesti, vaan ne näytetään symboleina, jotka ovat samanlaiset kuin 

ohjaimessa. Symbolikieli tekee käyttöliittymän oppimisesta ja toiminnasta selkeämpää, 
                                                 
32 Zwick, s. 151 
33 Saffer, s. 126 
34 Zwick, s. 109 
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ja eritoten mobiilipeleissä pienen tilan ja jo mainittujen lokalisointiongelmien vuoksi 

symbolit toimivat erinomaisesti. Hyvin toteutettuna muotokieli, värit ja sijoitus 

vahvistavat tätä assosiaatiota käyttöliittymän ja laitteen välillä35. Aiemmassa 

kappaleessa nimeltään ”näppäimet” näytinkin jo esimerkkikuvan Patapon -pelistä 

käsitellessäni aihetta fyysisten näppäinten näkökulmasta. Kyseiseen kuvaan voi palata 

tämänkin kappaleen tiimoilta virkistämään muistiaan. 

Myös yleisesti symboleina käytettyjä metaforia, kuten roskakoria, on suotavaa käyttää 

sopivin paikoin36. On kuitenkin hyvä huomata, että monet vakiituneet symbolit ovat 

peräisin melko pitkän ajan takaa, ja esimerkiksi disketti tallennussymbolina on 

edelleenkin monissa paikoissa käytössä, vaikkei disketti itsessään ole ollut pitkään 

aikaan enää millään tavalla relevantti tallennusmediumi. Tällä teknologisella 

kehityksellä on ollut vaikutusta siihen, että symbolien käyttö on ollut vähenemään 

päin37. 

Laitteen tukiessa osoitinkynää interaktiiviset elementit voivat periaatteessa olla 

hyvinkin pieniä38, kunhan muistaa jättää antialiasionnin pois, käyttää paljon kontrastia 

ja yksinkertaisuutta. iPhonen kaltaisissa kosketusnäytöissä, joita on tarkoitus käyttää 

sormella, elementit eivät voi olla yhtä pieniä sormenpään suuruuden ja epätarkkuuden 

vuoksi. Edelläkin jo mainittu värikoodaus on erinomainen lisäys pieniin elementteihin, 

mutta kaikkein pienimmissä elementeissä siihen ei yksinään kannata luottaa johtuen 

siitä, että mobiilinäyttöjen värientoisto ei kuitenkaan vedä vertoja suurille näytöille. 

Nykyaikaisimmat mobiilinäytöt alkavat kuitenkin olla jo poikkeuksellisen hyviä. 

Hyvin suunniteltu ikoni ei edes tarvitse väriä erottuakseen muista. Tällöin värin voi 

myös jättää tehokeinoksi esimerkiksi käyttäjän valintojen osoittamiseen, joka on 

hyväksi käytettävyydelle39. 

5.3 Typografian suunnittelu 

Typografia pienillä näytöillä on on aihe, jossa riittää yllättävänkin paljon käsiteltävää. 

Se ei ole aivan niin ongelmatonta, kuin voisi kuvitella. 

                                                 
35 Zwick, s. 76 
36 Zwick, s. 77 
37 Saffer 
38 Zwick, s. 126 
39 Zwick, s. 130 
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Tekstiä tulisi käyttää vain pakollisissa kohdissa peliä, sillä se ei ole kirja. Pelaajat eivät 

halua lukea runsaasti tekstiä pelaamisen aikana40. Tästäkin johtuen tekstin luettavuus 

on sen tärkein ominaisuus pelien sisällä. Lukemisen täytyy siis olla mahdollisimman 

kivutonta ja helppoa, kun kerran pelaajat eivät ylipäätään luettavaa peleihinsä kaipaa.  

Luettavuus on tekstin tärkein ominaisuus myös pienillä näytöillä41. Yhtälö on hvin 

selkeä: Luettavuuden ollessa tekstin tärkein ominaisuus peleissä ja pienillä näytöillä, on 

mobiilipelien kohtalo siltä osin täysin selvä, sillä niissä yhdistyy molemmat. 

Oman fontin tekeminen mobiilipeleihin on välttämätöntä, mikäli haluaa saada sen 

sekä vastaamaan pelin graafista tyyliä että varmistua siitä, että kaikki tekstit toimivat 

kuten on suunniteltu. Pelilaitteissa ja matkapuhelimissa on niin kutsuttu 

systeemifontti, mutta pelit käyttävät omia fonttejaan. 

Tietokoneohjelmissa käytetään tyypillisesti vektorifontteja. Fontit mobiilipeleihin 

tehdään sijoittamalla pikselein tehdyt kirjaimet peräjälkeen isoon bittikarttakuvaan, 

josta leikellään palasia ja sijoitetaan ne peräjälkeen ruudulle muodostamaan sanoja. 

Tämä bittikarttakuva on loistava paikka sijoittaa pelissä käytettäviä piensymboleita, 

jolloin niitä voidaan käyttää pelissä määriteltyjen tekstimerkkien korvikkeena42. Se on 

myös oivallinen paikka sijoittaa pelilaitteiden nappien symboleita, joihin viitataan 

tekstissä symboleiden avulla. 

Pienellä näytöllä käytetty kirjainkoko ei voi olla kovinkaan suuri, jotta kirjaimia 

mahtuisi miellyttävä määrä yhdelle ruudulliselle tekstiä. Kun taasen käyttää pienempiä 

kirjaimia, täytyy niiden olla muotokieleltään yksinkertaisia, koska vähemmällä 

pikselimäärällä ei pysty selkeästi esittämään monimutkaisia kirjaimia. Tästä syystä 

näytöillä, erityisesti pienillä sellaisilla, käytetyt kirjaimet kannattaa olla päätteettömiä eli 

groteskeja. Pienaakkosten käyttäminen parantaa tekstin luettavuutta huomattavasti, 

sillä ne vaihtelevat keskenään enemmän kuin suuraakkoset ja ovat täten helpommin 

hahmotettavampia. Pelkkien suuraakkosten, versaalien, käyttäminen heikentää 

                                                 
40 Fox, s. 87 
41 Zwick, s. 128 
42 Fox, s. 97 
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luettavuutta huomattavasti43. Myös kursiivia kannattaa välttää, sillä vähin pikselimäärin 

esitetyt kirjaimet näyttävät epäselkeiltä pikseliladonnasta johtuen44. 

Kirjainten ääriviivoittaminen toimii erityisen hyvin esimerkiksi tekstin tullessa kuvan 

päälle tai yleensäkin vaihteleviin olosuhteisiin. Tällaisia tilanteita kannattaa 

alunperinkin välttää mikäli mahdollista, jotta luettavuus pysyisi kunnossa, mutta 

esimerkiksi suoraan pelikuvan päälle ilmestyville teksteille se on tarpeen. Antialiasointi 

toimii hyvin kirjainkoolla 12 ja sitä suuremmilla. Pienemmät kirjainkoot muuttuvat 

epäluettaviksi45. 

Mobiililaitteille tyypillisiä tekstin pistekokoja ovat kuudesta kymmeneen. Rivivälin olisi 

parempi olla tällä pienellä tekstikoolla normaalia hieman suurempi, jotta luettavuus 

paranisi. Sopiva lisäys riviväliin on kaksi tai kolme pistettä, mutta ei koskaan ainakaan 

enempää kuin neljä46. 

 

Ylläolevassa kuvassa on kolme fonttia pienessä kahdeksan pisteen koossa. 

Antiikvatekstin hienovaraiset koukerot ja päätteet sotkeentuvat pienellä pistekoolla 

epäluettaviksi. Päätteetön grotestkiteksti toimii jo huomattavasti paremmin, mutta 

lopputulos on edelleen liian huonoa käytettäväksi. Alimmaisena on pikselifontti, joka on 

suunniteltu toimivaksi nimenomaan vähin pikselein. Sen luettavuus on juuri niin hyvä, 

                                                 
43 Saffer, s. 130 
44 Sinkkonen, s. 144 
45 Zwick, s. 120 
46 Saffer, s. 130 
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kuin mitä se tässä koossa voi ollakaan. Pikselifonttia ei voi kuitenkaan skaalata, joten 

haluttaessa erikokoisia tekstejä, täytyy niiden fontit suunnitella erikseen. 

Muita tapoja parantaa luettavuutta on kasvattaa kirjainväliä, jotta pikseleistä saa 

paremmin selvää. Se on usein vastoin ensireaktiota, kun tekisikin mieli tiivistää tekstiä 

saadakseen mahtumaan sitä enemmän pienelle ruudulle. Mikäli mobiililaite on 

varustettu hieman isomman kokoluokan näytöllä, ei silti kannata käyttää kaikkein 

pienintä mahdollista kirjainta; kuten sanottu, käyttäjän on nähtävä asiat selkeästi ilman 

tihrustamista. Tulee siis käyttää tarkoituksenmukaisen pientä kirjainta, ei pienintä 

mahdollista. 

 

Oheisissa Midnight Pool –pelin ruutukaappauksissa47 on näkyvissä monia 

mainitsemiani typografisia elementtejä: Teksti on ääriviivoitettu, joka takaa tekstille 

paremman luettavuuden mm. tilanteissa, joissa samaa tekstityyppiä käytetään useilla 

erilaisilla taustakuvilla ja -väreillä. Lisäksi pelissä on käytössä vain suuraakkoset, joka 

heikentää luettavuutta, mutta säästää laitteen rajallista muistia. 

Bittikarttakuvat vievät muistia melko paljon, jolloin liian montaa fonttiperhettä ei voi 

käyttää. Sen ei pitäisi kuitenkaan olla ongelma, sillä ylipäätään missään tuotteessa, 

mobiili tai ei, ei pitäisi käyttää kovinkaan montaa eri fonttia. 

                                                 
47 http://www.gamespot.com/mobile/puzzle/midnightpool/index.html 
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5.4 3D-grafiikka 

3D-grafiikka alkaa olla arkipäivää mobiilipeleissä. Luonnollisesti 3d-grafiikka on 

alkeellisempaa, kuin mitä se on konsoli- ja pc-alustoilla, jotta mobiililaitteet jaksavat 

pyörittää sitä. Kolmiulotteinen grafiikka on tällä hetkellä vielä enimmäkseen 

pelilaitteiden käytössä, mutta se on alkanut lyömään tietään läpi jo moniin 

matkapuhelimiinkin. 

Mobiilipeleissä käytetyt 3D-mallit ovat melko rujoja, mutta pienillä näytöillä ne jäävät 

niin pieniksi, ettei ne näytä niin karuilta, kuin mitä ne näyttäisivät suurilla näytöillä. 

Toisin sanoen 3D-mallien polygonien määrä ja tekstuurien koko jäävät melko pieniksi. 

Eräs artikkeli48 varoittaa, että kolmiulotteiset matkapuhelinpelit ovat juuri vain niin 

hyviä, kuin mitä niiden kontrollit ovat. Kolmiulotteisuuden kanssa tuleekin olla 

varovainen pienillä näytöillä, ja varsinkin matkapuhelimien pelikäyttöön heikommilla 

näppäimillä. 

Kolmiulotteisuus käyttöliittymissä on kuitenkin melko vähän käytetty ominaisuus. 

Silloin kun sitä on hyödynnetty, niiden kontrollit ovat usein pelihahmon ohjaamiseen 

verraten selkeämmät, joten suurempia ongelmia siitä ei pitäisi syntyä. Sinänsä 

syvyysakselin hyödyntäminen pienellä näytöllä on kuitenkin kiinnostava idea. 

5.5 Heads-up display 

HUD eli "Heads-up display" on vakiintunut termi käyttöliittymäelementeille, jotka 

näkyvät varsinaisen pelaamisen aikana, toisin kuin esimerkiksi pelin päävalikkko tai 

muut valikot, kuten tason valinta –valikko ennen pelin alkamista. 

Pienillä laitteilla HUD:lla on vaarana kehittyä ongelmaksi. Kun ruutu on jo valmiiksi 

pieni, varsinaista pelinäkymää ei kannata pienentää entisestään kookkailla 

käyttöliittymäelementeillä, tai kohtaamme niin kutsutun auton tuulilasi –efektin, joka 

heikentää immersiivisyyttä huomattavan paljon. Vain kaikista olennaisin tieto voidaan 

mobiilipelissä pitää jatkuvasti käyttäjän näkyvillä, tai vähintäänkin tieto on visuaalisesti 

saatava pakattua selkeään, mutta kompaktiin tilaan49. Kuten eri yhteydessä aiemmin 
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49 Fox, s. 145 
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mainitsin, näitä käyttöliittymäelementtejä voi myös piilottaa niin, että ne ilmestyvät 

esille vain käyttäjän tarvitessa niitä. 

Siinä missä jokainen Nintendo DS:n näyttö on samanlainen, matkapuhelimien 

näytöissä on suurta vaihtelua niin valmistajien kuin mallienkin välillä. Tästä aiheutuu 

se, että matkapuhelinpelien käyttöliittymien on oltava helposti skaalattavissa. Eräs tapa 

toteuttaa tämä on rakentaa HUD pienistä paloista, joita tiletetään eli sijoitellaan 

peräjälkeen tarvittava määrä, kunnes ruutu on saatu täytettyä. Se säästää myös laitteen 

muistia. Ilmiötä voidaan verrata tiiliskiveen: kokonainen tiiliseinä vie enemmän tilaa 

kuin yksi tiiliskivi, jos voimme monistaa sitä. Kääntöpuolena visuaalinen ilme 

kuitenkin kärsii, kun täysin samanlaista palaa monistetaan vieriviereen. Käytettäessä 

tiletystä graafikko voi kuitenkin suunnitella toistuvan kuvion siten, ettei se häiritse 

silmää. Toistuvien kuvioiden suunnittelu on leikkisästi sanoen oma taiteenalansa. 

Kannattaa myös muistaa, että ohjelmoijat voivat luoda koodista hyvin yksinkertaisia 

kuvioita kuten viivoja ja laatikoita. Pelin käyttöliittymägrafiikka voidaan suunnitella 

tällaista alkeellisempaa tekniikkaa käyttäen, joka säästää pelin tieodostokokoa ja 

laitteen muistia, ja toisinaan sillä on saatu aikaan erittäin vakuuttavankin näköisiä, 

tyylikkäitä visuaalisia ilmeitä. 

5.6 Animaatio 

Puhuttaessa animaatiosta ei ensimmäisenä tule varmaan mieleen 

käyttöliittymäanimaatiot. Staattiset ruudut ovat peleissä kuitenkin varsin tylsiä, ja se 

pätee jo päävalikkografiikoihinkin. Pienikin liike tuo heti enemmän pelillisyyttä ja 

viihdearvoa mukaan. Jokaisessa pelivalikkoruudussa kannattaa peleissä käyttää edes 

jonkinlaista liikettä, jos vain mahdollista50. 

Mobiilipeleissä tästä periaatteesta voidaan joutua luopumaan laitteiden vähemmistä 

resursseista johtuen, mutta pienikin liike, esimerkiksi kursorin pyöriminen oman 

akselinsa ympäri, lisää ruudun mielenkiintoa huomattavasti. Lisäksi se myös kertoo 

pelaajalle, että peli on edelleen elossa. 

Animointia voidaan myös hyödyntää visuaalisena palautekanavana käyttäjän 

painalluksille. Esimerkiksi pelaajan liikkuessa valikkotasolta toiselle, voisi nämä eri 

                                                 
50 Fox, s. 85 
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tasot liukua tai haihtua esiin ja pois näkyvistä. Ymmärrettävästi laitteen resurssit 

määrittävät tätäkin seikkaa: mobiilituotteissa sisältöä muokataan tekniikan rajoitteiden 

mukaan. 
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6 YHTEENVETOA JA OMAN TYÖN ARVIOINTIA 

6.1 Yhteenveto 

Kuten työstäni on tullut selville, pelikontrollit eivät suinkaan ole matkapuhelimien 

vahvuus; matkapuhelimilla on vielä paljon kehityttävää pelilaitteina. Varsinaisilla 

pelilaitteilla puolestaan pelattavuus on jo oikein hyvää, sillä toisin kuin 

matkapuhelimilla, pelialustoja ei ole useita ja ne on suunniteltu nimenomaan 

pelaamistarkoitukseen. 

Mobiililaitteiden näyttöjen koko vaihtelee runsaasti keskenään, mutta siitä huolimatta 

ne ovat silti kaikki edelleenkin pieniä. Näytön pienuus tuo omat haasteensa 

suunnitteluun, ja näihin haasteisiin voidaan vastata tuntemalla muun muassa 

käytettävyyden, grafiikan ja typografian käyttäytymistä pienillä näytöillä. 

Mobiililaitteiden tehot ja resurssit ovat myös tietokoneita ja pelikonsoleita 

rajallisempia, joten näiden parissa toimiessa joutuu suurella todennäköisyydellä 

tekemään monia karsintoja ja valintoja. Sanotaankin, että suunnitelma on valmis, kun 

siitä ei voida ottaa enää mitään pois. Tällaisessa perusrakenteisiin pyrkimisessä 

päästäänkin mobiilituotteiden suunnitteluestetiikan lähteille. 

6.2 Oman työn arviointia 

Lähdin tekemään tätä tutkintotyötä laajennuksena aiemman seminaarityöni päälle, sillä 

kyseisestä aiheesta riitti vielä tutkittavaa ja sanottavaa. Nyt kun työni on valmis, olen 

matkan varrella saanut esimerkiksi alan kirjallisuutta lukemalla paljon irti omaa 

aihettani laajemmaltakin alueelta. Olen syventänyt tietoani muun muassa typografiasta, 

käyttöliittymäsuunnittelusta, peligrafiikasta ja pelisuunnittelusta myös mobiilipelien 

ulkopuolisesta maailmasta. 

Tiesin työni pikkuhiljaa valmistuvan, kun olin kahlannut läpi löytämäni materiaalit ja 

onkinut niistä kaiken mobiiliin, peleihin ja käyttöliittymäsuunnitteluun, ja näiden 

muodostamiin kokonaisuuksiin, liittyvät tiedot. Samalla tuntui, ettei se riittäisi, vaan 

että pitäisi antaa vielä jotain enemmän. Tämä tunne johtuu todennäköisesti siitä, että 

minulle muun muassa työni kautta tämä aihe on tullut tutuksi myös käytännön 

tekemisen kautta. Vaikka opinkin tutkintotyötäni tekemällä paljon, oli monia asia 
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minulle myös ennestään tuttua, ja sain niille käsityksille vahvistusta alan 

kirjallisuudesta. Lukija, jolle aihe ei ole yhtä tuttu kuin minulle, saa tästä työstä 

todennäköisesti muodostettua itselleen hyvän tietoperustan mobiilipelien 

käyttöliittymäsuunnitteluun. 
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Kuvalähde: Midnight Pool (Luettu 2.5.2008) 
 http://www.gamespot.com/mobile/puzzle/midnightpool/index.html 

Kuvalähde: Nintendo DS (Luettu 2.5.2008) 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_ds 

Kuvalähde: PlayStation Portable Slim & Lite (Luettu 2.5.2008) 
 http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable_Slim_and_Lite 

Kuvalähde: Patapon (Luettu 3.5.2008) 
http://www.gamespot.com/psp/action/patapon/index.html 

Wikipedia-artikkeli: PlayStation Portable (Luettu 1.5.2008) 
 http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable 
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