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Tiivistelmä:

Tämän semioottisen tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa äänen funktioita Dis-
honored -videopelissä. Tutkimukseni pohjautuu kaksitasoiseen analyysiin, jossa olen
tarkastellut ensin aineistossa ilmenneitä äänitilanteita ja näihin sisältyvien äänten de-
notaatioita, jonka jälkeen olen jaotellut äänet äänikerronnallisiin kategorioihin. Ai-
neistohavaintojeni pohjalta olen tulkinnut äänten konnotaatioita ja merkityksenannon
osapuolten diegeettisyyttä.

Tutkimuksessa nousi esiin neljä äänen merkityksellistymisen kautta ilmennyttä peli-
äänen funktiota.  Todettuja funktioita ovat ruumiillistava,  mystifioiva,  ylläpitävä ja
pelillinen funktio. Ruumiillistava ääni tekee pelimaailmasta ja sen käsittämistä enti-
teeteistä havaittavia ja tämän myötä se kykenee jäsentämää pelimaailmaa ja orientoi-
maan  pelaajaa.  Mystifioiva  ääni  tuo  pelaamiseen  outouden  ja  yliluonnollisuuden
merkityksiä.  Ylläpitävä  ääni  tukee  pelimaailmaa johdonmukaisena  ympäristönä  ja
itse peliä johdonmukaisesti toimivana systeeminä. Pelillinen ääni on ääntä, joka on
olennaisesti integroitu osaksi pelimekaniikkoja.

Esiin nousevat äänen funktiot nivoutuvat hyvin osaksi jo olemassa olevaa äänitutki-
musta. Ne kuitenkin myös tulevat osoittaneeksi kuinka vähäistä ja puutteellista peli-
äänitutkimus vielä tänäkin päivänä on. Löytyneet funktiot ovat osin niin perustavan-
laatuisia,  että niistä luulisi  löytyvän tutkimusjulkaisuja jo laajemminkin.  Vaikuttaa
kuitenkin siltä, että monet äänen funktioista on kuitattu ikään kuin itsestäänselvyyk-
sinä joita ei tarvitse sen kummemmin käsitellä. Tämä tutkielma paikkaa tätä tutki-
muksellista aukkoa nostaen samalla esiin tarvetta syvemmällä aiheeseen paneutuvaan
äänitutkimukseen löydettyjen funktioiden tarkentamista ja laajempaa yleistettävyyttä
ajatellen.

Avainsanat: diegeesi, merkki, pelitutkimus, peliäänitutkimus, äänitutkimus

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi.
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1. JOHDANTO

Aloitan työni esittelemällä tutkimukseni lähtökohdat, eli tutkimukseni aiheen, tutki-

muskysymyksen, valitsemani tutkimuksellisen rajauksen, aineiston, käyttämäni läh-

teet ja lopuksi vielä lukukohtaisen rakenteen jonka mukaan työni etenee. Lähtökoh-

tien jälkeen ilmituon oman positioni tutkijana, eli paitsi motivaationi tutkimuksen te-

kemiselle,  myös  historiani  tutkimusaiheen  piirissä.  Johdannon  lopussa  käyn  läpi

aiempia tutkimusalaani käsitelleitä julkaisuja ja teen yhteenvedon siitä miten ja mil-

laisin tuloksin tutkimusaihettani on jo lähestytty. 

1.1. LÄHTÖKOHDAT

Aihe & tutkimuskysymys

Tutkimukseni käsittelee videopelien ääniä ja niiden funktioita peleissä. Tutkimukseni

kuuluu peliäänitutkimuksen piiriin, joka osaltaan on luonnollisissa kytköksissä myös

äänitutkimukseen ja  pelitutkimukseen.  Olen kiinnostunut  pelien äänistä,  koska ne

liittyvät vahvasti omaan harrastus- ja ammattitoimintaani. Peliäänitutkimus on verrat-

tain uusi tutkimusala ja peliääntä käsittelevistä julkaisuista valtaosa tuntuu käsittele-

vän vain pelien musiikkia tai peliäänten tuottamisen teknisiä aspekteja. Koen täten

peliäänen piirissä olevan vielä paljon tutkimuksellisia aukkoja. Tämä tutkimus ei kui-

tenkaan turvaudu täysin uuteen näkökulmaan peliäänitutkimuksen parissa, vaan pyr-

kii  syventämään jo olemassa olevaa tutkimusta.  Tämä on toteutettu nojaamalla jo

olemassa olevaan peliäänitutkimukseen, mutta tarkastelemalla aihetta hieman aiem-

mista tutkimuksista poikkeavilla tavoilla. Toivon tutkimukseni tuottamien tulosten li-

säävän peliäänten ymmärtämisen monimuotoisuutta ja nivoutuvan yhteen aiemman

peliäänitutkimuksen kanssa. 
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Tämän tutkielman tutkimusongelmana on kartoittaa äänten funktioita videopeleissä.

Tarkoitukseni on tuoda paremmin ymmärrettäväksi äänen vallitsevia ja mahdollisia

käyttötapoja ja merkityksiä.  Pyrin ymmärtämään miten ja miksi ääniä on käytetty

virtuaalisissa peleissä ja kuinka niiden potentiaalia on mahdollista hyödyntää. Toivon

tutkimukseni tuottavan ymmärrystä jota olisi mahdollista hyödyntää pelisuunnittelus-

sa ja peleihin suuntautuvassa äänisuunnittelussa.

Tutkimukseni käsittelee äänen funktioita peleissä ja lähestyy aihetta semioottisesta

näkökulmasta. Taustalla on ajatus siitä, että äänen funktiot ovat määriteltävissä nii-

den merkityssuhteiden kautta, joiden muodostumisessa ne ovat osallisia. Tutkimus on

suoritettu  tarkastelemalla  yhdessä  aineistoksi  valitussa  pelissä  ilmenneitä  ääniä  ja

äänten ilmenemisen ympärillä vallitsevia tilanteita. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä

pelisuunnitteluun ja pelien äänisuunnitteluun kannalta hyödyllistä ymmärrystä pelien

äänistä.

Peliääntä käsitelleitä tutkijoita ovat Kristine Jørgensen, Inger Ekman, Mark Grims-

haw, Karen Collins, Sander Huiberts ja Anu Tukeva. Tässä tutkimuksessa näkökul-

mani  rakentuu peliäänen merkityksellistymisen ja  tuon merkityksellistymisen osa-

puolten diegeesin tarkastelun varaan. Samansuuntaista näkökulmaa ovat julkaisuis-

saan käyttäneet myös Jørgensen ja Ekman ja heidän työnsä tarjoavatkin osaltaan läh-

tökohtansa tälle tutkimukselle. Kumpikin mainituista kirjoittajista on todennut peli-

äänen toimivan semioottisena systeemiä ja kiinnittänyt huomionsa äänen merkityk-

sellistymisen osapuolten diegeesiin. Tämä tutkimukseni seuraa Jørgensenin ja Ekma-

nin esittämää semiotiikan ja diegeettisyyden määrittämää linjaa, mutta huomioi myös

äänten merkitysten tasoja hyödyntäen semiootikko Roland Barthesin esittämää aja-

tusta merkkien denotaatioista ja konnotaatioista. Lisäksi tutkimus ottaa aiempia tutki-

muksia tarkemmin huomioon äänen äänikerronnallisen kategorisoinnin ja sen yhtey-

den äänen merkityksellistymiseen.

Tutkimukseni aineistokseni olen valinnut 2012 julkaisun Dishonored -videopelin. Ai-

neisto sopii lähestymistapaani, koska se on tunnettu ja arvostettu peli.  Teos myös

mielestäni edustaa hyvin nykyaikaisille ensimmäisen persoonan toiminta- ja hiiviske-
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lypeleille  tyypillisiä  piirteitä,  tarjoten  näin  hyvän  lähtökohdan  tutkimustulosteni

yleistämiseen. Olen tarkastellut aineistopeliä pelaamalla sitä, analysoiden sitä siinä

ilmenneiden äänten ja niiden ilmenemistilanteiden kannalta.  Analyysini havaintoja

olen tarkastellut kiinnittämällä huomioni äänten ja äänitilanteiden diegeesi- ja merki-

tyssuhteisiin, ottaen huomioon myös äänten äänikerronnalliset kategoriat ja merki-

tyksellistymisen denotatiiviset ja konnotatiiviset tasot.

Audiovisuaalisen alan tutkimuksissa mediateosten auditiivinen sisältö tuntuu jääneen

niiden visuaalisen sisällön varjoon. Tämä ilmiö on mielestäni havaittavissa tarkastel-

taessa olemassa olevaa elokuvatutkimusta, ja pelitutkimuksen parissa äänitutkimuk-

sen puute näyttäytyy vielä voimakkaammin. Syynä tähän lienee pelitutkimuksen suh-

teellinen nuoruus verrattuna elokuvatutkimukseen.  Tämän tutkimuksen tavoitteena

on osaltaan paikata tuota tutkimuksellista aukkoa pyrkimällä lisäämään pelien ääntä

koskevaa ymmärrystä.

Tämä tutkimus pyrkii osaltaan paikkaamaan äänitehosteiden puutteellista ymmärtä-

mistä, sillä tutkimuksen tuloksissa nousevat äänikerronnan joukosta esiin erityisesti

erilaiset äänitehosteet. Äänitehosteita ilmenee merkittävän monissa mediateoksissa ja

suurimmassa osassa virtuaalisista peleistä. Äänitehosteiden yleisestä ilmenemisestä

huolimatta,  ne tuntuvat usein jäävän vähälle huomiolle niin mediateosten yleisön,

kuin mediateoksia käsittelevien tutkimustenkin parissa. Puhe ja varsinkin musiikki,

äänikerronnan kaksi muuta elementtiä, tuntuvat kiinnittävät helposti paljon voimak-

kaamman huomion ihmisiin.  Äänisuunnittelun parissa työskentelevien henkilöiden

keskuudessa kuuleekin usein sanonnan ”Kun äänet on tehty hyvin, kukaan ei kiinnitä

niihin huomiota”. Tuossa yhteydessä äänillä viitataan mielestäni varsinkin äänitehos-

teisiin ja siihen, kuinka ne hyvin tehtyinä sulautuvat niin hyvin yhteen mediateoksen

kuvamateriaalin kanssa, että vaikka ne toki havaitaan, niihin ei tule erikseen kiinni-

tettyä huomiota. Toisaalta huonoiksi koetut äänitehosteet kyllä huomataan ja ne saa-

vat kritiikkiä osakseen.

Olemassa oleva peliäänitutkimus on puutteellista myös peliäänen vallitsevien käyttö-

tapojen tutkimuksen osalta. Äänen potentiaalia ei useinkaan kunnolla hyödynnetä pe-
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leissä. Tietokonepelejä pidetään yleensä pääasiassa visuaalisena mediana, äänen jää-

dessä pelin muiden osatekijöiden varjoon. Ääntä tunnutaan monesti käyttävän peleis-

sä vain koristeena jonka vuoksi useita pelejä voi hyvin pelata niin että niiden äänet

on kytketty pois päältä. Ääntä ei siis pääsääntöisesti tunnuta käyttävän pelaamisen

kannalta relevanttina elementtinä. (ks. esim. Ekman 2005)

Ääni on tuntunut siis historiallisesti jäävät taka-alalle elokuvatutkimuksen, pelitutki-

muksen ja myös muiden audiovisuaalisia medioita ja artefakteja käsittelevän tutki-

muksen piirissä. Tutkijoiden huomio on nähdäkseni ensisijaisesti tuntunut keskitty-

vän näiden  teosten  visuaalisiin  ominaisuuksiin  niiden  auditiivisten  ulottuvuuksien

jäädessä vain sivuhuomioksi. Ei siis ole yllättävää, että peliääntä koskevaa kirjalli-

suutta ja varsinkaan niitä käsittelevää tutkimusta on sitäkin olemassa suhteellisen vä-

hän pelien visuaalisiin ja kulttuurillisiin piirteisiin keskittyviin tutkimuksiin verraten.

Rajaus & lähteet

Tutkimukseni keskittyy aineistoksi valitussa pelissä ilmenevien peliäänen funktioi-

den määrittelemiseen tarkastelemalla äänen merkityksellistymistä ja tuon merkityk-

sellistymisen osatekijöitä. Tähän tavoitteeseen nojaten olen muodostanut tutkimukse-

ni rajauksen semioottiseen viitekehykseeni valitsemistani osista sekä elokuvatutki-

muksen piiristä mukaan otetulla äänikerronnan kategorisoinnilla ja diegeesin määrit-

telyllä. Semioottinen viitekehykseni rakentuu Ferdinand de Saussuren määrittämän

semiotiikan sekä Roland Barthesin määrittämän denotaation ja konnotaation varaan.

Olemassa olevissa julkaisuissa äänikategorioista pelien musiikkiin on kiinnitetty sel-

västi muita enemmän tutkimuksellista huomiota ja monet tutkimukset rajautuvatkin

pelkästään pelien musiikin tarkasteluun.  Olen myös havainnut ääntä käsittelevissä

julkaisuissa ja yleisessä keskustelussa sellaisen tavan, että äänestä ja musiikista pu-

hutaan tyystin erillisinä ilmiöinä, vaikka musiikki on kuitenkin vain yhdentyyppistä

ääntä. Oma kiinnostukseni liittyy eniten pelien äänitehosteisiin, mutta koen kuitenkin

parhaaksi tarkastella pelien äänikerrontaa kokonaisuutena sen sijaan että esimerkiksi
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rajaisin musiikin, puheen ja hiljaisuuden tutkimukseni ulkopuolelle. Tarkastelen pelin

äänikerrontaa siis kokonaisuutena. 

Rajasin aineistoni yhteen teokseen, videopeliin nimeltä Dishonored. Vaihtoehdot oli-

vat väliltä pintapuolinen katsaus useampaan peliin tai syväluotaava katsaus yhteen

peliin. Päädyin rajaamaan aineistoni vain yhteen peliin. Valintani seurauksena pystyn

siis tarkastelemaan aineistoani monipuolisemmin ja syvällisemmin kuin mitä useam-

masta pelistä koostuvan aineiston tapauksessa olisin pystynyt. Aineiston rajaukseni

haittapuolena voidaan kuitenkin pitää tutkimustulosteni huonompaa yleistettävyyttä.

Toisaalta valitsemani aineisto on ensimmäisen persoonan toimintapeli, joka on yksi

suosituimmista ja yleisimmistä peliluokista (Statista 2018). Aineisto edustaa myös

toista pelityyppiä: hiiviskelypeliä. Kyseinen pelityyppi ei itsessään ole niin yleinen,

mutta monet tunnetut pelit sisältävät vähintäänkin jonkinlaisia hiiviskelyelementtejä,

vaikkeivät  olisikaan  täysimittaisia  hiiviskelypelejä.  Valitsemani  aineistoni  voidaan

siis olettaa tarjoavan tutkimustulosteni yleistettävyyttä muidenkin ensimmäisen per-

soonan hiiviskely- tai toimintapelien laajuuteen.

Tutkimukseni  lähteinä  käytän  pääasiassa  aikaisempaa peliäänitutkimusta.  Valtaosa

olemassa olevasta ääniteoriasta tulee musiikkiteorian ja elokuvateorian puolelta. Tä-

män vuoksi hyödynnän tutkimuksessani myös yleisempää elokuvaäänen parissa ke-

hitettyä ääniteoriaa.

Tutkimukseni pohjautuu ennen kaikkea kahteen aikaisempaan peliääntä käsittelevään

julkaisuun.  Nämä ovat  Kristine  Jørgensenin  tutkimus,  A Comprehensive  Study  of

Sound  in  Computer  Games (2009)  ja  Inger  Ekmanin  kehittämä  tulkintakehikko

(2005).  Kummankin julkaisun keskiössä on peliäänen toimiminen semioottisena sys-

teeminä sekä peliäänen diegeettisyys. Kummassakin julkaisussa on myös omalla ta-

vallaan todettu, että toisin kuin elokuvissa, peleissä ääni ei ole vain joko puhtaan die-

geettistä tai extradiegeettistä, vaan sen diegeettisyys kytkeytyy äänen alkuperän ja

äänen merkityksen väliseen suhteeseen.  Avaan näitä  tutkimuksia tarkemmin myö-

hemmissä 1.3. Aiempi peliäänitutkimus ja 2.3. Diegeesi -luvuissa.
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Muita  tutkimustani  taustoittavia  peliääntä  käsitteleviä  julkaisuja  ovat  Karen

Collins:in  Playing with Sound (2013),  Mark Grimshaw:n The Acoustic Ecology of

the First-Person Shooter (2007), Anu Tukevan tarkastelu musiikin funktioista video-

peleissä (2011) sekä Huiberts & Van Tolin kehittämää IEZA-mallia (2008). Myö-

hemmässä 1.3. Aiempi peliäänitutkimus -luvussa kerron lisää näistä lähteistä.

Yleisemmän äänitutkimuksen  ja  elokuvaäänitutkimuksen parista  käytän  lähteinäni

Michel  Chionin äänitutkimuksen kannalta  merkittävää  Audio-Vision teosta  (1994),

Ari Koivumäen aanipaa -internetsivustoa ja sen käsittämää ääniteoriaa (2005). Ääni-

kerronnan käsitteitä avaan paljolti Kari Pirilän ja Erkki Kiven  Otos: Elävä kuva -

elävä ääni -kirjaa hyödyntäen (2005). Avaan käyttämääni ääniteoriaa myöhemmässä

2.1. Äänikerronta -luvussa.

Semioottinen tutkimusmetodini pohjaa pääasiassa Daniel Chandlerin Semiotics: The

basics sekä John Fisken  Merkkien kieli: Johdatus viestinnän tutkimiseen -teoksissa

esitettyihin semioottisiin suuntauksiin. Suuntaukset pohjautuvat Ferdinand de Saus-

suren ja Roland Barthesin määrittämään semioottiseen teoriaan. Lisäksi olen hyödyn-

täny Pirkko Anttilan Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta (2005) -kirjassa esit-

tämiä tutkimusmalleja, sekä Jyväskylän yliopiston Koppa -internetsivustolla esitettyä

tutkimuskäsitteistöä.

Käyttämäni lähteet puhuvat tietokonepelistä, virtuaalisista peleistä, digitaalisista pe-

leistä,  konsolipeleistä ja videopeleistä.  Kaikki kyseiset  termit viittaavat lähteissäni

kuitenkin samaan asiaan. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole merkityksellistä pela-

taanko peliä tietokoneella vai pelikonsolilla. Tietokone- ja konsolipelaamisen keskei-

nen ero tämän tutkimuksen näkökulmasta on vain siinä, käytetäänkö niiden pelaami-

sessa pääsääntöisesti enemmän hiirtä ja näppäimistöä vai peliohjainta. Tutkimukses-

sani olen päätynyt käyttämään termiä peli ja videopeli ja käytän näitä termejä myös

viitatessani muiden kirjoittajien teksteihin.
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1.2. TUTKIJAPOSITIO

Tutkijan positio viittaa tutkijan ja tutkimusongelmaan, aineiston ja menetelmien väli-

seen suhteeseen. Tämän position tiedostaminen on tärkeää, koska se voi tarkoitukset-

tomasti tai tarkoituksellisesti vaikuttaa tutkijan tapaan tulkita aineistoa ja sen merki-

tyksiä, vaikuttaen myös tutkimustuloksiin. (Koppa 2014, Tutkijan position hahmotta-

minen) Pirkko Anttilan mukaan artefakteihin liittyy aina assosiaatioita ja mielleyhty-

miä herättäviä ominaisuuksia. Tutkijan on täten hyvä olla tarkkaavainen sen suhteen,

mikä tieto on puhtaasti peräisin artefaktista itsestään ja mikä on syntynyt kokijan as-

sosiaatioiden kautta. (Anttila 2005. s213)

Tässä luvussa avaan oman tutkijapositioni, tehdäkseni sekä lukijalle että itselleni tie-

doksi oman taustani siinä määrin, kuin näen sen voivan vaikuttaa tähän tutkimukseen

ja sen tuloksiin. Aloitan kertomalla oman suhteeni mediateosten ääniin, peleihin ja

näiden kautta lopulta peliääneen ja sen tutkimukseen. Sen jälkeen kerron vielä aikai-

semmasta elokuvien äänitehosteita käsitelleestä tutkimuksestani, jossa tehdyt havain-

not vaikuttavat tämänkin tutkimuksen taustalla.

Minä, äänet ja pelit

Oma taustani äänitutkimukseen tulee pääasiassa elokuvaäänen puolelta, mutta minul-

la on myös jonkin verran kokemusta pelisuunnittelun ja pelituotannon sekä näiden

myötä peliäänisuunnittelun alalta. Olen koulutukseltani äänityöhön erikoistunut me-

dianomi ja opiskelen tätä tutkimusta tehdessäni Lapin yliopistossa, suorittaen Sovel-

tavan ääni-ilmaisun maisteriohjelmaa. Tämän graduni olen kirjoittanut osana kyseistä

ohjelmaa. Työtaustani puolesta äänikokemukseni rajautuu enimmäkseen TV-, video-,

ja elokuvaäänen piiriin. Harrastustoimintani myötä olen myös ollut työstämässä ää-

niä lukuisiin lyhytelokuviin ja muihin pienimuotoisiin mediaprojekteihin. Kiinnos-

tukseni äänen parissa on pitkään suuntautunut voimakkaimmin äänitehosteisiin ja fo-

ley-työskentelyyn.  Edellisen  opinnäytteeni  kirjoitin  elokuvien  äänitehosteista  sekä

niiden  käyttömahdollisuuksista  ja  luomisprosesseista.  Opiskelutaustaani  kuuluu

myös erinäisiä pelialan opintoja ja harrastuksiini on nuoresta pitäen kuulunut pelaa-
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minen sekä pelisuunnittelu. Pelikokemukseni ovat tapahtuneet valtaosin tietokoneella

sekä Nintendo-konsoleiden parissa, mutta erinäiset Playstation- ja Xbox-konsolitkin

ovat tulleet minulle harrastukseni myötä tutuiksi. Suuri osa pelikokemuksistani on ta-

pahtunut strategia-, rooli-, tasohyppely-, pulma- ja toimintapelien parissa. Pelikoke-

mukseni sijoittuvat 1993–2017 välille ja pelaamani pelit ovat myöskin olleet enim-

mäkseen tuon aikavälin julkaisuja.

Olen kiinnostunut virtuaalisten pelien äänistä ja näiden äänten merkityksistä ja mah-

dollisuuksista. Nykyhetkisenä intressinäni on kahden kiinnostukseni, äänen ja pelien,

yhdistäminen omassa osaamisessani ja sen myötä tulevassa harrastus- ja ammattitoi-

minnassani. Tämä gradu toimii täten itselleni yhtenä askeleena tätä tavoitettani kohti,

paneutuessani  tutkimuksessani  pelien ääniin ja  niiden funktioihin peleissä.  Tämän

tutkimukseni olen täten tehnyt ennen kaikkea itseäni varten ja omaa ymmärrystäni

kehittääkseni. Uskon ja toivon tutkimuksestani olevan hyötyä myös muille samankal-

taiset, ääneen ja peleihin, kohdistuneet intressit omaaville henkilöille, olipa kyse sit-

ten äänityön tai muun pelien osa-alueen parissa toimivista ihmisistä. Äänet ovat joka

tapauksessa osa suurinta osaa nykyaikaista virtuaalista peliä ja täten niiden merkitys-

ten ymmärtäminen olisi tärkeää pelien parissa toimiville tutkijoille ja tekijöille.

Oma aiempi äänitutkimukseni

Aiemmassa opinnäytetyössäni, Kahahdusten ja kolinoiden synty - Tehosteäänten to-

teutus ja merkitykset elokuvassa (2012), käsittelin äänitehosteiden olemusta, käyttö-

tarkoitusta, elokuvakerronnallista merkitystä ja muita mahdollisuuksia osana eloku-

vaa. Määrittelin äänitehosteiden merkitystä elokuvien äänikerronnassa ja erittelin nii-

den osa-alueita. Ensisijaisesti tutkin opinnäytteessäni kuitenkin äänitehosteiden val-

mistusta ja niiden käyttömahdollisuuksia elokuvissa.

Kartoitin äänitehosteiden mahdollisia jaotteluja ja otin selvää niille esitetyistä erilai-

sista mahdollisuuksista ja ominaisuuksista. Erilaisissa jaottelutavoissa ilmeni olevan

hyötyä erilaisissa tilanteissa. Myös äänitehosteille esitettyjen ominaisuuksien hyödyl-

lisyys paljastui tapauskohtaiseksi. Totesin erilaisten jaottelujen ja termistöjen olevan
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hyödyllisiä varsinkin äänten suunnittelussa, koska ne helpottavat äänitehosteista pu-

humista ja kirjoittamista. Totesin kuitenkin myös, että äänisuunnittelijat ja äänittäjät

tulevat usein valmistaneeksi äänitehosteita enemmän intuition ja kokemuksen varas-

sa, kuin valmiita jaotteluita ja määrittelyitä hyödyntäen. Termit ja määritelmät siis il-

menivät hyödyttävän suunnittelua ja ennen kaikkea jälkikäteen tapahtuvaa ääniä ja

niiden ominaisuuksista koskevaa käsittelyä ja pohdintaa. 

Muita opinnäytteeni havaintoja oli, että musiikin parissa käytettävät termit ja teoria

ovat monilta osin yhteensopivia myös äänitehosteiden kanssa. Musiikki on ääniker-

ronnan kenties eniten tutkittu osa-alue, joten siihen liittyvältä teorialta löytyy paljon

annettavaa myös muun äänikerronnan käsittelyyn.

Totesin myös ei-diegeettisten äänitehosteiden käytön vaativan hyvää tilanteellista pe-

rustelua ollakseen toimiva ääniratkaisu, mutta ei-diegeettisillä äänitehosteilla olevan

oikeassa tilanteessa mahdollisuus voimakkaan kerronnallinen vaikutuksen aikaansaa-

miseen. Ilmeni myös ei-diegeettisten äänitehosteiden mahdollisuus tunnelman luomi-

seen elokuvamusiikin tavoin ja että musiikin ja äänitehosteiden välinen raja toisinaan

hämärtyy.

1.3. AIEMPI PELIÄÄNITUTKIMUS

Kartoittaakseni paikkaa omalle tutkimukselleni, olen tarkastellut jo olemassa olevaa

peliäänitutkimusta ja muuta peliääntä käsittelevää kirjallisuutta. Seuraavaksi esittelen

merkittäviä peliäänitutkimuksia. Sen jälkeen esitän yhteenvedon siitä kuinka tähänas-

tinen peliäänen tutkimus on lähestynyt äänen roolia, funktioita ja merkityksiä peleis-

sä ja millaisiin tulkintoihin ja johtopäätöksiin tuo aiempi tutkimus on tullut.

Jørgensen: transdiegeettisyys

Kristine Jørgensenin tutkimus, ‘What are Those Grunts and Growls Over There?’ -

Computer Game Audio and Player Action (2007), on tekijänsä mukaan yksi ensim-

mäisistä peliääneen paneutuvista tutkimuksista. Tutkimus käsittelee tietokonepelien
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ääniä, keskittyen näiden äänten, pelaajatoiminnan ja pelitapahtumien välisiin suhtei-

siin. Tutkimuksen teoreettiset näkökulmat tulevat sekä elokuvaäänitutkimuksen, au-

ditiivisen käyttöliittymätutkimuksen (ts. sonifikaatiotutkimuksen),  tietokonepeliteo-

rian ja kognitiivisen psykologian parista. Jørgensenin empiirinen tutkimus käsittää

kahden tietokonepelin subjektiivista tarkastelua ja muiden pelejä pelanneiden henki-

löiden kokemuksien keräämistä. Pelit ovat reaaliaikastrategiapeli  Warcraft III (Bliz-

zard  2002)  ja  hiiviskelypohjainen  toimintapeli  Hitman  Contracts (Io  Interactive

2004). Keskeiset kysymykset Jørgensenin tutkimuksessa ovat: ”Kuinka peliäänet vai-

kuttavat pelaajatoimintoihin?” ja ”Kuinka auditiivinen informaatio mahdollistaa pe-

laajan toimintoja pelimaailmassa?”.

Jørgensenin tutkimuksen keskeinen lähtökohta on, että pelit tulisi käsittää sekä vir-

tuaalisina maailmoina että käyttöliittyminä. Tutkimus pohjautuu pitkälti näiden kah-

den näkökulman väliseen suhteeseen ja painottaa tämän pelien kaksijakoisen luon-

teen seurauksia peliäänten kannalta. Peliäänellä todetaan olevan kaksi tarkoitusta: pe-

limaailman todellisuuden myötäily, sekä pelin käytettävyyden edistäminen. Peliäänen

tulisi olla uskottavasti kytköksissä pelimaailman sisäisiin lähteisiin ja täten lisätä vai-

kutelmaa  todentuntuisesta  maailmasta,  mutta  myöskin  antaa  pelaajalle  pelaamista

edesauttavaa informaatioita pelitilanteesta. Jørgensen toteaa peliäänten parhaimmil-

laan  samanaikaisesti  tukevat  virtuaalista  pelimaailmaa  sekä  pelin  käytettävyyttä.

Tutkimuksen mukaan peliäänet siis toimivat vuorovaikutuksessa pelitoimintojen ja

pelimekaniikkojen kanssa. Tutkimuksessa todetaan peliaudion vahva yhteys pelaaja-

toimintaan ja pelimaailman tapahtumiin. Peliaudion todetaan välittävän proaktiivista

ja reaktiivista informaatioita, jota pelaaja voi hyödyntää pelatessaan ja tehdessään

päätöksiä  pelissä.  Tutkimuksen tärkeimpiä  tuloksia  on  peliäänen  transdiegeettisen

funktion löytäminen.

Jørgensenin tutkimuksessa peliäänen pääasiallisen transdiegeettisen funktion lisäksi

peliäänelle todettiin myös käytettävyysfunktio, tunnelmallisuusfunktio ja orientoivat

funktiot.  Käytettävyysfunktio  viittaa äänen kykyyn  antaa  pelaajalle  pelin  tapahtu-

mien ja toimintojen kannalta relevanttia informaatiota.  Tunnelmallisuusfunktio taas

viittaa äänen kykyyn tukea pelaajan kokemaa läsnäolon tunnetta pelimaailmassa, teh-
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den virtuaalisesta maailmasta todentuntuisemman ja tukien pelin tunnelmaa. Orien-

toivat funktiot puolestaan viittaavat äänen kyvystä viestiä tapahtumien ja objektien

suunnasta, etäisyydestä, läheisyydestä, sekä kyvystä antaa informaatiota asioista jois-

ta on helpompi viestiä auditiivisesti kuin visuaalisesti, sekä kyvystä identifioida peli-

maailman objekteja ja niiden arvoa, voimaa suhteessa muihin objekteihin tai ystäväl-

lisyyttä tai vihamielisyyttä suhteessa pelaajaan.

Ekman: semioottis-diegeettinen luokittelu

Inger Ekman (2005) on kehittänyt tulkintakehikon avuksi pelien äänitehosteiden ja

niiden  roolien  ymmärtämiseen  ja  jaotteluun.  Tämä  tulkintakehikko  on  tarkoitettu

käyttäväksi äänitehosteiden määrittelyyn ja olemaan mahdollisena apuna peliäänten

suunnittelussa.  Tulkintakehikko  pohjautuu  äänitehosteiden  semioottiseen  tarkaste-

luun, kiinnittämällä huomio merkkinä toimivan äänen ja sekä sen tarkoitteen diegeet-

tisyyden määrittämiseen. Tällä  tavoin tulkintakehikko nostaa esiin  äänten erilaisia

merkitysfunktioita. Ekman esittää, että äänen ja pelin diegeesin välisen suhteen ana-

lysoiminen tuottaa ymmärrystä äänitehosteiden rooleista peleissä. (Ekman 2005)

Collins: vuorovaikutteinen peliääni

Karen Collins on  Playing with Sound (2013) -kirjassaan perustellut kuinka äänten

kuuntelu ja vuorovaikutus äänien kanssa ovat kaksi erillistä asiaa. Hän myös esittää

että pelien äänet ovat osa itse pelaamistapahtumaa suurempaa kulttuurillista ilmiötä.

Collinsin mukaan ihmisillä on tapana olettaa äänien olevan aina kytköksissä johon-

kin  näkyvään  ja/tai  fyysiseen  lähteeseen.  Kuulijat  siis  aina  pyrkivät  yhdistämään

kuulemansa johonkin samanaikaisesti näkemäänsä tai sitten he pyrkivät materialisoi-

maan äänen yhdistämälle sen johonkin oletettuun lähteeseen. Esimerkiksi elokuvissa

ja muissa videoissa äänet tyypillisesti yhdistyvät kuvaan. Interaktiivisten äänten ta-

pauksessa Collins kuitenkin toteaa asian olevan toisin: ne yhdistyvät toimintoihin.

Peliä pelaava pelaaja siis yhdistää pelissä kuulemansa äänet pelissä samanaikaisesti

tapahtuviin toimintoihin. Peliäänet toimivat Collinsin mukaan identifikaation ja im-

mersion luomisen välineinä. Hän esittää, että toisin kuin pelien visuaalinen sisältö,

pelien äänet eivät rajoitu vain pelinsisäiseen maailmaan, vaan ne läpäisevät myös to-
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dellisen maailman. Peliäänet ovat aivan yhtä todellisia kuin muut pelaajaan ympäröi-

västä tilastaan kuulemat äänet. Pelien äänet toimivat täten voimakkaana yhdistävänä

tekijänä pelimaailman ja pelaajan välillä. Tämän myötä peliäänet saavat pelaajan im-

mersoitumaan pelimaailmaan ja identifioitumaan pelissä ohjastamaansa hahmoon.

Grimshaw: akustinen ekologia

Mark Grimshaw:n väitöskirja,  The Acoustic  Ecology  of  the  First-Person Shooter

(2007) käsittelee FPS-pelien ääniä ja pelaajan suhdetta niihin. FPS (engl. lyhenne

First Person Shooter) pelit ovat yleinen pelien lajityyppi, jonka tunnusmerkkejä ovat

ensimmäisen persoonan pelinäkymä sekä jonkinlaisten ampuma-aseiden keskeinen

osuus pelissä. Tutkimus kohdistuu erityisesti moninpelattavien FPS-pelien run and

gun aligenreen,  joita  edustamaan  on  valittu  pelit:  Quake  III  Arena (id  Software,

1999) ja Urban Terror (Silicon Ice, 2005). Tutkimus on rajattu diegeettiseen ääneen

ja musiikki on rajattu kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa diegeetti-

senä äänenä pidetään vain sellaista ääntä, jonka lähteenä pidetään pelimaailman si-

säistä objektia tai tapahtumaa. Teoreettinen tutkimus pohjautuu pelitutkimusta, im-

mersiota, elokuvaäänitutkimusta ja muuta äänitutkimusta läpikäyvään kirjallisuustut-

kimus kirjallisuustutkimukseen sekä FPS-pelien tutkintaan niiden äänisuunnittelun,

äänituotannon, audiodatan ja pelikoodin kautta.

Grimshaw:n tutkimuksessa esitetään ja teorian ja esimerkkien avulla todistetaan hy-

poteesi, jonka mukaan run and gun FPS-pelejä pelatessa kuultavia ääniä voidaan pi-

tää akustisena ekologiana,  jossa pelaaja on olennainen ja osallistuva komponentti.

Tämän pääasiallisen tutkimuskohteen avuksi tutkimuksessa on selvitetty myös äänen

ja kuvan välistä suhdetta ja elokuvaääniteorian yhteensopivuutta pelien kanssa, lop-

putuloksella, että elokuvissa äänet ovat vahvasti yhteyksissä kuvaan, mutta peleissä

enemmänkin pelaajatoimintaan. Tämän lisäksi pääongelmaa on avustettu selvittämäl-

lä äänen roolia pelaajan immersioitumisessa pelin akustiseen ekologiaan. Tähän liit-

tyen todetaan äänen spatialisaatiofunktiot (choraplast, topoplast, aionoplast ja chro-

noplast) ja se kuinka FPS-pelien diegeettiset  äänet voidaan luokitella keynote- tai

signaaliääniksi ja voidaan luokitella houkuttajiksi,  yhdistäjiksi  tai  pidättäjiksi  riip-
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puen siitä miten pelaaja antaa näiden äänten immersoida itseään. Äänen roolista to-

detaan, että FPS-pelien kaikki äänet jollakin tavoin edesauttavat pelaajan immersoi-

tumista akustiseen ekologiaan. Tuo immersio yhdessä pelaajan akustiseen ekologiaan

osallistumisen kanssa suurelta  osin aiheuttaa pelaajan immersoitumisen pelimaail-

maan.

Grimshaw:n mukaan pelaajat hyödyntävät ääntä navigoidakseen pelimaailmassa ja

tulkitakseen  pelitapahtumia.  Pelaajien  aiheuttamat  äänet  tuottavat  pelaajille  tietoa

paitsi pelihahmoista ja näiden toiminnasta, myös vallitsevasta ympäristöstä. Pelaajat

vaikuttavat ääniympäristöönsä ja tämä ääniympäristö vaikuttaa pelaajiin. Pelisystee-

min (engl. game engine) ja pelaajan välillä on täten olemassa äänen kautta toimiva

reaktiivinen suhde. Moninpelin tapauksessa tällainen suhde vallitsee myös pelin pe-

laajien välillä.  Lähtökotana toimii ajatus pelaajan,  ääniympäristön (soundscape) ja

pelisysteemin (game engine) välisestä suhteesta. Ääniympäristö koostuu äänistä, jot-

ka pelaaja kuulee. Pelaaja pelaa peliä ja kuulee ääniympäristön äänet. Pelisysteemi

tuottaa itsessään ääniä mutta enimmäkseen se tuottaa niitä pelaajan sille antamien

signaalien seurauksena. Toisin sanoen: Pelaaja vaikuttaa pelisysteemiin, pelisysteemi

vaikuttaa ääniympäristöön, ääniympäristö vaikuttaa pelaajaan.

Tutkimuksessa äänet jaetaan teemaääniin (keynote sounds) ja singaaliääniin (signal

sounds). Teemaäänet ovat taustaääniä ja signaaliäänet ovat sellaisia joihin pelaajien

olisi tarkoitus kiinnittää huomiota tai joiden huomioiminen olisi hyödyllistä pelaajal-

le. Sama ääni voi kuitenkin olla joko teemaääni tai signaaliääni riippuen esimerkiksi

siitä kuinka kaukaa se kuuluu suhteessa pelaajan pelihahmoon. Äänimerkit (sound-

marks) ovat uniikkeja ääniä jotka todennäköisesti kiinnittävät pelaajien huomion ja

jäävät pelaajien mieleen.

Luokittelu hyödyntää Ermin ja Mäyrän (2005) immersiojaottelua, joka jakaa immer-

sion aistipohjaiseen, haastepohjaiseen ja mielikuvituspohjaiseen immersioon. Kaik-

kien FPS-pelien äänten todetaan voivan edesauttaa aistipohjaista immersiota peittä-

mällä pelaajan ympäristön ääniä. Luokittelu hyödyntää McMahan:in (2003) digitaa-

listen pelielementtien jaottelua kolmeen luokkaan: sureties,  suprises ja shocks. Sho-
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kit ovat ääniä jotka rikkovat pelin immersiota muistuttamalla pelaajaa siitä että ky-

seessä on vain peli. Suretie viittaa johonkin sellaiseen joka on odotettua. Yllätykset

on jaoteltu kolmeen aliryhmään: Houkuttajat (attractors), yhdistäjät (connectors) ja

pidättäjät (retainers). Houkuttajat houkuttavat pelaajaa tietynlaiseen toiminaan, yh-

distäjät edesauttavat pelaajan orientoitumista pelissä, pidättäjät saavat pelaajan viipy-

mään pelimaailman lokaatioissa.

Äänille esitetään myös seuraavanlaisia käyttömahdollisuuksia ja tai funktioita: Cho-

roplast (ääni joka antaa vaikutelman tilasta), topoplast (ääni joka antaa vaikutelman

paratilasta, kuten jostakin lokaatiosta), chronoplast (ääni joka antaa vaikutelman ajan

kulumisesta) ja aionoplast (ääni joka antaa vaikutelman jostakin tietystä ajanjaksos-

ta).

Ollakseen osa FPS-pelin akustista ekologiaa, pelaajan täytyy olla immersoitunut tuo-

hon ekologiaan. Pelin ääniympäristön rooli on siis osaltaan edesauttaa tuon immer-

sion muodostumista, eli mitä paremmin pelin äänet toteuttavat immersio funktioita,

sitä perustellumpaa on puhua FPS-pelistä akustisena ekologiana. Grimshawn mukaan

pelien äänet on enimmäkseen suunniteltu toimimaan yhteydessä kuvaan tai tapahtu-

miin. Tutkimus tuo myös esiin että pelaajan tausta, tietämys ja aiemmat kokemukset

vaikuttavat siihen kuinka pelaaja äänet kokee.

Tukeva: pelimusiikin funktiot

Anu Tukeva on tutkinut musiikin funktioita sekä musiikin ja kuvan suhteita videope-

leissä. Pelitutkimuksen vuosikirja 2011 sisältää Tukevan katsauksen,  Musiikin funk-

tioita videopeleissä (2011). Tässä katsauksessa Tukeva toteaa musiikin voivan vai-

kuttaa pelin tunnelmaan ja pelaajan tekemiin valintoihin. Musiikki voi vaikuttaa pe-

laajaan esimerkiksi  kannustamalla,  varoittamalla,  vihjaamalla,  ”palkitsemalla”,  hä-

märtämällä pelaajan ajantajua. Pelaajan epäonnistumista voidaan kuvata laskevalla

melodialla ja onnistumista taas nousevalla, duurivoittoisella melodialla. Nouseva me-

lodia voidaan tulkita pelaajan ”palkitsemisena”. Uskon näiden musiikille esitettyjen

14



roolien tai käyttötapojen olevan vähintäänkin jossakin määrin yhteensopivia myös

muun äänen kuin musiikin kanssa.

Huiberts & Van Tol: peliaudion luokittelu

Sander Huiberts ja Richard Van Tol ovat kehittäneet IEZA-mallin (2008), joka on tar-

koitettu apuvälineeksi peliaudion suunnitteluun. Mallin tarkoitus on auttaa ymmärtä-

mään peliäänen tapaa kommunikoida pelaamisen aikana. Käytännössä malli tarjoaa

tavan jakaa peliaudio neljään kategoriaan interaktiivisuuden kontekstissa. Malli on

pääasiassa tarkoitettu interaktiivisen pelaamisen aikana kuultavan äänen tulkitsemi-

seen, mutta sen käsitteistö koskee myös pelin epäinteraktiivisissa yhteyksissä kuulta-

vaa ääntä.

Mallissa määritetään peliaudiolle kaksi pääasiallista tapaa vaikuttaa pelaajan koke-

mukseen: pelaamisen optimointi ja dynamointi. Sama ääni voi edustaa toista tai kum-

paakin näistä tavoista. Optimoinnissa on kyse pelin käytettävyyden parantamisesta.

Optimointiin pyrkivä ääni auttaa pelaajaa pelaamaan peliä antamalla pelaajalle pelaa-

misen kannalta hyödyllistä informaatiota. Tällaisten äänien avulla pelaaja siis pyri-

tään saamaan ymmärtämään peliä paremmin. Dynamointi taas viittaa sellaiseen ää-

neen joka pyrkii tekemään pelaamisesta jännittävämpää ja intensiivisempää.

Mallissa äänet jaotellaan neljään kategoriaan sen mukaan, onko ääni diegeettinen vai

ei-diegeettinen ja yhdistyykö se toimintaan (activity) vai ympäristöön (setting). Mal-

lin rajaamat neljä kategoriaa ovat: Efekti (Effect), Alue (Zone), Käyttöliittymä (Inter-

face) ja Vaikutus (Affect). Efekti-äänet ovat diegeettiset toimintaan yhdistyviä ääniä,

interaktiivisen pelaamisen aikana kuultavia ääniä joiden aiheuttaja on pelin diegeetti-

sessä maailmassa ja ne toimivat usein palautteena pelaajan toiminnasta. Efekti-äänet

ovat usein synkronisia pelaajan tai pelin aiheuttamien pelitapahtumien kanssa ja ne

ilmaisevat mitä pelimaailmassa tapahtuu. Alue-äänet ovat diegeettiseen ympäristöön

yhdistyviä ääniä. Ne kumpuavat pelin diegeettisestä maailmasta ja ovat pelimaailman

taustaääniä, viestien tuosta ympäristöstä. Taustaääniä ovat esimerkiksi sää-äänet ja

kaupungin hälinät. Alueäänet eivät yleensä suoraan reagoi pelaajan toimintaan, mutta
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se on kuitenkin mahdollista. Käyttöliittymä-äänet, ovat ei-diegeettisiä toimintaan yh-

distyviä ääniä, jotka ilmaisevat pelaajan tai pelin toimintaa pelin diegeettisen maail-

man ulkopuolella. Esimerkiksi HUD:iin (Head-Up-Display) liittyvät äänet ovat käyt-

töliittymä-ääniä. Käyttöliittymä-äänet ovat usein synkronisia käyttöliittymässä tapah-

tuvan toiminnan kanssa. Vaikutusäänet ovat ei-diegeettisiä ympäristöön yhdistyviä

ääniä. Esimerkiksi peleissä käytetty taustamusiikki on vaikutusääntä jos sillä ei ole

diegeettisen pelimaailman sisäistä lähdettä. Ilmaisevat pelin tilaa.

Huiberts (2010) on itsekseen tutkinut lisäksi peliaudio roolia pelin immersion suh-

teen.  Tutkimus on rajattu yksinpelattaviin tietokonepeleihin.  Tutkimus pohjaa ole-

massa olevan teorian vertailuun ja pelaajille tehtyyn kyselyyn, jossa selvitettiin hei-

dän kokemuksiaan audion vaikutuksesta pelin immersioon. Osana tutkimustaan Hui-

berts on luonut yhteyden yhteistyössä toisen tutkijan kanssa kehittämänsä IEZA-mal-

lin (Huiberts & Van Tol. 2008) ja pelien immersiotasoja selittävän SCI-mallin (Ermi

& Mäyrä. 2005) välille, täten muodostaen uuden tulkintakehikon peliaudion ja im-

mersion välisen suhteen määrittämiseen ja  hyödyntämiseen.  IEZA-malli  määrittää

neljä peliäänen kommunikaation aluetta. Mallissa peliaudio jaetaan neljään katego-

riaan sen diegeettisyyden tai ei-diegeettisyyden ja aktiivisuus- tai ympäristöpohjai-

suuden mukaan. SCI-malli taas kuvastaa immersion multidimensionaalisuutta. Tutki-

muksen luoma uusi malli on väline peliaudion ja immersion välisen yhteyden teo-

reettiseen käsittelyyn ja pohdintaan. Mallin tarkoitus on siis peliaudion ja immersion

välisen suhteen kartoittaminen ja täten syntyneen ymmärryksen mahdollinen hyö-

dyntäminen pelisuunnittelussa ja pelien äänisuunnittelussa. Tutkimuksessa todetaan

audion kyky parantaa tai heikentää immersiota. IEZA-mallin ja SCI-mallin välille

luotujen yhteyksien avulla tuodaan ilmi minkä tyyppiset äänet vaikuttavat minkäkin

tyyppiseen immersioon.

Yhteenveto

Peliäänestä on tehty jonkin verran aiempia tutkimuksia.  Monikaan tutkimus ei ole

kuitenkaan hakenut suoraan vastausta kysymykseen äänen funktioista peleissä, mutta

äänen roolin määrittäminen jollakin tavoin on osa useita peliääntä käsitteleviä tutki-
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muksia. Äänen funktioita peleissä on enimmäkseen tutkittu suhteessa johonkin muu-

hun pelin elementtiin, kuten immersioon, diegeesiin tai pelaajatoimintaan. Aiemmista

tutkimuksista käy myös ilmi olemassa olevan peliäänitutkimuksen vähäisyys ja ole-

massa olevan tutkimuksen vahva tukeutuminen elokuvaääniteoriaan.

Monet tutkimuksista eivät ole suoranaisesti etsineet äänen funktioita peleissä, mutta

ovat  silti  tulleet  sivunneeksi  aihetta.  Aiemmissa  tutkimuksissa  peliäänelle  todettu

seuraavanlaisia mahdollisuuksia, merkityksiä, funktioita, rooleja ja käyttötapoja: pe-

limaailman todellisuuden myötäily, pelin käytettävyyden edistäminen, proaktiivisen

ja reaktiivisen informaation välittäminen pelaajalle ja täten pelaajan tekemien päätös-

ten edesauttaminen,  pelin  tunnelman luominen,  pelaajan orientointi,  immersion ja

identifikaation  edesauttaminen,  aikaan tai  tilaan  viittaavan vaikutelman luominen,

pelaajan houkuttelu tiettyyn toimintaan, pelaajan viivyttäminen pelimaailmassa, pe-

laajan kannustaminen, varoittaminen, vihjaaminen, ”palkitseminen”, pelaajan ajanta-

jun hämärtäminen, elämysten luominen, pelaamisen jännittävyyden ja intensiivisyy-

den edesauttaminen.

Peliääntä on tutkittu sekä empiirisesti että teoreettisesti. Useissa julkaisuissa on käsi-

telty vain jotakin tiettyä äänikerronan osa-aluetta, kuten tehosteääntä tai musiikkia tai

sitten nimenomaan kaikkea muuta ääntä kuin musiikkia. Musiikki ja muu ääni on siis

usein jostakin syystä usein rajattu erilleen. Äänten roolia, funktioita tai käyttötapoja

käsitelleet julkaisut ovat tarkastelleet sitä suhteessa pelaajatoimintaan, pelitapahtu-

miin, immersioon tai diegeesiin. Lisäksi tutkimuksien empiirinen aineisto on rajattu

usein vain muutamaan tiettyjä lajityyppejä edustaviin peleihin.
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2. TEORIA

Tässä osiossa avaan tutkimukseni kannalta keskeiset käsitteet ja taustateoriat. Tutki-

mukseni kolme teoreettista kulmaa ovat äänikerronta, semiotiikka ja diegeesi. Tässä

osiossa esittelen tutkimustani varten näiden teoriapohjien joukosta valitsemani näkö-

kannat.  Aloitan perehdyttämällä  lukijan äänikerrontaan ja siihen liittyvään termis-

töön. Seuraavaksi läpikäyn semiotiikan alalta tutkimukseeni valitsemani näkökannat

ja termistön. Lopuksi esittelen diegeesin käsitteen ja tarkemmin sen ilmenemisen di-

gitaalisissa peleissä ja niiden käsittämissä fiktiivisissä maailmoissa ja mikä tärkeintä,

avaan diegeesin ja semiotiikan videopeleissä ilmenevää suhdetta.

2.1. ÄÄNIKERRONTA

Kokemusteni mukaan pelituotannoissa voidaan jaotella ääniä niiden pelissä ilmene-

vän käyttöyhteyden mukaan. Tällaisessa jaottelussa äänet voidaan ryhmitellä esimer-

kiksi lokaatioääniksi ja sitten edelleen jaotella tämän luokan äänet vielä jokaiselle pe-

lin lokaatiolle (tai lokaatiotyypille) erikseen, sen mukaan mihin lokaatioon ne pelissä

liittyvät. Varsinaisten lokaatioiden (tai lokaatiotyyppien) lisäksi käytössä voi tällöin

olla  vielä oma ryhmänsä yleisille  lokaatioäänille,  eli  äänille jotka pelissä liittyvät

useampaan lokaatioon (tai lokaatiotyyppiin). Tällainen jaottelu on hyvin pelikohtais-

ta eikä eri pelituotantojen voida olettaa käyttävän samanlaista ryhmittelyä, eikä yh-

dessä pelissä käytetyn ryhmittelyn voida automaattisesti olettaa olevan yhteensopiva

toisessa pelissä käytetyn ryhmittelyn kanssa. Pelikohtaiset ääniluokittelut ovat täten-

hyödyllisiä lähinnä pelin tuotannollisesta näkökulmasta. Niitä on myöskin vaikea sel-

vittää ilman pääsyä pelin koodiin.

Tässä tutkimuksessa olen päätynyt käyttämään perinteiseksi muodostunutta ääniker-

ronnan jakoa puheeseen, musiikkiin, äänitehosteisiin ja hiljaisuuteen, sekä Pirilä &

Kivi (2005) esittämiä äänitehosteiden alakategorioita: pistetehosteet, taustatehosteet,
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synkronitehosteet ja erikoistehosteet. Seuraavissa alaluvuissa selostan näiden katego-

rioiden määritelmät.

Puhe, musiikki & hiljaisuus

Useat elokuva- ja media-alan lähteet (Esim. Pirilä & Kivi 2005, Koivumäki 2005,

Sonnenschein 2001) määrittävät (audiovisuaalisen) mediateoksen (kuten peli tai elo-

kuva) äänikerronnan koostuvan kolmesta tai neljästä elementistä: puheesta, musiikis-

ta, äänitehosteista ja hiljaisuudesta. (Hiljaisuus on näistä se jota kaikki määritelmät

eivät laske joukkoonsa.) Lisäksi on olemassa erilaisia tapoja jäsentää äänitehosteita

vielä  suppeampiin alaluokkiin,  kuten pistetehosteisiin,  taustatehosteisiin,  erikoiste-

hosteisiin ja synkronitehosteisiin (Pirilä & Kivi 2005).

Puhe, musiikki ja hiljaisuus ovat termeinä jokseenkin itsestäänselviä, mutta määritte-

len ne kuitenkin selkeyden vuoksi. Puhe mielletään yleensä ottaen ääneksi joka välit-

tää informaatiota kielen avulla. Puhe ei kuitenkaan ole vain semanttisen informaation

välittämistä, vaan se voi välittää myös tunnetiloja ja voi toimia kommunikaatio väli-

neenä ilman semanttista informaatiota, esimerkiksi välittämällä helposti tulkittavia

kontekstikohtaisia viestejä. Hiljaisuus on absoluuttista äänettömyyttä tai jonkin asia-

yhteyteen luonnollisesti tai oletetusti kuuluvan äänen poissaoloa. Musiikki on melo-

dista ääntä. Anu Tukeva on pelimusiikki koskevassa katsauksessaan määritellyt mu-

siikiksi sellaiset musiikilliset aiheet jotka sisältävät useampia säveliä, ovat nuotinnet-

tavia ja muodostuvat yhdestä tai useammasta melodiasta. Tällä tavoin Tukeva on ha-

kenut selkeyttä musiikin, äänitehosteiden ja musikaalisten äänitehosteiden toisinaan

häilyviin rajoihin. (Tukeva 2011)

Äänitehosteet

Kari Pirilä ja Erkki Kivi jakavat kirjassaan Otos. Elävä kuva – elävä ääni (2005) ää-

nitehosteet neljään erilliseen ryhmään: taustatehosteisiin, pistetehosteisiin, erikoiste-

hosteisiin sekä synkronitehosteisiin. 
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Taustatehosteiden eli äänipohjien (tai atmosfäärien) tehtävä on tuoda esiin kuvassa

näkyvän ympäristön taustaääniä. Ne ovat laaja-alaisia äänitehosteita, jotka ylläpitävät

ja edesauttavat mediateoksen jatkuvuutta. Elokuvan tai muun vastaavan visuaalista

materiaalia sisältävän teoksen yhteydessä ne kykenevät piirtämään katsojan mieliin

ruudulla nähtävää kuvaa laajemman alueen. Niiden näennäiset lähteet voivat olla ku-

vassa nähtävillä, mutta niiden on myös helposti mahdollista jatkaa ympäröivän tilan

kartoittamista siitä mihin kuvan reunat sen lopettavat. Ihmisen kuuloalue on huomat-

tavasti  näköaluetta  laajempi,  joten  tällainen äänten  jatkuminen  kuvan  ohi,  tuntuu

teoksen seuraajasta täysin luontevalta, kun taas taustaäänien puute voisi olla hyvinkin

häiritsevä ja kokijaa teoksen luomasta illuusiosta vieroittava tekijä. Oikein tehtyinä

äänipohjat siis luovat vahvaa todellisuudentuntua mediateosta havainnoivien kokijoi-

den mieliin. (Pirilä & Kivi 2005. 94.)

Pistetehosteet ovat kestoltaan lyhyitä äänitehosteita, olennoista ja esineistä lähteviä

pistemäisiä kuvan kanssa synkronisia ääniä. Pistetehosteita on mahdollista luoda hy-

vinkin monipuolisesti ja niillä on selkeä ja vahva vaikutus teoksen todellisuudentun-

tuun, ne lisäävät kohtausten, niissä nähtävien tekojen ja tapahtumien, uskottavuutta.

Avainnipun pöydälle laskemisesta on lähdettävä omat kilinänsä ja kolinansa, nyrkillä

iskemisestä on lähdettävä nyrkillä iskemistä vastaava ääni. Toisaalta pistetehosteen

tarkoituksellista  poisjättämistä  voi  myös  käyttää  kontrastisena  tehosteena:  katsoja

mieltää tapahtuman eri tavalla, kun jostain tapahtumasta ei lähdekään ääntä kuten

olisi voinut olettaa, tai kun siitä lähtevä ääni onkin jokseenkin tai jopa täysin odotus-

ten vastainen. (Pirilä & Kivi 2005. 94–95.)

Erikoistehosteet ovat monesti musiikinomaisia ääniä, joita käytetään usein esimer-

kiksi elokuvien takauma- (engl. flashback) ja unikohtauksien alussa ja lopussa sel-

keyttämään näitä siirtymiä. Erikoistehosteilla on useasti juuri mainitun tapainen ta-

pahtumia ja asioita alleviivaava merkitys. Ne ovat myös erittäin yleisiä animaatioi-

den ja komediaelokuvien ääniraidoilla, joihin tällaiset arkielämälle vieraat äänitehos-

teet sopivatkin  helpommin  kuin  realistisempaa  ilmaisua  tavoitteleville  elokuville.

(Pirilä & Kivi 2005. 96.)
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Synkroni- eli foley-tehosteet ovat videoon jälkityönä lisättäviä äänitehosteita, jotka

tahdistetaan vastaamaan kuvassa nähtäviä toimintoja kuten askeleita, vaatteiden kahi-

noita, oven aukaisuja, sulkemisia sekä kiinni läimäisyjä, esineiden kilahduksia, ko-

lahduksia ja muita vastaavanlaisia ääniä. (Mavros 2007) Foley-tehosteet äänitetään

perinteisesti varsinkin ammattituotannoissa erillisessä foley-studiossa. Tarpeen tullen

myös muuta hyvin äänieristettyä tilaa voidaan hyödyntää tähän tarkoitukseen. Foley-

työskentelyyn liittyy olennaisesti termi foley-artisti,  joka tarkoittaa foley-studiossa

äänten aiheuttamiseen tarvitut toimet suorittavaa henkilöä. Foley-studion olennaisin

funktio on, että siellä foley-artistin on mahdollista katsoa monitorista kuvalenkkejä

(engl. loop) videon kohtauksesta johon tarvittavia ääniä hän sitten pyrkii samanaikai-

sesti tuottamaan.  Foley-artisti katsoo ensin toistamiseen kohtauksen kuvamateriaalin

ja sitten kuvalenkin yhä pyöriessä äänitys käynnistetään. Tällöin hän pyrkii tarkkaan

valikoiduilla  työkaluillaan ja  harkituilla  liikkeillään reaaliaikaisesti  aikaansaamaan

mahdollisimman  hyvin  näkemänsä  kuvamateriaalin  toimintaan  täsmäävän  äänen.

Synnytettävän äänen on mahdollisimman hyvin vastattava kyseessä olevan kohtauk-

seen ja teokseen ilmaisullista tyyliä. Komediaelokuvissa ja humoristisissa animaa-

tioissa äänet ovat esimerkiksi usein realistisia vastineitaan lennokkaampia, kun taas

draamaelokuvissa on useimmiten tapana pysytellä lähempänä realismia.

2.2. SEMIOTIIKKA

Semiotiikka  viittaa  merkkien  ja  niiden  toiminnan tutkimiseen.  Semiotiikan  piiriin

kuuluu merkkien  sisällön  ja  käytön,  merkitysten  muodostumisen,  merkkijärjestel-

mien ja -rakenteiden tarkastelu (Koppa 2015). Merkeiksi voidaan ajatella esimerkiksi

sanat, kuvat, äänet, eleet ja esineet (Chandler 2002. s2). Ollakseen merkki asian täy-

tyy viitata johonkin tai edustaa jotakin muuta kuin itseään. Mikä tahansa asia voidaan

ajatella merkiksi, kunhan joku sen merkiksi tulkitsee ja tämän merkiksi tulkitsemisen

ei tarvitse edes olla tietoista toimintaa. (Anttila 2005. s598) Tässä tutkimuksessa tul-

kitsen merkeiksi ääniä ja oletan äänten merkitysten tulevan ymmärretyksi paitsi nii-

den itsensä, myös niiden ilmenemisyhteyksien kautta.
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On olemassa useita semioottisia teoreetikkoja ja koulukuntia, jotka määrittelevät eri

tavoin sen, mikä kaikki kuuluu semiotiikan piiriin. Eri koulukunnat ja semiootikot

ovat toisinaan käyttäneet samoja termejä tarkoittamaan eri asioita tai määritelleet sa-

mat tai samankaltaiset asiat eri tavoin. Tämä on omiaan luomaan sekaannusta, joten

semioottisen analyysin parissa on erityisen olennaista selventää, mitkä määritelmät

tutkimukseen on valittu. (Chandler 2002. s5) Ei ole kuitenkaan välttämättä tarpeen

sitoutua mihinkään valmiiseen koulukuntaan, vaan eri semioottisten suuntausten tar-

joamia teorioita voi yhdistää tarkoitustensa mukaisesti (Anttila 2005. s598). Seuraa-

vaksi esittelen tutkimuksessani käyttämäni semioottiset teoriat niihin liittyvine ter-

meineen.

Merkki

Saussuren esittämän määritelmän mukaan merkki koostuu merkitsijästä (engl. signi-

fier) ja merkitystä (engl. signified). Merkitty tarkoittaa jotakin konseptia, johon mer-

kin toinen osapuoli, merkitsijä, viittaa. Merkitsijä tarkoittaa merkin havaittua muo-

toa. Saussuren ajatus merkitsijästä oli siis merkin vastaanottajalle (mahdollisesti jos-

takin fyysisestä entiteetistä) syntynyt psykologinen vaikutelma. Saussure ei siis esi-

merkiksi ajatellut merkitsijäksi ääntä, vaan kuulijan kokemaa psykologista vaikutel-

maa äänestä.  Nykyisen semiotiikan parissa Saussuren mallia  on kuitenkin tulkittu

niin, että merkitsijä tarkoittaa suoraan fyysistä tai materiaalista asiaa, jonka merkin

vastaanottaja pystyy havaitsemaan. Riippumatta siitä kummalla tavalla merkitsijää

ajatellaan, merkitty on kuitenkin aina konsepti jostain asiasta, ei asia itse. (Chandler

2002. s18–19)

Saussuren luomassa mallissa merkitsijän ja merkityn välistä suhdetta kutsutaan mer-

kityksellistämiseksi (engl. signification). Mallin mukaan merkkiä ei voi olla olemas-

sa ilman merkitsijää ja merkittyä. Tietty merkitsijä ja tietty merkitty muodostavat tie-

tyn merkin, mutta jos sama merkitsijä yhdistetään johonkin toiseen merkittyyn, muo-

dostavat ne jonkin toisen merkin. (Chandler 2002. s19) Kuva 1 havainnollistaa mer-

kin muodostumista merkitsijästä ja merkitystä ja tämän kautta ulkoiseen todellisuu-

teen viittaavasta merkityksellistämisestä.
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Kuva 1. Merkityksen alkeisosat Saussuren mukaan (Fiske 1992. s66).

Merkitsijä voisi olla siis vaikkapa (havaittu) kuva autosta ja merkitsijä taas auton kä-

site. Ne muodostavat merkin. Yhdessä auton kuva ja auton käsite merkityksellistyvät

merkitsemään autoa. Puheen tapauksessa merkitsijä voisi olla kuultu sana ’auto’ ja

merkitty edelleen auton käsite. Muun äänen kuin puheen tapauksessa merkitsijä voisi

olla auton moottorin tai renkaiden kuultu ääni ja merkitty voisi edelleen olla auton

käsite. Merkitsijä voisi olla myös kirjoitettu sana ’auto’. Kaikissa näissä tapauksissa

merkki voisi siis merkityksellistyä merkitsemään autoa. Toisaalta jos jossakin elekt-

ronisessa tai mekaanisessa laitteessa lukisi sana ’auto’, sen voitaisiin ymmärtää ole-

van lyhenne sanasta ’automaattinen’. Tällöin merkitsijä olisi kirjoitettu sana ’auto’ ja

merkitty taas automaattisuuden käsite. Kyseinen merkki merkityksellistyisi siis mer-

kitsemään automaattisuutta.

Merkityksellistyminen juontuu merkitsijän ja merkityn välisestä suhteesta. Aiemmis-

sa esimerkeissäni merkitty oli auton käsite. Nuo merkityt voisivat kuitenkin olla jon-

kun tietyn auton tai autoryhmän käsitteitä. Tämän myötä merkki voisi merkityksellis-

tyä merkitsemään jotakin tiettyä autoa, tiettyjä autoja, kaikkia autoja tai autoja tietys-

sä yhteydessä. Kuvitellaanpa esimerkkitilanne: Ystäväni kysyy minulta: ”Voitko lait-

taa auton roikkaan?”. Kuulemani ääni, sana ”auto” (merkitsijä), ei viitaa mihin tahan-

sa autoon, vaan ystäväni punaiseen Audiin (merkitty), joka on parkkeerattu hänen

asuntonsa  parkkipaikalle.  Roikkaan  laittaminen  (merkitsijä)  viittaa  lohkolämmitti-

men autoseinäjohdon kytkemiseen auton ja lämmitystolpan välille (merkitty). Kuule-

mani puhe merkityksellistyy täten ilmenemisyhteytensä kautta.
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Merkityksellistymisen tasot

Merkitsijän ja merkityn välistä suhdetta voidaan määrittää denotaation ja konnotaa-

tion avulla.  Denotaatio viittaa merkin ilmeiseen tarkoitukseen. Konnotaatio viittaa

merkin  tulkitsijan  sosio-kulttuurillisiin  ja  henkilökohtaisiin  mielleyhtymiin.  Nämä

mielleyhtymät voivat olla esimerkiksi ideologisia tai emotionaalisia. Merkkien kon-

notaatiot ovat täten tulkinnanvaraisempia kuin niiden denotaatiot. Merkillä voi olla

denotatiivisen  merkityksensä  ohella  konnotatiivisia  merkityksiä.  Merkin  merkitys

koostuu tällöin sekä sen denotatiivisista että konnotatiivisista tasoista. Voidaan myös

sanoa  että  merkillä  on  sekä  denotatiivinen  että  konnotatiivinen  merkitys  tai  että

merkki denotoi yhtä asiaa ja konnotoi jotain toista. (Chandler 2002. s140)

Yksi ajattelutapa on, että denotaatio on vain luonnollistunut konnotaatio. Denotaatio

pohjautuu kuitenkin myös konnotaation tavoin kokijan mielleyhtymiin. Denotaation

tapauksessa nämä mielleyhtymät ovat vain niin vakiintuneita, että merkin denotatii-

vinen merkitys näyttäytyy sen ilmeisenä merkityksenä. Denotatiivinen merkitys siis

eroaa  konnotatiivisesta  merkityksestä  sitä  koskevan  laajemman  yksimielisyyden

kautta (Chandler 2002. s141-142).

Kuva 2. Orders of signification. (Chandler 2002. s142).

Konnotaatiota ja denotaatiota voidaan ajatella merkityksen tasoina (Kuva 2).  Roland

Barthesin semioottisen viitekehyksen mukaan konnotaatio ja denotaatio muodostavat

omat merkkinsä. Konnotatiivinen merkki juontuu denotatiivisesta merkistä. Denotaa-

tio on siis merkityksellistymisen ensimmäinen taso ja konnotaatio toinen. Tällainen

merkityksellistymisen jatkumo johtaa denotaatiosta  lähtevään konnotaatioiden sar-

jaan. (Chandler 2002. s142-143.)
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2.3. DIEGEESI

Diegeettisyys & extradiegeettisyys

Mediateosten äänet voidaan jakaa kahteen luokkaan sen mukaan, minkälainen suhde

niillä ymmärretään olevan teoksen fiktiivisen maailman. Nämä luokat ovat diegeetti-

nen ja ei-diegeettinen. (Bacon 2004. s234–243.) Diegeettisyyden taso taas määritel-

lään yleensä joko diegeettiseksi tai ei-diegeettiseksi. Omassa tutkimuksessaan Jør-

gensen on kuitenkin päätynyt käyttämään ei-diegeettisen sijaan termiä extradiegeetti-

nen. Terminä ei-diegeettinen tarkoittaa mitä tahansa muuta kuin diegeettistä, kun taas

extradiegeettisyys viittaa selkeästi tiettyyn diegeettisyyden tasoon. Jørgensenin tutki-

muksessa peliäänen diegeesille määritellään useampia tiloja, joten extradiegeettisyys

on terminä perusteltu. (Jørgensen 2009) Koska tämä tutkimukseni rakentuu osaltaan

Jørgensen tutkimuksen varaan, olen päätynyt myöskin käyttämään termiä extradie-

geettinen tarkoittaessani jotakin pelin sisäiseen maailmaan kuulumatonta.

Diegeesi on konsepti, joka määrittelee ja erottelee toisistaan erilaisia tiloja. Nämä ti-

lat ovat sellaisia joihin toiminta ja informaatio kuuluvat, joissa ne sijaitsevat. Eloku-

vateoria tekee kahtiajaon diegeettisen ja extradiegeettisen äänen välillä. Tämä jako

pohjautuu siihen mikä on äänen suhde elokuvan fiktiiviseen maailmaan. Diegeettinen

ääni on sellaista, joka on lähtöisin teoksen fiktiivisestä maailmasta.  Tämän myötä

voidaan myös olettaa,  että  fiktiivisessä maailmassa olevat  hahmot voisivat  kuulla

nämä ja kokea ne luonnolliseen ympäristöönsä kuuluviksi. Extradiegeettisellä äänellä

taas ei ole tällaista luonnollista yhteyttä teoksen fiktiiviseen maailmaan ja maailman

hahmojen ei täten oleteta voivan kuulla sitä. (Jørgensen 2009. s98)

Diegeesi ei kuitenkaan peliäänen tapauksessa välttämättä ole yhdenmukaista eloku-

vaäänen diegeesin kanssa. Jørgensenin mukaan olennaisin ero on se, että elokuvissa

vain diegeettinen ääni voi vaikuttaa diegeettisen maailman tapahtumiin, kun taas pe-

leissä tällaista rajoitetta ei ole. Elokuvien diegeettinen ääni on siis sekä elokuvahah-

mojen että elokuvan katsojan kuultavissa, kun taas extradiegeettinen on vain eloku-

van katsojien kuultavissa, eikä voi vaikuttaa elokuvanhahmoihin. Peleissä extradie-
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geettinen ääni voi kuitenkin vaikuttaa pelimaailman sisäisiin tapahtumiin, koska peli-

maailman ulkopuolella sijaitseva pelaaja voi vaikuttaa pelimaailman sisäisiin tapah-

tumiin. Pelaaja siis sijaitsee fyysisesti pelin ulkopuolella,  mutta kykenee vaikutta-

maan pelin tapahtumiin avatarin ja käyttöliittymän kautta. Jørgensen kutsuu tätä ase-

telmaa pelaajan kaksoisasemaksi. Tämän kaksoisaseman johdosta pelimaailman si-

säinen, mutta pelaajan kontrolloima, avatar kykenee reagoimaan extradiegeettiseen

ääneen vaikkei sen pitäisi olla kykenevä kuulemaan sitä. (Jørgensen 2009. s98-99)

Hyvä esimerkki extradiegeettisen elokuvaääneen ja extradiegeettisen peliäänen eros-

ta on vaarallisen tilanteen yhteydessä kuuluva musiikki. Tappajahai -elokuvassa kuu-

luu tietty musiikki tappajahain ollessa lähellä elokuvan ihmishahmoja. Elokuvan ih-

miset eivät kuitenkaan tunnu kuulevan kyseistä musiikkia, sillä he eivät millään ta-

voin reagoi siihen, eikä sillä ole vaikutusta heidän toimintaansa. Voidaan siis sanoa

että kyseinen musiikki on vain elokuvan katsojien kuultavissa ja reagoitavissa. Sky-

rim -pelissä alkaa kuulua eräänlainen ”taistelumusiikki” vihollisen ollessa lähellä pe-

laajan ohjastamaa avataria. Taistelumusiikin alkaminen ei edellytä sitä, että pelaaja-

avatar olisi havainnut lähistössä vaanivan uhan. Pelimaailmalle ulkopuolinen pelaaja

voi siis tulkita musiikin merkkinä lähellä olevasta uhasta ja laittaa pelinsisäisen ava-

tarinsa toimia sen mukaisesti, vaikkapa vetämällä aseensa esiin ja katsomalla ympä-

riinsä nähdäkseen vihollisen.

Extradiegeettisillä äänillä ei siis tyypillisesti ole havaittavissa pelimaailman sisäistä

lähdettä. Tämän myötä voidaan olettaa että kyseiset äänet eivät ole osa pelimaailmaa

eivätkä pelimaailman sisäiset henkilöt ole kykeneviä kuulemaan näitä ääniä (Jørgen-

sen 2009. s102).

Jørgensenin mukaan pelien extradiegeettiset äänet on elokuvista poiketen mahdollista

jakaa kahteen ryhmään: taustamusiikkiin/taustapuheeseen ja graafiseen käyttöliitty-

mään liittyviin ääniin (Jørgensen 2009. s102). Taustamusiikilla Jørgensen tarkoittaa

elokuvissa ja peleissä kuuluuvaa extradiegeettistä musiikkia. Taustapuhe (engl. voi-

ceover speech) viittaa peleissä ja elokuvissa kuuluvaan extradiegeettiseen puheeseen,

yleensä jonkinlaiseen teoksen tapahtumia selostavaan tai kommentoivaan kertojaää-
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neen. Mielenkiintoista tässä on se, että Jørgensen jättää tyystin mainitsematta sellai-

sen extradiegeettisen äänen, joka ei ole joko puhetta tai musiikkia. Tämän taustalla

saattaa olla käsitys, että extradiegeettinen tehosteääni ei ole kovinkaan yleistä extra-

diegeettiseen musiikkiin ja puheeseen verrattuna. Toisaalta Jørgensenin mainitsemat

graafiseen käyttöliittymään liittyvät ääneet ovat oletettavasti hänen mukaansa pää-

asiassa  juurikin  extradiegeettisiä  tehosteääniä,  mutta  eivät  samassa  mielessä  kuin

taustapuhe/taustamusiikki. Taustapuhe ja -musiikki ovat ikään kuin teoksen diegeetti-

sen maailman taustalla tai päällä, kommentoiden ja selostaen diegeettistä maailmaa

ja sen tapahtumia, sekä vaikuttaen sen tunnelmaan. Graafiseen käyttöliittymään liit-

tyvät äänet taas ovat pääasiassa auditiivisia reaktioita pelaajan toimintoihin. 

Diegeettisyyden käsite tulee peleihin elokuvateorian puolelta. Elokuvien tapauksessa

diegeettinen, viittaa johonkin joka kuuluu elokuvan sisäiseen maailmaan. Diegeetti-

nen elokuvaääni on siis ääntä joka kuuluu elokuvan fiktiiviseen maailmaan. Diegeet-

tisyys -termiä voidaan käyttää samoin tavoin käsiteltäessä pelien ääniä. Tällöin on

kuitenkin otettava huomioon, että pelien tapauksessa äänet ovat vain harvoin puh-

taasti diegeettisiä. Pelien tapauksessa diegeettinen ääni on siis ääntä joka kuuluu peli-

maailmaan. Ei-diegeettinen ääni taas kumpuaa pelin fiktiivisen maailman ulkopuolel-

ta. Diegeettisyyden määrittely ei ole kuitenkaan ole itsestäänselvää. Yksi tapa tarkas-

taa äänen diegeettisyys, on tarkastella, onko sillä pelimaailman sisäistä lähdettä. Toi-

nen tapa jota voidaan käyttää, on arvioida, käyttäytyykö ääni realistisesti pelimaail-

man sisällä, eli esimerkiksi tarkastelemalla reagoivatko pelimaailman hahmot tähän

äänen. Äänten diegeettisyyden määrittäminen on kuitenkin useissa tapauksissa tul-

kinnanvaraista, sillä se pohjautuu siihen kuinka tulkitsija määrittelee pelin ja peli-

maailman. (Ekman 2005)

Diegeettisyys ei kuitenkaan koske vain ääntä. Diegeettisiä ovat ylipäänsä ne asiat,

jotka ovat pelimaailman näkökulmasta todellisia. Ei-diegeettisiä taas ovat asiat jotka

eivät ole osa pelin fiktiivistä maailmaa. Hyvä esimerkki ei-diegeettisestä asiasta pe-

leissä, eli pelisisällöstä joka ei kuitenkaan kuulu pelimaailmaan, on useiden pelien

käyttöliittymä (interface). (Ekman 2005)
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Transdiegeettinen ääni

Kristine Jørgensen ja Inger Ekman ovat molemmat todenneet peliäänen olevan se-

mioottinen systeemi. Tämän tutkimuksen tavoitteista poiketen Jørgensen on kuiten-

kin keskittynyt  tutkimaan peliäänen ja  pelaajan välistä  vuorovaikutusta  ja  Ekman

taas  on  kehitellyt  tulkintakehikkoa  peliäänen  luokittelua  varten.  Kummatkin  ovat

kuitenkin huomioineet peliäänen toimivan osana merkityssuhteita ja pohtineet die-

geesin osallisuutta näissä suhteissa. Seuraavaksi esittelen Jørgensen peliäänen trans-

diegeettisyyttä koskevat tutkimustulokset ja Ekmanin kehittämän diegeesiin pohjau-

tuvan tulkintakehikon. Kummatkin näistä näkökulmista osoittavat äänen diegeetti-

syyden olevan jotakin muuta kuin kaksijakoinen lajittelu ja tulkinnasta vapaa itses-

täänselvyys.

Jørgensen on todennut että diegeettisen ja extradiegeettisen äänen välinen raja ei ole

peleissä niin selkeä kuin elokuvissa. Hän katsoo tämän johtuvan muun muassa pelaa-

jasta ja pelaajan kaksoisasemasta pelimaailman suhteen: pelaaja on pelimaailman ul-

kopuolella, mutta kykenee vaikuttamaan pelimaailman sisäisiin tapahtumiin. Jørgen-

senin mukaan diegeesin tasojen rajat hämärtyvät, kun diegeettinen ääni pystyy kom-

munikoimaan suoraan pelaajalle ja extradiegeettinän ääni taas pystyy kommentoi-

maan pelimaailman tapahtumia. Peliäänet siis kykenevät ylittämään diegeesin tasojen

välisen rajan. Tätä Jørgensenin kutsuu peliäänen transdiegeettiseksi funtioksi. Trans-

diegeettisyys ei siis itsessään ole diegeesin taso, vaan äänen kyky olla huomioimatta

diegeesin kommunikoinnille asettamia rajoitteita. (Jørgensen 2009. s106)

Jørgensen jakaa transdiegeettiset äänet ulkoisiin ja sisäisiin ääniin. Sisäiset transdie-

geettiset äänet ovat diegeettisiä siinä mielessä, että niillä ajatellaan olevan lähde peli-

maailmassa, mutta ne tästä huolimatta kommunikoivat suoraan pelimaailman ulko-

puolella olevalle pelaajalle. Ulkoiset transdiegeettiset äänet ovat extradiegeettisiä sii-

nä mielessä, että niillä ei ajatella olevan lähdettä pelimaailmassa, mutta ne viestivät

pelimaailman sisäisistä tapahtumista. (Jørgensen 2009. s106-109)
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Extradiegeettinen

Transdiegeettinen (ulkoinen)

Transdiegeettinen (sisäinen)

Diegeettinen

Kuva 3. Diegeettisen, transdiegeettisen ja extradiegeettisen välinen suhde.

Kuva 3 on suomennettu mukaelma Jørgensein määrittelemistä diegeettisyystasojen

suhteista. Transdiegeettinen tila sijoittuu mallissa diegeettisen ja extradiegeettisen ti-

lan välille. Malli kuvastaa myös transdiegeettisyyden kahta erilaista funktiota: sisäis-

tä ja ulkoista. Mallin pistemäiset viivat edustavat extradiegeettisen ja ulkoisen trans-

diegeettisen ja myös diegeettisen ja sisäisen transdiegeettisen tilan välistä epäselvää

ja tilannekohtaista rajaa. Extradiegeettinen ja diegeettinen tila voivat siis ikään kuin

kuroutua kohti transdiegeettistä tilaa.

Esimerkki extradiegeettisestä äänestä on sellainen musiikki jolla ei ole pelimaailman

sisäistä lähdettä, eikä se kommunikoi suhteessa pelimaailman sisäisiin tapahtumiin.

Esimerkki ulkoisesta transdiegeettisestä äänestä on sellainen musiikki jolla ei ole pe-

limaailman sisäistä lähdettä, mutta se on adaptiivista, eli se mukautuu pelitilanteen

mukaan. Tällaista on esimerkiksi jo mainittu vihollisen lähestyessä soimaan alkava

taistelumusiikki. Esimerkki diegeettisestä äänestä on pelimaailman sisäisten hahmo-

jen puhuminen toisilleen.  Esimerkki ulkoisesta transdiegeettisestä äänestä on peli-

maailman sisäisen hahmon puhuminen suoraan pelaajalle.

Semioottisen näkökulman mukaan merkkien merkityksiä voidaan tutkia kiinnittämäl-

lä huomio itse merkkiin ja sen tarkoitteeseen, eli siihen mihin merkki viittaa. Peliää-

nien tapauksessa merkki on pelaajan kuulema ääni ja tarkoite on asia jonka ääni tuo

ilmi. Tämä asia on käytännössä jokin pelitapahtuma tai informaatio jonka ääni välit-

tää pelaajalle. Useimmiten tarkoite on jokin tietty tapahtuma pelissä. Se voi kuitenkin

olla muutakin, kuten jokin meneillään oleva prosessi, esimerkiksi tietyn hahmon tai

lokaation läsnäolo. Tarkoite voi olla myös informaatiota hahmon kokemista tunteista

tai muista sisäisistä prosesseista. (Ekman 2005)
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Ekmanin mukaan äänen merkitys riippuu merkin ja tarkoitteen välisestä suhteesta

sekä niiden diegeettisyydestä. Hän on luomassaan tulkintakehikossa jakanut tietoko-

nepelien äänet neljään päätyyppiin äänten merkkien ja tarkoitteiden diegeettisyyden

mukaan. Nämä neljä päätyyppiä ovat:

• Diegeettiset äänet, eli äänet joissa sekä merkki että tarkoite ovat diegeettisiä. 

• Ei-diegeettiset äänet, eli äänet joissa sekä merkki että tarkoite ovat ei-diegeet-

tisiä. 

• Peittoäänet (masking sounds), eli äänet joiden merkki on diegeettinen, mutta

tarkoite on ei-diegeettinen. 

• Symboliset äänet, eli äänet joiden merkki on ei-diegeettinen, mutta tarkoite

on diegeettinen.

Diegeettiset äänet ovat ääniä joissa sekä merkki että tarkoite ovat diegeettisiä. Tällai-

set äänet ovat todellisia pelimaailman näkökulmasta ja ne viittaavat pelimaailmalle

todellisiin  tapahtumiin  tai  pelimaailmalle  todelliseen  informaatioon.  Diegeettisillä

äänillä on siis oltava todellisia vaikutuksia pelimaailmaan, eivätkä ne voi olla vain

koristeita.  Esimerkki  todellisista  vaikutuksista  olisi  pelihahmojen reagoiminen ää-

niin. Tällaista ilmenee peleissä jonkin verran, mutta sen ei voida sanoa olevan yleis-

tä. (Ekman 2005)

Symboliset äänet ovat ääniä, joiden merkki on ei-diegeettinen mutta tarkoite on die-

geettinen. Myös "elämää suuremmat" renderöidyt äänet (ks. Chion (1994) rendered

sounds) voidaan katsoa kuuluvaksi tähän kategoriaan, sillä niiden voidaan katsoa ole-

van symbolisia korvikkeita todellisille diegeettisille äänille.  Symboliset  äänet ovat

hyvin yleisiä tietokonepeleissä. Useimmissa peleissä epäpelaajahahmot (pelihahmot

jotka eivät ole palaajan ohjastamia) eivät kiinnitä minkäänlaista huomiota pelaajan

kuulemiin ääniin. Tällaiset äänet ovat täten ei-diegeettisiä merkkejä. (Ekman 2005)

Peittoäänet (masking sounds) ovat ääniä, joiden merkki on diegeettinen mutta tarkoi-

te ei-diegeettinen. Tällaisia ääniä käytetään peittämään ei-diegeettinen viesti diegeet-

tisellä merkillä. Peittoääniä voidaan täten käyttää sulauttamaan ei-diegeettistä sisäl-
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töä muuhun pelikokemukseen. Laveasti ajateltuna kaikkia pelin tuottamia ääniä voi-

taisiin pitää peittoääninä, koska periaatteessa ne eivät koskaan viittaa pelin todellisiin

tapahtumiin, vaan pyrkivät peittämään pelisysteemin teknisiä toiminnallisuuksia. Jot-

kut äänet ovet kuitenkin selkeästi enemmän peittoääniä kuin toiset. (Ekman 2005)

Ei-diegeettiset äänet ovat ääniä joissa sekä merkki että tarkoite ovat ei-diegeettisiä.

Nämä äänet siis viestivät pelaajalle pelimaailman ulkopuolisista tapahtumista. Ylei-

sin esimerkki tällaisista äänistä ovat pelien käyttöliittymä (interface) äänet. Tausta-

musiikki ja kertojaääni voidaan useissa tapauksissa myös nähdä edustavan tätä ääni-

luokkaa. (Ekman 2005)

Akusmaattinen & visualisoitu ääni

Visuaaliset havainnot luovat kokijalleen mielikuvaa siitä mitä on ja mitä tapahtuu.

Auditiiviset havainnot luovat kokijalleen mielikuvaa vain siitä mitä tapahtuu, koska

äänten havaitseminen on vahvasti yhteyksissä aikaan. Siinä missä kuva voi olla staat-

tista, on äänen aina oltava ajallista. Äänet siis kuvaavat tapahtumia. Kuvatessaan ta-

pahtumia äänet voivat kuitenkin myös luoda mielikuvaa siitä mitä on. Ääni ilmentää

tapahtumaa, mutta tapahtumalla on aina myös jokin lähde tai aiheuttaja. Kopisevat

äänet voivat ilmentää askelia ja kävelyä, jotka taas ilmentävät kävelevää henkilöä.

Ääni voi ilmentää myös jotain meneillään olevaa prosessia, kuten auton moottorin

hyrinää tai ihmisen hengitystä.

Michel Chion käyttää (elokuvien) äänen ja kuvan suhdetta kuvaavia termejä akus-

maattinen ja visualisoitu. Akusmaattinen (engl. acousmatic) ääni on sellaista, mikä

kuullaan näkemättä sen aiheuttajaa. Esimerkiksi puhelimen tai radion kautta kuultava

puhe voidaan ymmärtää akusmaattiseksi. Näin siis ainakin jos ajatellaan että puheen

aiheuttaja on ihminen eikä tekninen laite (kirjoittajan huomio). Visualisoitu (engl. vi-

sualized) ääni on sellaista, jonka aiheuttaja nähdään. Sama ääni (jatkuva tai toistuva)

voi myös muuttua akusmaattisesta visualisoiduksi tai toisinpäin. Äänen akusmaatti-

suus tai visualisoituminen elää siis tilanteen mukaan. Äänen visualisoituminen jättää

myös jälkeensä mielikuvan äänen lähteestä. Tuo mielikuva voi palata kuulijan mie-

31



leen aina tämän kuullessa saman äänen uudestaan, vaikka se ei enää olisikaan visua-

lisoitu.  Kertaalleen  visualisoitu  ääni  on  siis  ”ruumiillistettu”  ja  epämytologisoitu.

Toisaalta kertaakaan visualisoimaton ääni ylläpitää jännitystä ja mysteeriä. Mysteeri

ja  jännitys voi  kuitenkin purkautua,  jos  ääni  lopulta  visualisoidaan.  (Chion 1990.

s71-73)

Akusmaattisen ja visualisoidun äänen konseptia problematisoi kuitenkin sellaisten ti-

lanteiden mahdollisuus, joissa samoille signaaleille on useita havaintoperspektiivejä

tai joissa havaittavissa oleva visuaalinen signaali jää huomaamatta. Esimerkiksi elo-

kuvan tai moninpelattavan digitaalisen pelin tapauksessa sama ääni saattaa ilmetä yh-

delle pelaajalle visualisoituna ja toiselle akusmaattisena. Äänen akusmaattisuus ja vi-

sualisoituminen on siis hyvin suhteellista, se riippuu paitsi kulloisestakin havaintoti-

lanteesta, myös itse havaitsijasta, tämän havaintoperspektiivistä ja tarkkaavaisuudes-

ta.

Chionin esittämää äänen jaottelua akusmaattiseen ja visualisoituun tuntuu myös lei-

maavan liioiteltu ajatus visuaalisen sisällön primäärisyydestä ääneen nähden. Näkö

voi toki olla ihmisen havainnointia dominoiva aisti, mutta se ei tarkoita että näköha-

vainto olisi  välttämätön äänen tai sen aiheuttajan määrittelemiselle. Ilmeisenä esi-

merkkinä tästä toimivat niin sanotut audio-only pelit, jotka eivät sisällä lainkaan (ai-

nakaan pelaamisen kannalta merkityksellistä) kuvamateriaalia. Jako akusmaattiseen

ja visualisoituun ääneen on kuitenkin hyödyllinen tarkasteltaessa äänen ja kuvan suh-

detta sekä tulkitessa äänen diegeettisyyttä.
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3. TUTKIMUS

Aloitan tämän osion esittelemällä aineistoksi valitsemani Dishonored -videopelin ja

perustelemalla valintani.  Seuraavaksi tutustutan lukijan paremmin aineistoni tutki-

muksen kannalta olennaisiin piirteisiin. Käytyäni aineiston lävitse siirryn tutkimus-

metodini avaamiseen.

3.1. AINEISTO: DISHONORED

Esittely & perustelu

Aineistokseni olen valinnut alun perin 2012 julkaistun Dishonored -videopelin. Teos

on  julkaistu  Microsoft  Windows  käyttöjärjestelmää  käyttäville  tietokoneille,  sekä

PlayStation 3 ja Xbox 360 -konsoleille. Peli on myöhemmin (2015) julkaistu myös

PlayStation 4 ja Xbox One -konsoleille. Aineiston valintakriteereitä olivat pelin suh-

teellisen tuore julkaisuajankohta, pelin edustamat yleiset pelityypit, pelin monimuo-

toinen sisältö sekä pelin osakseen saama arvostus, jonka voidaan olettaa viittaavan

myös pelin laadukkuuteen.

Dishonored -peliin on julkaistu myös kolme lisäosaa Dunwall City Trials (2012), The

Knife of Dunwall (2013) ja The Brigmore Witches (2013) ja se on saanut myös jat-

ko-osan, Dishonored 2 (2016). Olen kuitenkin rajannut lisäosat ja jatko-osan tutki-

mukseni ulkopuolelle. Valitsin alkuperäisen pelin jatko-osan sijaan, koska se on pa-

remmin tunnettu ja saanut osakseen runsaasti hyviä arvosteluita. Lisäosien taas en

uskonut tuovan merkittäväsi lisäsisältöä tutkimukselleni.

Dishonored on ensimmäisen persoonan toiminta-hiiviskely peli. Se edustaa siis sekä

toiminta- että hiiviskelylajityyppiä. Se on lisäksi luokiteltavissa ammuskelupeliksi tai

peliksi joka sisältää ammuskelupeleille tyypillisiä elementtejä. Pelin edustamat laji-
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tyypit ovat yleisiä. Vuonna 2016 ammuskelupelit ja toimintapelit olivat ylivoimaises-

ti kaksi myydyintä pelityyppiä Yhdysvalloissa (Statista 2018). Puhtaat hiiviskelypelit

eivät ole yhtä yleisiä, mutta lukuisat pääasiassa muita lajityyppejä edustavat pelit si-

sältävät hiiviskelypeleille tyypillisiä elementtejä, kuten mahdollisuuksia hiipimiseen

ja muuhun huomatuksi tulemisen välttämiseen.

Artefaktia tutkimusaineistoksi valittaessa voidaan kiinnittää huomio sen autenttisuu-

teen,  edustavuuteen  ja  funktionaalisuuteen.  Tässä  tapauksessa  autenttisuus  viittaa

kohteen alkuperän ja valmistusajankohdan tuntemiseen. Edustava artefakti on sellai-

nen, joka on aito ja tyypillinen lajinsa edustaja. Funktionaalisuus viittaa artefaktin

käyttötarkoituksen tuntemiseen ja että sitä voidaan arvioida sen mukaisessa konteks-

tissa. (Anttila 2005. s215). Dishonored on pelinä autenttinen ja edustava lajityyppien-

sä edustaja. Sen käyttötarkoitus pelinä on pelaaminen ja tässä tutkimuksessa sitä ar-

vioidaan pelaamisen kontekstissa.

Peli tutkimuksen kohteena

Tutkin peliä tapahtumana, eli pelaamisena. Tutkimukseni näkökulmasta peli on siis

pelaamista.  Videopeli  ilman pelaamista  olisi  vain fyysinen tai  digitaalinen objekti

joka ulkokuorensa ohella käsittää koodia ja assetteja digitaalisessa muodossa. Peli

pelaamisena taas vaatii lisäksi pelilaitteiston, peliympäristön ja pelaajan, jotka yhdes-

sä muodostavat pelitapahtuman. Pelilaitteisto koostuu inputlaitteista, outputlaitteista

ja pelikoneesta joka toimii input- ja outputlaitteiden kautta tulkkina peliobjektin ja

pelaajan välillä. Tutkiessani peliä tutkin siis pelitapahtumaa ja peliä pelitapahtuman

kautta. 

Jørgensen näkemys pelaamisesta (engl. gameplay) on, että se muodostuu pelin ja pe-

laajatoiminnan dynaamisesta vuorovaikutuksesta ja että tietyn pelin pelaamista voi

ymmärtää vain tutustumalla kyseessä olevaan systeemiin. Lisäksi pyrittäessä ymmär-

tämään pelejä, on tärkeää tiedostaa pelin kaksijakoinen olemus: pelit ovat yhtäaikai-

sesti  sekä virtuaalisesti  simuloituja maailmoja että käyttöliittymiä (engl.  computer

user systems) (Jørgensen 2009. s54-55).
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Aineistoksi valitsemassani pelissä on havaittavissa pelimaailma, pelimaailman sisäi-

siä objekteja, olioita ja tapahtumia, sekä pelimaailmaan kuulumaton käyttöliittymä.

Pelaaja voi toimia pelissä kahdella tapaa: pelin käyttöliittymään tai pelimaailman si-

säisen olion, eli pelihahmon kautta. Tällaista pelaajan ohjastamaa oliota kutsutaan

pelien pareissa avatariksi.  Dishonoredin tapauksessa pelaajan ohjastama avatar  on

Corvo Attano, rikolliseksi lavastettu henkivartija joka ajautuu pelin edetessä salamur-

hien ja maagisten voimien pariin. Muista pelimaailman olioista, eli siellä toimivista

ja vaikuttavista hahmoista, käytetään yleisesti nimeä NPC-hahmo. NPC on lyhenne

termistä Non-Player Character (suom. ei-pelaaja hahmo). Termillä siis viitataan pe-

leissä ilmeneviin hahmoihin jotka eivät ole (ainakaan suoraan) pelaajan kontrolloi-

mia. NPC termin vastapari on termi PC, Player Character (suom. pelaajahahmo), eli

avatar.

Käytän termiä avatar-pelaaja viitatessani toimijaan, jonka pelaaja ja avatar yhdessä

muodostavat. Jotkut pelitapahtumat tapahtuvat pelin toimesta avatarin kautta, ilman

pelaajan suoraa vaikutusta, tällöin toimija on vain avatar. Jotkut toimet taas tapahtu-

vat pelaajan toimesta, mutta ilman että pelissä havaittava avatar toimisi mitenkään.

Tällöin toimija on vain pelaaja. Suuri osa avatarin käsittävien pelien toiminnoista on

toimintoja, joissa pelaaja on toiminnon aiheuttaja ja avatar sen toteuttaja. Tällöin toi-

mija on siis avatar-pelaaja.

Pelin maailma & ulkonäkö

Dishonored -pelin tarina sijoittuu omaan pelimaailmaansa, jossa on nähtävissä vai-

kutteita  viktoriaanisen  aikakauden  Lontoosta  ja  steampunk  -genrestä.  Steampunk

(suom. höyrypunk) viittaa tieteisfiktion höyrykoneita romantisoivaan tyylisuuntaan,

jossa teknologinen vallankumous on tapahtunut höyryteknologian kautta. Dishonore-

din maailmassa tuo vallankumous on kuitenkin tapahtunut höyryn sijaan sähköener-

giaksi muutettavan valasöljyn avulla. Pelin maailmasta löytyy monenlaisia valasöljyä

polttoaineenaan käyttäviä mekaanisia laitteita, kuten automaattisesti toimivia tykki-

torneja, sähköisiä puolustusjärjestelmiä ja korkeita kahdella jalalla käveleviä ihmis-

ten pilotoimia tallboy -kulkuneuvoja.
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Pelin  maailma ja  tarina  ovat  synkkiä.  Rutto  on levinnyt  ympäriinsä.  Siellä  täällä

juoksentelee  ruttoa  levittäviä  ja  ihmisiä  elävältä  syöviä  rottalaumoja.  Ruton uhrit

muuttuvat  taudin  viimeisessä  vaiheessa  zombimaisiksi  weepereiksi  (suom.  itkijä).

Weeperit vuotavat silmästään verta, oksentelevat pahoinvoivina, kantavat kärpäspar-

via mukanaan ja käyvät aggressiivisesti terveiden ihmisten kimppuun. Tämän lisäksi

pelin tapahtumapaikkana toimiva Dunwallin kaupunki kärsii äärimmäisestä luokka-

yhteiskunnan  aiheuttamasta  epätasa-arvoisuudesta,  muukalaiskammosta  ja  poliitti-

sesta korruptiosta. Köyhä kansanosa kärsii pahiten rutosta rikkaiden pitäessä ökyjuh-

liaan.  Ihmiset  hyväksikäyttävät  valta-asemiaan ja  rikollisuus  rehottaa kaupungilla.

Kaiken tämän lisäksi salamurhat ja salamurhaajat ovat keskeinen osa peliä. Pelaajan

ohjastama avatar,  Corvo Attano, ajautuukin pelin tarinan seurauksena salamurhien

maailmaan.  Tämän synkän todellisen maailman ohella  peliin  kuuluu myös toinen

maailma: mystinen ja epätodellisen oloinen The Void. Se on unenomainen maailma

jota asuttaa The Outsider niminen hahmo, joka antaa pelin kuluessa taikavoimia ava-

tarin  käyttöön.  Avatarin taikavoimien ohella  myös kaikki muu yliluonnollisuuteen

liittyvä on jollain tavoilla kytköksissä The Void:iin ja The Outsider:iin.

Kuva 4. Pelin maailma ja sen ulkonäkö.
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Kuva 4 ilmentää pelin visuaalista sisältöä. Kuvassa nähdään pelimaailma avatarin sil-

mistä kuvattuna, avatarin kädet sekä muutama pelin käyttöliittymään kuuluva mittari.

Pelin grafiikka on tyyliteltyä ennemmin kuin tarkkaa ja muistuttaa vesivärimaalausta.

Peliä seurataan pääasiassa avatarin silmistä käsin. Ruudun alalaidassa on usein nähtä-

vissä avatarin kädet tai tämän käsissään pitämät esineet. Ruudun vasen ylälaita on

varattu avatarin elinvoimaa kuvaavalle punaiselle ja manaa kuvaavalle siniselle mit-

tarille, sekä avatarin vasemmassa kädessään pitämään varusteeseen liittyvälle infor-

maatiolle.

Pelin rakenne

Pelin pelattava sisältö muodostuu kymmenestä episodista. Ensimmäinen episodi toi-

mii pelin prologina ja tutoriaalina, loput yhdeksän taas edustavat pelin varsinaisia

tehtäviä. Episodit ovat seuraavat: 0. Returning Home, 1) Dishonored, 2) High Over-

seer Campbell, 3) House of Pleasure, 4) The Royal Physician, 5) Lady Boyle's Last

Party, 6) Return to the Tower, 7) The Flooded District, 8) The Loyalists, 9) The Light

at  the  End.  (dishonored.wikia.com)  Jokainen  episodi  saattaa  pelaajan  ohjastaman

avatarin tiettyyn rajattuun peliympäristöön joka koostuu yhdestä tai useammasta lo-

kaatiosta. Lokaatiot on eroteltu toisistaan ovilla tai pelitapahtumilla ja niistä toiseen

siirtyminen tapahtuu aina latausruudun ja mahdollisesti myös pelimoottorilla toteute-

tun tarinakohtauksen kautta. Pelaaja ei usein pysty kontrolloimaan avataria näiden ta-

rinakohtausten aikana, paitsi korkeintaan kääntelemällä avatarin katsetta tai liikutta-

malla avataria pienessä rajatussa tilassa, ilman mahdollisuutta muihin avatar-pohjai-

siin pelaajatoimintoihin.

Dishonored on pelinä monimuotoinen. Tällä tarkoitan että peli mahdollistaa lukuisia

erialaisia pelitilanteita ja täten myös useita mahdollisuuksia erilaisten äänitilanteiden

ilmentymisille. Dishonored mahdollistaa useita erilaisia pelityylejä ja lähestymista-

poja pelinä tarjoamiinsa haasteisiin. Peli siis tarjoaa pelaajalle valintoja ja erilaista si-

sältöä näistä valinnoista riippuen. Olennaisimmat pelaajan valinnat pelissä ovat eri-

laisia päätöksiä hiiviskelyn ja väkivallan välillä, sekä nähdyksi tulemisen ja näkymät-

tömissä pysyttelemisen välillä. Näihin valintoihin liittyen pelaajalle tarjotaan valitta-
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vaksi  useita  erilaisia  välineitä  jotka  edelleen  moninaistavat  mahdollisia  pelityylin

vaihtoehtoja.  Pelaajan on usein mahdollista valita  useiden etenemisreittien väliltä.

Pelin  päätavoitteiden lisäksi  pelaajalle  tarjotaan monia  sivutavoitteita.  Pelaaja  voi

tehdä valintoja varusteiden avaamisen (engl. unlock), eli käyttöön saamisen suhteen,

sekä niiden varsinaisen käytön suhteen. 

Kuva 5. Etenemisvaihtoehdot.

Kuvassa 5 on näkymä pelitilanteesta joka osoittaa pelin avatar-pelaajalle tarjoamia

moninaisia etenemisvaihtoehtoja. Kuvassa näkyvän käytävän päässä odottaa vartijoi-

ta, jotka hyökkäisivät avatarin kimppuun tämän nähdessään. Suoraan lähestymisen

sijaan avatar-pelaajan on mahdollista kiikkua oikealla näkyvää putkea pitkin vartijoi-

den yläpuolelle, yllättääkseen nämä ylhäältäpäin tai välttääkseen vartijat kokonaan.

Kulkureitin lisäksi pelaajan on siis tehtävä valinta myös hiiviskelyn, taistelun tai näi-

den yhdistämisen väliltä. Pelin edetessä tällaiset vaihtoehtoiset etenemis- ja lähesty-

mistavat käyvät yhä monimuotoisemmiksi ja usein tämän esimerkin kuvaamaan ti-

lanteeseen verraten vähemmän ilmeisiksi. Pelaajalle tarjoamia lähestymistapoja laa-

jentaa entisestään vielä pelaaja-avatarin käyttöön pelin kuluessa avautuvat varusteet

ja taikavoimat.  Pelaaja-avatarille tarjottuja keinoja ovat siis hiipiminen ja väkivalta,

sekä taikavoimat ja varusteet joilla näitä keinoja toteuttaa. Pelin tarjoamia pelin tari-

naa edistäviä haasteita ovat taas avatarin elossa pitäminen ja episodista riippuen tiet-
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tyjen NPC-hahmojen salamurhaaminen, kaappaaminen tai pelastaminen. Näiden pää-

tavoitteiden lisäksi pelaaja-avatarille tarjotaan useita sivutavoitteita kuten taikavoi-

mia lisäävien riimujen ja luukorujen sekä arvokkaiden maalausten kerääminen.
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3.2. METODI

Tässä luvussa selostan käyttämäni tutkimusmetodin. Tutkimuksessa olen käyttänyt

kaksitasoista analyysiä. Analyysin ensimmäisellä tasolla olen kiinnittänyt huomioni

aineistossa ilmenneisiin äänitilanteisiin ja näissä ilmenneiden äänten denotaatioihin,

eli äänten ilmeisiin merkityksiin. Analyysin toisella tasolla olen luokitellut ilmenneet

äänet Pirilän ja Kiven määrittelemää äänijaottelua hyödyntäen. Lopuksi olen tulkin-

nut äänten konnotaatioita ja äänten ja niiden merkitysten diegeettisyyttä.

Aineiston analysointi

Lähestyin aineistoksi valitsemaani Dishonored -peliä pelaamalla sitä tietokoneella.

Signaalinantolaitteina  käytin  näppäimistöä  ja  hiirtä.  Signaalinvastaanottolaitteina

käytin näyttöä ja kuulokkeita. Pelaamiseen käyttämäni huoneisto oli pientä taustava-

loa lukuun ottamatta pimennetty, niin että näytön (ja täten pelin) ulkopuoliset visuaa-

liset signaalit vaikuttaisivat mahdollisimman vähän analyysiini. Käyttämäni kuulok-

keet olivat malliltaan suljetut, joten ne puolestaan paransivat eristäytymistäni pelin

ulkopuolisesta auditiivisesta maailmasta.

Pelasin peliä kahta, osittain limittäistä, osittain vuorottelevaa lähestymistapaa käyt-

täen. Nimitän näitä tapoja eläytyjäksi ja kokeilijaksi. Kummassakin roolissa toimin

tietysti tutkijana ja tarkkailijana, mutta lähestymistavat eroavat toisistaan siinä, kuin-

ka paljon painotin äänten tietoista tarkkailua suhteessa pelin muuhun sisältöön kes-

kittymiseen. Eläytyjänä pelasin peliä kuten pelaisin mitä tahansa peliä, tarkkaillen

pelin minulle välittämiä auditiivisia ja visuaalisia signaaleja, seuraten pelin tarinaa ja

tilannetta,  pohtien pelin etenemiseen liittyviä ratkaisuja,  eläytyen ja  immersoituen

peliin. Kokeilijana kiinnitin huomioni puhtaasti pelin ääniin sekä pelimaailmaan ja

pelaajatoimintoihin suhteessa kuulemiini ääniin. Kokeilija saatoin siis jäädä yhteen

pelin kohtaa kuuntelemaan ja testailemaan minkälaisia ääniä kyseisessä kohtaa oli

kuultavissa ja kuinka pelaajatoiminnot ja pelimaailman elementit ilmenivät olevan

kytköksissä näihin ääniin.
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Kuva 6. Tutkija aineiston parissa.

Analyysini tapahtui pelaamalla aineistona olevaa Dishonored -peliä, kirjoittaen sa-

malla  muistiinpanoja  ja  vastauksia  analyysikysymyksiini.  Pelasin peliä  muutaman

tunnin pätkissä, joiden jälkeen aloin käymään mielessäni läpi pelatessani kohtaamia

äänitilanteita ja tämän pohjalta täydentämään muistiinpanojani. Tein pelaamisestani

myös videotallenteita  OBS Studio  -ohjelmaa käyttäen.  Ohjelmalla  pystyin  taltioi-

maan  pelaamiseni  aikana  tietokoneruudulla  näkyvät  tapahtumat  ja  kuulokkeistani

kuuluvat äänet. Tarvittaessa käytin näitä videotallenteita vahvistaakseni pelaamisen

aikana tekemiä havaintoja. Lopuksi jäsentelin havaintoni ja puhtaaksikirjoitin muis-

tiinpanoni.

Analyysin tasot

Tutkimus on suoritettu pelaamalla Dishonored -peliä, tarkkaillen tilanteita kolmella

tasolla: auditiivisella, visuaalisella ja pelaajatoimintaa käsittävällä. Kutsun näitä ti-

lanteita äänitilanteiksi, koska huomioni kiinnittyy nimenomaan kuultavaan äänen ja

sen ympärillä vallitsevaan tilanteeseen. Näiden tilanteiden pohjalta olen määrittänyt

niissä ilmenneiden äänten denotatiiviset merkitykset. Olen siis tarkastellut ääntä mer-

kitsijänä, sitä ympäröivää pelitilannetta sen kontekstina ja näiden tässä äänitilantees-

sa äänen ilmeisintä merkitystä sen denotaationa. Analyysiyksikköjäni ovat olleet siis
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olleet itse ääni, pelitilanne jossa se ilmenee ja tässä äänitilanteessa äänelle ilmenevän

ilmenevä merkitys.

Analyysin toisella tasolla olen määrittänyt ilmenneiden äänten äänikerronnallisen ka-

tegorian. Jos ääni on tulkittavissa kuuluvaksi useampaan kategoriaan, olen kirjannut

ylös ne kaikki. Käyttämäni äänikategoriat pohjautuvat Pirilän & Kiven (2005) esittä-

miin kategorioihin. Näitä ovat puhe, musiikki, hiljaisuus ja äänitehosteet, joista ääni-

tehosteet on jaettu vielä seuraaviin luokkiin: pistetehosteet, taustatehosteet, synkroni-

tehosteet ja erikoistehosteet. Kyseiset kategoriat on avattu tarkemmin aiemmassa lu-

vussa 2.1. Äänikerronta.

Analyysini edetessä koin tarpeelliseksi lisätä näiden joukkoon myös uuden itse mää-

rittämäni kategorian: luuppiäänet. Luuppiäänillä tarkoitan ääniä jotka luuppaavat, eli

jatkuvat toistamiseen. Pirilän ja Kiven määritelmä on alkujaan kehitetty elokuvaääntä

ja muuta lineaarista audiovisuaalista mediaa ajatellen, joten luuppiäänet eivät ym-

märrettävästi ole kuuluneet tuohon määritelmään. Toisaalta luuppiäänet vaikuttavat-

kin olevan juuri peleille ominainen äänityyppi. Pelaajan on useissa peleissä mahdol-

lista viettää haluamansa verran aikaa monissa pelitilanteissa ja pelilokaatioissa, joten

on ymmärrettävää että tietyt äänet jatkuvat loputtomiin kunnes pelissä siirrytään toi-

seen tilanteeseen tai lokaatioon.

Äänikategoriat analyysissä

Äänten luokittelu eri äänikerronnallisiin kategorioihin osoittautui välillä haastavaksi.

Puheen, musiikin ja äänitehosteiden väliset rajat eivät olleet aina lainkaan niin selviä

kuin  olisi  voinut  odottaa.  Monissa  pistetehosteen  tai  taustatehosteen  määritelmän

täyttävissä äänissä ilmeni musiikillisia tai puheen omaisia piirteitä. Jotkut äänet oli-

vat  vain  lyhyitä  musiikillisia  pätkiä,  mutta  niiden  ilmentyminen  pelissä  muistutti

enemmän pistetehosteita kuin puhdasta musiikkia.

Esimerkiksi  pelaajahahmon käyttäessä taikavoimia,  kuuluu taikavoimasta  riippuen

erilainen mystinen kuiskaus.  Kuiskaus ei  ilmene yksistään,  vaan se on yhdistetty
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muuhun efektimäisempään ääneen.  Kuiskauksien  sanat  ovat  selvästi  erotettavissa,

mutta ne eivät tiettävästi ole mitään tunnettua kieltä. Kuiskaukset eivät siis välitä se-

manttista  informaatiota.  Kuitenkin  ne  tuntuvat  täyttävän  muut  puheen  kriteerit  ja

kuulostavat täysin ihmislähtöisiltä, vaikkakin voimakkaiden efektien muokkaamilta. 

Olennainen havainto olivat luuppiäänet (luuppi on väännös englanninkielen sanasta

loop, silmukka) ja niiden runsas ilmentyminen pelissä. Luuppiäänellä tarkoitan luup-

paavia, eli jatkuvia ääniä. Nämä ovat sellaisia ääniä jotka alkavat päätyttyään aina

uudestaan. Äänien alku ja loppu on myöskin usein sulautettu niin, että varsinaisen

äänitallenteen päättymistä on vaikeaa tai jopa mahdotonta huomata.

Ilmeisin esimerkki luuppiäänistä ovat lokaatioihin kytköksissä olevat taustatehosteet.

Huomattavaa on että kussakin lokaatiossa on kerrallaan kuuluvilla aina yksi taustate-

hoste. Esimerkiksi juhlia viettävän kartanon taustatehoste koostuu juhlivien ihmisten

äänistä, askeleista ja lasien kilahduksista. Nämä äänet jatkuvat jatkumistaan ja jäävät

epämääräiseksi äänitaustaksi.

Luuppaavat taustaäänet ovat varsin ymmärrettäviä: Jos ääni luuppaamisen sijaan vain

päättyisi, jättisi se peliin äänellisen tyhjiön. Tällaisen äänityhjiön voisi olettaa tuntu-

vat pelaajasta häiritsevältä tai vähintäänkin virheeltä pelissä. Toinen vaihtoehto olisi,

että päättymisen jälkeen taustaääni vaihtuisi toiseen, joka taas päätyttyään vaihtuisi

toiseen. Tässä vaihtoehdossakin kuitenkin mahdollisesti jossain vaiheessa palattaisiin

takaisin alkuperäiseen ääneen. Äänet siis muodostaisivat soittolistan, joka etenisi ää-

nestä toiseen joko kronologisesti, randomisoidusti tai joitakin koodiparametrejä nou-

dattaen. Tällainen lähestymistapa vaatisi siis useita ääniä ja kenties myös pelimaail-

man sisäisen motiivin näiden äänien vaihtumiselle. Vaihtoehto ei siis olisi tarkoituk-

senmukainen Dishonoredin kaltaisessa pelissä. Kolmas vaihtoehto olisi se, että alku-

peräinen ääni olisi tehty niin pitkäksi, että se varmasti riittäisi sille ajalle, jonka pe-

laaja viettää kyseisessä lokaatiossa. Tämä olisi kuitenkin vaikeaa toteuttaa Dishono-

redin kaltaisessa pelissä, jossa pelaaja voi yleensä viettää kussakin lokaatiossa niin

palon aikaa kuin haluaa. Luuppaavat taustatehosteet vaikuttavat siis parhaalta tavalta

toteuttaa taustatehosteet Dishonoredin kaltaisessa pelissä.
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Taustatehosteiden lisäksi pelissä ilmeni runsaasti ääniä, jotka voisi luokitella loop-

paaviksi pistetehosteiksi tai kenties myös luuppaaviksi taustatehosteiksi. Oma ratkai-

suni on kutsua näitä ääniä pelkästään luuppitehosteiksi. Esimerkiksi vuotavasta put-

kesta tai katosta tippuva vesi, oli varsin yleinen näky Dishonored pelissä. Tällaisen

näyn yhteydessä kuului aina tippaisevan veden loisketta. Ääni oli luuppaavaa, eli se

jatkui ja jatkui niin kauan kuin pelaaja oli sitä paikalla kuulemassa. Lokaatioihin si-

dottuihin taustaääniin verraten nämä äänet kuitenkin lakkasivat kuulumasta pelaajan

liikkuessa niistä tarpeeksi kauas. Taustaäänet siis kuuluivat kaikkialta (pelaajahah-

mon ollessa tietyssä lokaatiossa), kun taas luuppiäänet kuuluivat jonkin objektin tai

ilmiön läheisyydessä. Pelin taustatehosteet ovat siis kytköksissä lokaatioihin ja luup-

pitehosteet kytköksissä objekteihin tai ilmiöihin.

Taustatehosteet siis muodostavat pelin äänitaustan, mutta mikä on luuppitehosteiden

rooli? Tutkimuksessa kävi ilmi, että luuppitehosteita on toisinaan vaikea erottaa yhtä

aikaa kuuluvasta taustatehosteesta. Tämä johtuu useasta asiasta. Ensinnäkin kummat-

kin näistä äänityypeistä ovat yleensä passiivisia taustaääniä. Ne eivät ole seurausta

pelaajan tai pelihahmojen toiminnasta. Ne eivät pääsääntöisesti tunnu viestivän pe-

laajalle mistään merkittävästä asiasta, kuten avataria lähestyvästä uhasta tai nurkan

takana odottavasta vaarasta. Luuppitehosteet ei siis ole välitöntä merkitystä pelaajal-

le, pelaajan ei tarvitse reagoida näihin ääniin pelatakseen peliä paremmin. Ne siis

ovat täten lähempänä taustatehosteita kuin pisteääniä. Toisekseen, kuten taustatehos-

teet, luuppitehosteet tuntuvat pääsääntöisesti viestivän ympäristön luonteesta ja välit-

tävän ympäristöön sopivaa tunnelmaa.  Ero on kuitenkin siinä  että  pääsääntöisesti

luuppitehosteilla oli  aina myöskin visuaalisesti  havaittava lähde pelimaailmassa ja

siinä missä taustatehosteet voivat välittää sekä ympäristöön että draamalliseen tilan-

teeseen sopivaa tunnelmaa, luuppitehosteet osallistuivat draamallisen tunnelman ra-

kentamiseen vain epäsuorasti.  Tämä johtui luuppitehosteiden kytköksestä visuaali-

sesti havaittavaan pelimaailmaan.
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Havaintojen tulkinta

Analyysin kautta muodostuneita havaintojani olen tulkinnut äänten konnotaatioiden

ja merkityksenannon osapuolten diegeettisyyden kannalta. Äänen merkityksellisty-

mistä tulkitessani olen siis kiinnittänyt huomiota siihen kuinka äänet ovat merkityk-

sellistyneet niitä ympäröivien äänitilanteiden kontekstissa. Olen siis tarkastellut ääniä

merkitsijöinä  ja  pyrkinyt  havainnoimaan  niiden  merkittyjä.  Merkityksellistymisen

tulkinnassa olen pyrkinyt tarkastelemaan paitsi äänten luomien merkkien merkityk-

sellistymisen denotatiivisia myös konnotatiivisia tasoja. Luonnehtiessani ääniä olen

käyttänyt analyysissä hyödyntämääni äänen jaottelua äänikerronnallisiin luokkiin.

Konnotaatio käsitykseni pohjatuvat Barthesin määrittelemään äänen denotatiivisuu-

teen ja konnotatiivisuuteen. Konnotaatioita tulkitessani olen pohtinut siis äänelle sen

ilmenemistilanteen ja muun koontekstin, mutta myös omien aiempien kulttuurillisten

ja etenkin peleihin liittyvien kokemustani kautta avautuvia merkityksiä.

Diegeesiä olen tulkinnut tarkastelemalla äänen yhteyttä pelin kuvaan ja muihin ta-

pahtumiin,  sekä  Jørgensenin  ja  Ekmanin  määrittämiin  semioottisiin  diegeettisyys-

teorioihin pohjaten. Diegeesin tulkinta on täten edesauttanut äänen konnotaatioiden

tulkintaa.
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4. TULOKSET

Tässä osiossa käyn läpi tutkimustulokseni tulkintoineen, sekä noista tuloksista kum-

munneen pohdintani. Tutkimukseni kautta muodostui neljä keskeistä tulosta, jotka

esittelen jokaisen omassa luvussaan. Peliäänelle semioottisen merkityksellistymisen

kautta löytämäni funktiot ovat: ruumiillistava funktio, mystifioiva funktio, ylläpitävä

funktio ja pelillinen funktio.

4.1. RUUMIILLISTAVA FUNKTIO

Suuri osa aineiston äänistä oli ääntä joka merkityksellistyi merkitsemään pelimaail-

man sisäistä  aiheuttajaansa.  Nämä äänten aiheuttajat  olivat  pelimaailman esineitä,

olioita tai tapahtumia tai esineisiin tai olioihin liittyvää toimintaa. Kutsun tällaista ää-

nen  aiheuttajakseen  merkityksellistymistä  ruumiillistamiseksi,  sillä  merkityksellis-

tyessään äänet tekivät noista kohteista havaittavia. Tässä mielessä myös pelin visuaa-

linen aineisto omasi ruumiillistavan funktion. Auditiiviset ja visuaaliset merkitsijät

siis  merkityksellistymisen  kautta  ruumiillistivat  pelimekaanisia  olioita  ja  ilmiöitä,

jotka olisivat muuten olleet havaitsemattomissa. Ruumiillistavan funktion kautta pe-

limekaaniseen maailmaan kuuluvat asiat saavuttivat olemassaolonsa myös visuaali-

sessa ja auditiivisessa maailmassa.

Äänen funktiona on siis näiden äänten tapauksessa ollut ruumiillistaa jotakin peli-

maailman sisäistä. Ääni merkitsijänä ja aiheuttaja merkittynä olivat molemmat pää-

asiassa diegeettisiä, eli ruumiillistavat äänet muodostivat tulkintani mukaan pääasias-

sa diegeettisiä merkkejä.  Muutama poikkeus tai  epäselvä tapaus kuitenkin ilmeni,

niistä lisää myöhemmin. Ruumiillistavat äänet olivat äänikategorioiltaan pisteääniä,

luuppiääniä ja puheääntä ja ruumiillistaminen tapahtui äänestä ja äänitilanteesta riip-

puen joko denotatiivisella tai konnotatiivisella tasolla.
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Ruumiillistavalla funktiolla oli havaittavissa kaksi alafunktiota. Yleisesti ottaen voi-

daan sanoa, että ruumiillistamisen tapahtuessa denotatiivisella tasolla,  olivat nämä

alafunktiot havaittavissa äänten merkityksellistymisen konnotatiivisella tasolla. En-

simmäinen näistä alafunktioista liittyi pelimaailman hahmottamisesta suhteessa ava-

tariin, vaikuttaen pelaaja-avatarin tapaan navigoida tuossa ympäristössä. Nimitän tätä

funktiota käyttävää ääntä orientoivaksi ja ohjaavaksi ääneksi. Toinen ruumiillistavan

funktion alafunktio liittyi äänen kykyyn jäsentää äänen ja kuvan ruumiillistamia peli-

elementtejä suhteessa toisiinsa ja tämän myötä myös pelaaja-avatariin. Kutsun tätä

äänen jäsentelevää ja luonnehtivaa funktiota erotteluksi ja ryhmittelyksi.

Jatkan seuraavaksi kuvailemalla tarkemmin kontekstia, jossa ruumiillistava funktio

toteutui. Tämä käsittää diegeettisen pelimaailman jäsentämisen erillisiin tasoihin: pe-

limekaaniseen tasoon jonka sisältöjä äänet ruumiillistavat, sekä havaittavaan tasoon

jolla ruumiillistaminen tapahtuu. Tämän jälkeen siirryn esittelemään ruumiillistavan

funktion alafunktioita: Orientoivaa & ohjaavaa sekä erottelevaa & ryhmittelevää.

Pelimaailman tasot

Analysoidessani aineistopelini äänitapahtumia, totesin pelin avatarilla olevan kolme

erillistä,  mutta päällekkäistä ruumista. Nämä ruumiit  ovat pelimekaaninen ruumis,

visuaalinen ruumis ja auditiivinen ruumis. Tämä kolmijako on myös yleistettävissä

koko pelimaailmaan ja sen sisäisiin entiteetteihin. Kaikki entiteetit eivät kuitenkaan

ole olemassa jokaisella kolmesta pelimaailman tasosta.

Pelimaailma jakaantuu pelimekaaniseen maailmaan, visuaaliseen maailmaan ja audi-

tiiviseen maailmaan. Visuaalinen ja auditiivinen maailma ovat aistein havaittavissa,

mutta pelimekaaninen maailma on se jossa asiat todella tapahtuvat. Visuaalinen ja

auditiivinen maailma ovat pelimekaanisen maailman alaisia, mutta näyttäytyvät pe-

laajalle auditiivisena maailmana, tavallaan kätkien pelimekaanisen maailman taustal-

leen. Tämä jaottelu muistuttaa suuresti elokuvateoriasta tuttua jakoa kuvaan ja ää-

neen. Olennainen ero pelin ja elokuvan välillä on kuitenkin pelien interaktiivisuus,

joka vaatii kuvan ja äänen taustalle pelikoodin luoman mekaanisen maailman.
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Pelimaailman  kolme  tasoa  löysivät  tieni  tutkimustuloksiini  aineistopelini  avatarin

kautta. Tämä tuskin oli sattumaa, koska avatar tuntui aineistossa juuri vahviiten edus-

tavan tuota kolmen maailman olemassaoloa ja päällekkäisyyttä. Tämä johtuu siitä

että kaikki kolme tasoa tuovat omat ulottuvuutensa avatarin ruumiillistamiseen. Seu-

raavaksi avaan tarkemmin esimerkein kuinka nämä esittämäni kolme tasoa ilmenevät

juuri avatarin tapauksessa.

Pelimekaanisessa mielessä Dishonoredin avatarilla on ruumis. Se on pelaajan input-

laitteen avulla käskyttämä ja täten pelimaailmassa toimiva ja liikkuva kolmiulottei-

nen objekti. Sen toiminnallisuuksia ovat 1) fysikaalinen toiminta suhteessa pelimaail-

maan, 2) NPC-hahmojen havaittavissa oleminen ja 3) pelaajalle esitetyn havainto-

perspektiivin lähtökohta. 1) Fysikaalisella toiminnalla suhteessa pelimaailmaan tar-

koitan sitä kuinka pelimekaaninen ruumis on osana rekisteröimässä sitä, mitten pin-

tojen päällä avatar voi seistä ja estämässä avataria kävelemästä seinien lävitse. Tähän

toimintaa kuuluu myös vihollisten iskuista ja muista vaaroista vahingoittuminen, eli

pelimekaaninen ruumis on osana rekisteröimässä näiden iskujen ja vaarojen osumista

avatariin. Lisäksi toimintaan kuuluu avatarlähtöisten pelimaailmaan kohdistuvien toi-

mintojen lähtöpisteenä oleminen. 2) NPC-hahmojen havaittavissa olemisella tarkoi-

tan  sitä  kuinka  pelimekaaninen  ruumis  toimii  objektina,  jonka  viholliset  ja  muut

NPC-hahmot voivat havaita. Tällä on merkitys pelin hiiviskelymekaniikkojen suh-

teen ja vihollishahmojen liikkuessa kohti avataria tai yrittäessä iskeä tätä hyökkäyk-

sillään. 3) Pelaajalle esitetyn havaintoperspektiivin lähtökohtana olemisella tarkoitan

sitä kuinka avatarin/pelaajan auditiivinen ja visuaalinen havaintoperspektiivi ovat si-

dottu tähän ruumiiseen. Pelimekaaninen kamera on siis kiinnitetty tähän ruumiiseen

ja ruumis toimii kuultavien äänien kuuloperspektiivinä, ainakin diegeettisten äänten

osalta. 

Visuaalinen ruumis on ruumis, joka on havaittavissa näkemällä. Dishonoredissa ava-

tarin visuaalinen ruumis koostuu ainoastaan käsistä (Kuva 7). Avatarin kädet ovat

aina kytköksissä pelin kameraan, eli avatar-pelaajan visuaaliseen havaintoperspektii-

viin. Avatarin katsetta, eli pelin kameraa, on mahdollista käännellä. Alas katsottaessa

voidaan huomata, että avatarilla ei ole havaittavissa torsoa tai jalkoja. Avatarilla ei
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siis ole visuaalista ruumista käsiään lukuun ottamatta. Kädet on myös pelatessa mah-

dollista ”laskea alas”, jolloin avatarin visuaalinen ruumis lakkaa kokonaan olemasta.

Kuva 7. Avatarin kädet ja maailma.

Auditiivinen ruumis on ruumis, joka on havaittavissa kuulemalla. Koska äänet kyt-

keytyvät peleissä toimintaan tai meneillään oleviin prosesseihin, auditiivinen ruumis

on avatarin ruumis, joka havaitaan siihen kytkeytyvien äänitilanteiden kautta. Disho-

nored:in tapauksessa tämä tarkoittaa ennen kaikkea avatarin liikkuessa kuuluvia ää-

niä. Täten voidaan myös todeta, että avatarin ollessa paikallaan, on se vailla auditii-

vista ruumista.

Visuaalinen ja auditiivinen ruumis voivat siis olla molemmat poissaolevia. Tämä ei

kuitenkaan tarkoita että koko avatar lakkaisi  olemasta.  Pelimekaaninen ruumis on

olemassa visuaalisesta ja auditiivisesta ruumiista riippumatta ja pelimekaanisen ruu-

miin kautta avatar-pelaaja voi yhä havaita ympärillään olevan pelimaailman ja osal-

listua interaktioon sen kanssa. Tämä toimii todisteena pelimekaanisen ruumiin ensisi-

jaisuudesta visuaaliseen ja auditiiviseen ruumiiseen nähden. Pelimekaanisen ruumiin

voidaan siis tietyllä tapaa ajatella olevan avatarin todellinen ruumis. Avatar siis ak-

tualisoituu pelimaailmassa paitsi visuaalisen ja auditiivisen ruumiinsa kautta, myös
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sen tarjoaman auditiivisen ja visuaalisen havaintoperspektiivin kautta sekä sen tarjoa-

mien interaktiivisten mahdollisuuksien kautta.

Olen nyt perustellut kuinka avatarin ruumis toimii ja sijaitsee kolmella toisistaan eril-

lisellä,  mutta  päällekkäisellä  tasolla:  Pelimekaanisella,  auditiivisesti  havaittavalla

sekä visuaalisesti havaittavalla (Kuva 8). Lisäksi olen todennut näiden kolmen ole-

massa olon tason koskevan paitsi avataria, myös koko pelimaailmaa ja sen entiteette-

jä. Täten pystyn seuraavaksi esittämään, mikä vaikutus pelimaailman ja sen entiteet-

tien kolminaisella olemassaololla on peliäänen merkityksellistymisen kannalta.

Kuva 8. Pelimaailman tasot.

Helpointa on ottaa taas esiin vertaus pelien ja elokuvien eroavaisuudesta. Äänen ja

kuvan suhteesta on moninaisia näkemyksiä elokuvateorian piirissä. Oma käsitykseni

kuitenkin on että laajasti elokuvien parissa kuvaa pidetään primäärisenä suhteessa ää-

neen ja äänen ajatellaan olevan jotain kuvan päälle laitettua. Tämä voi osin johtaa

juurensa siitä, kuinka sekä elokuvissa että peleissä on tyypillistä rakentaa teoksen vi-

suaalinen maailma ennen sen auditiivista maailmaa. Pelit kuitenkin eroavat elokuvis-

ta siinä, että niiden sekä visuaalinen että auditiivinen sisältö on rakennettu pelime-

kaanisen sisällön päälle.
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Primäärisyyden  ajatus  liittyy  vahvasti  diegeesiin.  Jos  kuvan  ajatellaan  edustavan

teoksen maailmaa, siirtyy huomio tarkastelemaan äänen suhdetta kuvaan sen diegeet-

tisyyden määrittämiseksi. Pelien tapauksessa pelimekaaninen maailma on kuitenkin

primäärisessä asemassa ääneen ja kuvaan, joten mielestäni niiden diegeesiä voidaan

pohtia tarkastelemalla niiden suhdetta pelimekaaniseen maailmaan.

Diegeettisyyden lisäksi kolminainen maailma ja pelimekaanisen maailman primääri-

syys  vaikuttaa  pelimaailmaan  liittyviin  merkityssuhteisiin.  Elokuvassa  kuultava

moottorin pärinä voisi siis merkitä käynnissä olevaa autoa joka näkyy kuvassa. Pelis-

sä taas sekä kuultava moottorin pärinä että nähtävä auto voisivat merkitä pelimekaa-

nista autoa joka ei itsessään ole suoraan havaittavissa, mutta on potentiaalinen inter-

aktion kohde. Tässä mielessä pelit ovat samankaltaisia todellisen maailman kanssa,

sillä pelimekaaninen maailma muistuttaa ominaisuuksiltaan todellisen maailman fyy-

sisyyttä.

Jaottelemalla pelimaailman erillisiin tasoihin, olen näin osoittanut kuinka peliääni (ja

kuva) voi ruumiillistaa pelimekaanisen maailman entiteettejä ja tapahtumia.  Tämä

ruumiillistaminen oli jatkuvasti havaittavissa tarkastellessani pelin diegeettisiä ääniti-

lanteita.

Frans Mäyrän mukaan pelit ovat jaettavissa kahteen merkityksenmuodostumisen ta-

soon: ytimeen ja kuoreen. Ydin koostuu pelin säännöistä ja pelissä mahdollisista toi-

minnoista, kun taas kuori koostuu pelin tavoista kommunikoida ja esittää pelin yti-

men sisältöjä. Kuori toimii siis semioottisena ja representatiivisena elementtinä, peli-

mekaanisten sisältöjen tapahtuessa pelin ytimessä. (Mäyrä 2008. 17-18)

Ajatus pelin ytimestä ja kuoresta muistuttaa suuresti omaa havaintoani pelin tasoista.

Omissa havainnoissani pelin pelimekaaninen taso on pitkälti yhdenmukainen Mäyrän

esittämän pelin ytimen kanssa. Havainnoissani ilmenneet pelin visuaalinen ja auditii-

vinen taso taas voidaan nähdä osina Mäyrän esittämää pelin kuorta. Tutkiessani ni-

menomaan pelien ääniä tulin siis jakaneeksi pelin semioottisen systeemin auditiivi-

seen ja visuaaliseen puoliskoon. Vielä olennaisempi ero minun ja Mäyrän tarjoaman
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jaottelun välillä on kuitenkin siinä, että tarkastellessani äänten ja niiden merkitysten

diegeesiä, minun olin luonnollisesti määriteltävä, mikä on osa pelin fiktiivistä maail-

maa ja mikä ei. Tämän myötä oma jaotteluni pelimekaaniseen, visuaaliseen ja audi-

tiiviseen maailmaan koskee nimenomaan vain pelin fiktiivistä maailmaa, kun taas

Mäyrän määrittämät ydin ja kuori koskevat koko peliä. Voidaan siis ajatella, että peli-

äänelle määrittämäni ruumiillistava funktio ilmenee sellaisissa tilanteissa, joissa peli-

ääni pelin kuoren tasolla viestii sellaisista pelin ytimen asioista, jotka ovat osa pelin

fiktiivistä maailmaa.

Pelaajan ruumiillistamisesta avatarin kautta on julkaistu runsaasti tutkielmia, mutta

en ole toistaiseksi törmännyt yhteenkään julkaisuun joka käsittelisi itse avatarin tai

pelimaailman ja sen sisältöjen ruumiillistamista äänen (saati  kuvan) avulla.  Nämä

ovat kaksi selkeästi toisistaan erillistä asiaa, joista kummankin yhteydessä voidaan

kuitenkin puhua ruumiillistamisesta. Mikäli avatarin auditiivista ruumiillistamista on

käsitelty pelialan julkaisuissa, uskon että sitä on käsitelty ennemmin peliaudion teke-

mistä opettavissa teoksissa kuin alan tutkimuksissa. Tällaisia julkaisujakaan en ole

kuitenkaan löytänyt. Syy tähän voi olla siinä, kuinka kokemustani mukaan peliaudio-

ta on lähestytty audiopeliteorian parissa ennemminkin temaattisena ja teknisenä, kuin

pelimaailman sisältöjä ruumiillistava ratkaisuna. Peliäänen ruumiillistavaa funktiota

ei siis välttämättä ole vielä konkretisoitu peliaudiotutkimuksen piirissä.

Orientoiminen & ohjaavuus

Tulkintani mukaan ruumiillistava funktio usein orientoi ja ohjasi pelaaja-avataria pe-

limaailman sisällä. Orientoiminen ja ohjaaminen pohjautuivat osaltaan äänen kykyyn

jäsennellä pelimaailmaa koherenttina ja johdonmukaisena ympäristönä. Tämä tapah-

tui  äänen  johdonmukaisesti  merkitessä  peliympäristön  entiteettejä,  joihin  pelaaja-

avatarilla oli pelinpuitteissa jonkinlainen suhde. Näitä ruumiillistavan funktion ala-

funktioita aineistossa edustivat sellaiset äänet jotka eivät olleet avatar-lähtöistä, mutta

olivat tulkittavissa diegeettisestä pelimaailmasta kumpuaviksi. Nämä äänet siis viitta-

sivat avataria  ympäröivään maailmaan ja sen objekteihin,  olioihin ja tapahtumiin.
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Käytännössä tällaiset äänet denotoivat jotakin tiettyä tapahtumaa, objektia tai oliota

ja usein konnotoivat sen vaikutusta joko pelaaja-avatariin tai ympäristöönsä. 

Äänikategorioden  puolesta  orientoivat,  ohjaavat  ja  tilaa  hahmottavat  äänet  olivat

joko puhetta, musiikkia, pisteääniä tai luuppiääniä. Luuppiäänet olivat erityisen mie-

lenkiintoisia,  niiden  toimiessa  eräänlaisina  audiomajakkoina.  Ne  toivat  pelimaail-

maan auditiivista pysyvyyttä ja toimivat äänellisinä kiintopisteinä.

Hyvä esimerkki ohjaavasta ja orientoivasta äänestä on aineistopelissä esiintyvät rii-

mut (Kuva 9). Riimut ovat esineitä joiden kerääminen mahdollistaa pelaajan avata

käyttöönsä uusia taikavoimia. Riimuihin yhdistyy luuppaava mystinen mumina, joka

kuuluu sitä voimakkaammin mitä lähempänä pelaaja-avatar on riimua. Tulkitsen mu-

minan denotoivan itse riimua, ruumiillistaen sitä. Merkitessään riimua mumina orien-

toi pelaajaa ja jäsentää pelimaailmaa. Pelaajan tavoitellessa riimun löytämistä mumi-

na ohjaa pelaaja-avataria luokseen.

Kuva 9. Mumiseva riimu.

Pelejä akustisina ekologioina käsittelevässä tutkimuksessaan Grimshaw on hyödyntä-

nyt elokuvateorian puolelta (Chion 1994) tulevia termejä määrittääkseen ihmisten ta-

poja kuunnella pelien ääniä. Nämä kuuntelemisen tavat ovat reduced listening, se-
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mantic listening ja causal listening. Näiden lisäksi Grimshaw ehdottaa neljättä, ni-

menomaan pelien ääniä kuunnellessa käytettävää, kuuntelutapaa: navigointikuunte-

lua (engl. navigational listening). (Grimshaw 2007. s60-61) Grimshaw on siis ikään

kuin todennut äänen mahdollisuuden ohjaamiseen ja orientoimiseen pelaaja- ja kuun-

telemislähtöisestä näkökulmasta, siinä missä tämä tutkimus on todennut ne ääni- ja

merkityksellistymislähtöisesti. Grimshawin ehdotus navigointikuuntelemisesta tukee

siis tulostani äänen ohjaavuudesta ja orientoivuudesta.

Rickard Åsén on opinnäytetutkimuksessaan tehnyt samansuuntaisia tulkintoja peliää-

nen ohjaavuudesta. Olennainen ero tämän ja Åsénin tutkimuksen välillä kuitenkin

on, että Åsén on tutkinut äänten rooleja nimenomaan audiopeleissä, eli peleissä jotka

rakentuvan audiovisuaalisen sisällön sijaan vain audion varaan. Lisäksi Åsén on to-

dennut että peliäänen orientoiva ja ohjaava funktio olisi pääasiassa audiopelien omi-

naisuus. (Åsén 2013. s42-45) Oma tulokseni kuitenkin osoittaa peliäänen ohjaavan ja

orientoivan funktion voivan olla vahvasti läsnä myös visuaalista sisältöä hyödyntä-

vässä pelissä. Audiopelien tapauksessa äänen kyky ohjata ja orientoida pelaajaa on

Åsénin tutkimuksessa osoittautunut audiopelien tapauksessa yhdeksi äänen keskei-

simmäksi funktioksi (Åsén 2013. s42). Omat tutkimustulokset eivät nosta äänen oh-

jaavuutta yhtä keskeiseen asemaan, vaan äänen orientoiva ja ohjaava funktio jää pe-

lillisesti pienempään asemaan visuaalisen sisällön hoitaessa päävastuun tästä funk-

tiosta. Uskon tämän olevan yleistettävissä valtaosaan videopeleistä.

Erottelu & ryhmittely

Merkityksellistyvät  äänet  vaikuttivat  luonnehtivan  monia  pelielementtejä.  Tämän

tyyppisen  merkityksellistymisen  kautta  äänet  saattoivat  määritellä  pelielementtejä

ryhmiksi ja tehdä eroja niiden välille.

Esineiden keräämisestä kuuluva ääni tuntui olevan yhteyksissä esineen merkitykseen

pelissä, ennemmin kuin siihen mitä objektin visuaalinen ulkoasu olisi voinut antaa

olettaa. Kuva 10 havainnollistaa kerättävien esineiden ryhmittelyä ruuaksi, rahaksi ja

paperiksi. Ruokatyypin esineiden kerääminen nostattaa avatarin elinvoimaa ja siihen
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yhdistyy aina rouskutteleva pistetehoste, riippumatta siitä näyttikö ruoka siltä, että

sen syömisestä olisi moista ääntä voinut kuulua. Rahatyypin esineiden keräämisen

yhteydessä kuultava ääni oli  aina kolikkojen kilahtelua,  riippumatta esineen ulko-

näöstä. Tällaiset esineet muuttuivat pelaaja-avatarin inventaarioon siirtyessään aina

suoraan rahaksi. Paperityypin esineiden kerääminen antoi pelaaja-avatarin lukea ky-

seisellä esineellä olevan kirjoituksen. Esineen keräämiseen yhdistyi aina paperinen

kahahdus.

Kuva 10. Pöydällä lepää syötävä torttu, rahanarvoinen valasöljypullo ja luettavissa

oleva kirje.

Kuvan  10 esimerkissä  äänet  merkitsivät  esineen  merkitystä  pelaajalle,  ennemmin

kuin itse esinettä. Äänet silti denotatiivisella tasolla ruumiillistivat esineitä, mutta ei-

vät yksittäisinä esineinä vaan esineryhmään kuuluvina.  Näiden äänten suhteen oli

vaikeaa tehdä rajanvetoa diegeettisen ja extradiegeettisen välillä, mutta helpointa on

ehkä ajatella niiden olevan extradiegeettisiä ääniä jotka vain viittaavat pelimaailman

sisäisiin tapahtumiin. Paperin rapina oli ainoa jota olisi helposti voinut pitää diegeet-

tisenä äänenä, koska rapina oli indeksikaalista suhteessa paperiin. Valasöljypulloa ke-

rättäessä kuultava kolikkojen kilinä taas selvästi symboloi esineen rahanarvoisuutta,

eikä itse esinettä. Torttua kerättäessä kuultava rouskutus denotoi syömistä ja konno-

toi avatarin elinvoiman palauttamista.
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Kuva 11. Yksi tajuton kuorsaava vartija, kaksi hiljaista kuollutta.

Toinen esimerkki ryhmittelystä ja erottelusta tapahtui luuppaavan oraalisen tehosteen

ja hiljaisuuden välillä.  Pelaaja-avatar voi pelin aikana surmata tai tainnuttaa pelin

NPC-hahmoja. Sekä kuolleet että tainnutetut NPC-hahmot sulkevat silmänsä ja va-

lahtavat veltoiksi. Ainoa ero kuolleen ja tainnutetun hahmon välillä on tainnutetusta

hahmosta kuuluva kuorsaus. Kuorsaus siis denotoi hahmon hengissäoloa ja hiljaisuus

taas kuolleisuutta. Kuvassa 11 unconscious -tekstiä (suom. tajuton) ja kuorsausta lu-

kuun ottamatta yllä oleva tajuton vartija ei eroa kahdesta alempana olevasta kuollees-

ta vartijasta. Tässä on merkittävää se, että ilman kuorsausäänen olemassaoloa kuol-

leiden yhteydessä ”kuultava” hiljaisuus ei merkitsisi mitään. Hiljaisuus saa merkityk-

sensä kuorsauksen luoman erottelun ja ryhmittelyn kautta. NPC-hahmojen surmaa-

minen tekee pelin tulevista episodeista synkempiä ja lisää niissä olevien vihollisten

määrää. Tämän lisäksi pelin läpäiseminen ilman yhdenkään NPC-hahmon surmaa-

mista johtaa pelin päätyttyä onnellisempaan loppuun pelin tarinan kannalta. Kuole-

man ja tajuttomuuden merkityksellistäminen on siis aineiston tapauksessa olennaista

pelin pelaajan kannalta ja tämä merkityksellistyminen selkeästi toteutuu äänen ryh-

mittelevän ja erottelevan funktion kautta. 
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Ryhmittelyn kautta muodostui usein jonkinlaisia vastapareja. Tällaisia pareja olivat

ainakin: hiljainen & äänekäs, realistinen & mystinen, sekä märkä & kuiva.

Hiljaiset ja äänekkäät äänet yhdistyivät pelin hiipimismekaniikkoihin ja hiipimistä

tukevaan tunnelmaan. Äänten ja niiden voimakkuuden kuuntelemisella vaikutti ole-

van voimakas yhteys pelaajan toimiin,  tämän halutessa hiipiä vihollishahmojen ja

muiden pelin vastusten ohitse. Pelaaja-avatarin aiheuttamat äänet olivat yleensä hil-

jaisia, tappavaa ja kovaäänistä pistoolia lukuun ottamatta. Vihollishahmot taas huusi-

vat tovereilleen avatarin huomatessaan ja kytkivät päälle äänekkäitä hälytysjärjestel-

miä. Zombimaiset weeperit ulisivat ja vihamielisen rottalauman läheisyydestä ilmoi-

tettiin äänekkäällä mystisellä mikromusiikkilla. Vaaralliset Tallboy viholliset päästi-

vät aina kovia metallisia ääniä ja avatarin tai weepereitä huomatessaan ne päästivät

kovia tulitusääniä. Tykkitornit ja sähköansat eivät nekään olleet vaivihkaisia päästä-

miensä äänien suhteen. Hiljaisuus merkityksellistyi pelissä siis usein turvallisuuteen,

mutta myös jännitykseen ja varuillaan oloon, kun taas kovaäänisyys merkityksellistyi

usein uhkaan ja vaaraan.

Märät ja kuivat äänet yhdistyivät pelimaailman objekteihin ja lokaatioihin. Vesi oli

alati läsnä Dishonoredin maailmassa. Pelin tapahtumat sijoittuvat saaristokaupunkiin,

kenttien välillä kuljettiin vesiteitse moottoriveneellä, lähistöllä oli usein meri tai joki,

tarina vei avatarin usein viemäreihin tai vuotaviin rakennuksiin, pelissä usein joko

satoi tai oli satanut. Toisaalta askeleet ja esineiden äänet olivat kuivia, kahahtavia ja

kovantuntuisia. Oli kuultavissa kiven kopinaa, metallin kalinaa, irtonaisia kattotiiliä,

varovaisia rapinoita ja aseiden kaikuvaa pauketta. Tällä kahtiajaolla oli pelissä mer-

kitystä  lähinnä tunnelman kannalta,  äänten merkitessä diegeettisen peliympäristön

kosteutta ja kuivuutta.

Realistiset ja mystiset äänet muodostivat kolmannen vastaparin. Suurin osa pelin ää-

nistä oli realistisen kuuloisia. Realistisella tarkoitan, että ne vastasivat pelaajatoimin-

taa, visuaalista tapahtumaa, tai muuta pelitapahtumaa tavalla, jonka voidaan nähdä

juontavan juurensa todelliseen maailmaan. Realistiset äänet eivät kuitenkaan olleet

välttämättä  suoria  vastikkeita  todellisen  maailman  vastaavien  tilanteiden  äänille,
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vaan ne olivat usein hieman liioiteltuja ja kärjistettyjä. Äänet lipsuivat siis realismista

hyperrealismin puolelle. Räjähdykset kuulostivat räjähdyksiltä, mutta eivät niinkään

oikeanmaailman räjähdyksistä kuuluvilta paukauksilta, vaan elokuvista tutuilta muh-

keilta tulipalloilta. Mystiset äänet olivat realistisia ääniä harvinaisempia, mutta ehkä

siksi vaikuttavampia. Mystiset äänet yhdistyivät kahdenlaisiin pelitilanteisiin: pelin

tarinaa tai  pelimaailmaa avaaviin kohtauksiin ja taikavoimien käyttöön. Tarina- ja

maailmatilanteet  olivat  sellaisia,  joissa  pelaaja  on  suorittanut  jonkun  tehtävän  ja

edennyt täten pelin tarinassa tai sitten saapunut ensimmäistä kertaa uuteen lokaatioon

tai avannut pelimaailmasta löytyvän salaoven. Tällaisten tilanteiden yhteydessä kuul-

tava ääni oli aina jonkinlainen lyhyt mystisiä sävyjä omaava musiikinpätkä, joita kut-

sun nimellä mystinen mikromusiikki. Nämä äänet siis yhdistyivät merkittäviin tilan-

teisiin, merkiten tilanteiden tärkeyttä pelin tarinan kannalta. Toinen mystisten äänten

ilmenemisyhteys oli taikavoimien käyttö. Pelaaja-avatarilla on pelin aikana käytös-

sään yhdestä kuuteen erilaista taikaa. Jokaisen taian käyttöön yhdistyy omanlaisensa

tuntematonta kieltä  oleva  kuiskaus  ja  epäselvä suhina.  Taikavoimat  ovat  suuressa

osassa peliä, vaikka yhtä lukuun ottamatta peli on mahdollista läpäistä ilman niitäkin.

Taikavoimat mahdollistavat pelaaja-avatarin tehdä ihmeellisiä temppuja, jotka teke-

vät avatarista selvästi voimakkaamman pelin taikavoimia omaamattomiin NPC-hah-

moihin verrattuna. Mystiset äänet merkitsivät siis taikavoimien mystisyyttä ja mah-

tia. Näistä mystisistä äänistä itsestään muodostui myös oma tuloslukunsa.

4.2. MYSTIFIOIVA FUNKTIO

Aineistossa ilmeni useita ääniä jotka merkityksellistyivät merkitsemään jotakin vie-

rasta ja tuntematonta. Periaatteessa mystifioivat äänet voisi ajatella jonkin laajemman

funktion  alafunktioksi,  esimerkiksi  niin  että  mystifioiva  funktio  olisi  yksi  asioita

luonnehtivan funktion suuntauksista. Mystifioiva funktio itsessään nousi kuitenkin

tuloksissani  merkittävään  asemaan,  joten  paneudun  tässä  luvussa  sen  käsittelyyn

yleisemmän asioita luonnehtivan äänen käsittelyn sijaan.

58



Aineistossa ilmennyt  mystifioiva ääni  on jaettavissa kahteen  luokkaan:  mystiseen

mikromusiikkiin ja mystiseen magiaan. Olennaisin erottava tekijä näiden välillä on

mikromusiikin extradiegeettisyys ja magiaäänen diegeettisyys. Lisäksi mikromusiik-

ki oli nimensä mukaisesti aina musiikkia tai musiikillista ääntä, kun taas magia -ryh-

män äänet koostuivat suhinoista, puheesta ja efektimäisistä tekijöistä.  Seuraavassa

kahdessa luvussa käyn läpi ensin mystisen mikromusiikin ja sitten mystisen magian.

Mystinen mikromusiikki

Analyysissa paljastui Dishonored -pelissä ilmenevän usein ääniä, jotka olivat luoki-

teltavissa sekä pistetehosteiksi että musiikiksi. Määrittelisin ne kuitenkin ennemmin

musikaalisiksi pistetehosteiksi tai musiikkitehosteiksi. Pirilän ja Kiven määritelmän

mukaan nuo äänet olisi tullut kenties tulkita erikoistehosteiksi. Koen erikoistehoste

-termin kuitenkin luovan liian vieroittavan mielikuvan äänten varsinaisesta olemuk-

sesta. Kyseiset äänet olivat aina kestoltaan vain muutaman sekunnin mittaisia ja ne

omasivat aina mystisiä ja epämääräisiä sävyjä. Tästä syystä nimitän tätä aineistosta

määrittämääni ääniryhmää mystiseksi mikromusiikiksi. Tällaisia ääniä kuului varsin-

kin  pelaajahahmon  avatessa  salaoven  tai  saapuessa  ensikertaa  uuteen  lokaatioon

(Kuva 12).

Kuva 12. Salaovi avautui ja paljasti uuden alueen.
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Mystinen mikromusiikki oli aina selkeästi extradiegeettistä ääntä ja se tuntui kom-

mentoivan avatar-pelaajan etenemistä pelissä ja pelimaailmassa. Merkitsijänä toimi-

va mikromusiikki oli siis extradiegeettistä mutta entä merkittynä toiminut salaoven

avautuminen tai uuteen lokaatioon astuminen? Tulkintani on, että vaikka kyseiset ta-

pahtumat olivatkin pelimaailman sisäisiä, niin mikromusiikki merkityksellistyi kui-

tenkin merkitsemään tilanteen jännittävyyttä, mystisyyttä ja merkityksellisyyttä pe-

laajalle. Tällaiset äänet siis symboloivat tuntematonta, jännitystä ja tilanteen tärkeyt-

tä.

Mystinen magia

Aineistossa ilmennyt mystifioivaa funktioita hyödyntänyt diegeettinen ääni oli aina

yhteyksissä pelimaailmaan maagisiin aspekteihin. Dishonoredin pelimaailmaan kuu-

luu normaalin viktoriaanista englantia muistuttavan steampunk-maailman lisäksi toi-

nen, yliluonnollisuutta edustava The Void -maailma (Kuva 13). Avatar voi vierailla

tuossa maailmassa unien ja jonkinlaisten näkyjen kautta. Maailma onkin sisällöltään

kuin jonkinlainen repaleinen ajassa jähmettynyt unikuva pelin todellisesta maailmas-

ta. Kaikki pelin maagiset elementit ovat jollain tavoin kytköksissä tuohon maailmaan

ja sitä hallitsevaan Outsider -NPC-hahmoon.

Kuva 13. The Void.

60



Ilmeisin esimerkki mystifioivista äänistä ovat kaikki pelissä avatar-pelaajan käyttöön

avautuvat taikavoimat. Niitä käyttäessä kuului aina epämääräinen suhina ja kummal-

lista kieltä oleva efektimäinen kuiskailu. Äänet muistuttavat aina The Void:issa kuu-

luvaa taustatehostetta. Tulkitsen taikomisäänien siksi denotatiivisella tasolla merkit-

sevän The Void:ia ja mystisyyttä. Ääni luo käsityksen siitä, että tuo magia on todella-

kin peräisin The Void:ista ja se on luonteeltaan jotakin käsittämätöntä ja arveluttavaa.

Pelaajan avatessa käyttöönsä useampia taikoja, siirtyy huomio mystisyydestä osittain

myös eri taikojen erilaisiin kuiskauksiin. Pelaaja-avatarin laajentaessa maagista arse-

naaliaan alkavat taikomisen yhteydessä kuuluvat äänet siis konnotoida itse taikoja ja

niiden seurauksia. Taikomisäänien konnotatiiviset merkitykset hyödyntävät täten siis

ruumiillistavaa funktiota sekä sen erottelevaa ja ryhmittelevää alafunktiota, konkreti-

soidessaan ja yksilöidessään taikoja ja niiden vaikutuksia.

Toinen esimerkki mystifioivien äänten ilmentymisistä liittyy pelissä esiintyviin taika-

voimia antaviin riimuihin ja luukoruihin. Näitä esineitä on kätketty erilaisiin paikkoi-

hin pelimaailmassa ja niiden kerääminen on yksi pelaajalle pelin pääjuonen edistämi-

sen rinnalle tarjotuista sivutavoitteista. Näillä taikaesineillä on taikomisen tavoin jon-

kinlainen yhteys The Void -maailmaan ja niitä keräämällä pelaaja voi avata käyttöön-

sä lisää taikoja ja muita maagisia ominaisuuksia. Esineisiin yhdistyy aina mystinen

epämääräinen mumina, joka voimistuu pelaaja-avatarin lähestyessä niitä. NPC-hah-

mot eivät millään tavoin reagoi tuohon muminaan, vaikka se kuuluu riimujen lähei-

syydessä hyvinkin voimakkaana. Tämä asettaa muminan diegeettisyyden kyseenalai-

seksi, mutta tulkintani on että vain taikavoimia jo omaavat henkilöt, kuten avatar,

voivat kuulla tuon maagisten riimujen maagisen ääntelyn. Mumina tuntuu denotatii-

visella tasolla ruumiillistavan taikaesineitä ja merkitsevän niiden maagisuutta ylei-

sesti. Konnotatiivisella tasolla mumina symboloi maagista potentiaalia ja sen kasva-

tusmahdollisuutta. Huomattavaa on myös ruumiillistavan muminan orientoiva ja tä-

män myötä riimuja kohti ohjaava funktio. Kuvassa 9 (s.53) avatarin edessä oleva tai-

kavoimia antava riimu mumisee kovaäänisesti ja avatarin kädessään pitämä sydän

hakkaa sitä kiivaammin, mitä lähempänä riimu on. Riimu ja sen maagisuuteen liitty-

vät merkitykset jäävät pelaajalta tuskin huomioimatta.
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4.3. YLLÄPITÄVÄ FUNKTIO

Ruumiillistaessaan pelimaailmaa ja sen entiteettejä sekä toistuessaan samanlaisissa

tai samantapaisissa tilanteissa aina samanlaisina tai samantapaisina äänillä oli myös

pelin jatkuvuutta ja pelimaailman immersiota ylläpitävä funktio. Tämä funktio ei kui-

tenkaan ilmennyt tutkimuksessa nuiden aiheuttajikseen merkityksellistyvien ja olete-

tuilla tavoilla toistuvien äänten kautta. Funktio tuli ilmi äänitilanteiden kautta, joissa

ääni  merkityksellistyi  merkitsemään  virhettä  pelissä.  Nämä virheet  ilmitoivat  siis

äänten vaikutuksen pelin immersiolle ja jatkuvuuden mukailulle.

Ylläpitävä funktio voi siis rakentua ruumiillistavan funktion varaan, mutta toteutuu

myös äänten ilmenemistilanteiden luomien odotusten mukailulla.  Jos pelin  aikana

ääntä ilmenee toistuvasti tietynkaltaisissa yhteyksissä, niin vaikuttaa väärältä, ettei

sitä joissakin tällaisissa tilanteissa ilmenekään. Äänet siis luovat odotuksia ja nämä

odotukset täyttämällä ylläpitävät eräänlaista auditiivista kulissia. Kulissien hetkeksi-

kin kaatuessa pelin johdonmukaisuus ja pelimaailman uskottavuus häiriintyvät. Seu-

raavassa kahdessa luvussa kerron kahdesta erilaisesta tavasta jossa äänet merkityk-

sellistyvät virheeksi, osoittaen ylläpitävän funktion olemassa olon. Nämä tavat erot-

taa toisestaan se, merkityksellistyykö virheeksi hiljaisuus vai kuultava ääni. Ero on

siis sidoksissa äänikerronnallisiin kategorioihin.

Rikkova hiljaisuus

Toisinaan analyysin aikana tuli vastaan äänettömiä pelitilanteita, joihin olisi kuiten-

kin voinut olettaa kuuluvan myös ääntä. Oletus juontuu siitä, että nämä äänettömät

tapahtumat tuntuivat rikkovan pelin sisäistä logiikkaa siitä,  mistä ja milloin ääntä

kuuluu. Äänettömät pelitapahtumat olivat siis äänen puutetta lukuun ottamatta pitkäl-

ti samankaltaisia monien ääntä käsittävien pelitapahtumien kanssa. Ne edustivat siis

äänikerronnalliselta kategorialtaan hiljaisuus -tyyppiä. Kutsun niitä kuitenkin puut-

teiksi enkä vain hiljaisuudeksi, sillä tilanteet antoivat olettaa, että niihin olisi kuulu-

nut jokin ääni. Nämä tietyissä ”äänitilanteissa” ilmenevät hiljaisuudet merkityksellis-

tyivät siis virheiksi pelissä. Tällainen merkityksellistyminen tapahtui, koska ne rik-
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koivat pelin jatkuvuutta ja pelaajan odotuksia, näiden myötä myös mahdollisesti pe-

lin immersiota. Kyseessä oli siis virheeksi merkityksellistyvä hiljaisuus, rikkova hil-

jaisuus.

Esimerkki rikkovasta hiljaisuudesta pistetehosteiden puolelta on teekupin nostami-

nen. Teekuppi on pelissä objekti, jonka pelaaja-avatar voi nostaa ja sitten heittää tai

tiputtaa. Toisin kuin esimerkiksi pelissä esiintyvien tyhjien lasipullojen kanssa, tee-

kupin nostamisesta ei kuulu mitään ääntä. Teekupin ja lasipullon pudottamisesta ja

rikkoutumisesta kuuluu kyllä omat äänensä, mutta nostamisesta sitä ei teekupin ta-

pauksessa kuulunut. Lasipulloa nostaessa kuului selkeä ”Thud”-ääni. Tässä on otetta-

va huomioon, että pelaaja-avatar voi pelissä nostaa esineitä kahdella tapaa: Joko kä-

det tyhjinä tai varusteita käsissään. Jos avatarilla on varusteita käsissään, kuuluu nos-

tettavaan esineeseen viittaavan äänen sijasta varusteiden poislaittamiseen yhdistyvä

ääni, josta on erotettavissa ainakin miekan laittaminen tuppeen (avatar pitää oikeassa

kädessään aina vain miekkaa,  muita esineitä vasemmassa kädessään).  Varusteiden

poislaittamisen ääni korvasi siis myös lasipullon nostamisesta kuuluvan ”Thud”-ää-

nen. Varusteiden käyttäminen on suuri osa peliä ja voi olla, että moni pelaaja ei muu-

tamia poikkeuksia lukuun ottamatta koskaan edes laske aseita avatarin käsistä. Voi

siis olla, että pelin tekijätkin ovat epähuomiossa unohtaneet antaa teekupin nostami-

selle oman äänensä. Toisaalta on mahdollista, että se ei saanut ääntä tarkoituksella.

Kummankin vaihtoehdon tapauksessa syy lienee se, että tuota ääntä vaativa tilanne ei

vaikuttanut olevan pelissä kovinkaan yleinen tai merkittävä. Joka tapauksessa äänen

puuttuminen merkityksellistyi tulkintani mukaan virheeksi. Koska pelin muiden esi-

neiden nostamisesta kuului ääni, olisi ollut oletettavaa, että teekuppikin olisi noustes-

saan jonkinlaisen kilahduksen päästänyt.
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Kuva 14. Äänetön tuijotuskilpailu.

Toinen esimerkki rikkovasta hiljaisuudesta on NPC-hahmot, jotka kohdattuaan ovat

pysähtyneet tuijottamaan toisiaan (Kuva 14). Tilanne tuntuisi normaalilta, jos hahmo-

jen huulet liikkuisivat ja kuuluisi puhetta, mutta ei, hahmot vain seisovat ja katsovat

toisiaan silmiin. Pelin NPC-hahmot tavallisesti suorittavat jotakin omaa rutiiniaan,

liikuskellen ympäriinsä. Esimerkiksi siivoojahahmo lakaisee lattioita. NPC-hahmo-

jen kohdatessa, nämä toisinaan aloittavat lyhyen keskustelun, jonka päätyttyä hahmot

taas erkanevat omille teilleen ja omiin puuhiinsa. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu.

Hahmot saattavat jumiutua katsomaan toisiaan sanomatta mitään. Oletan asian johtu-

van virheestä pelin koodissa. Lännenelokuvassa tämä olisi dramaattinen tilanne, Dis-

honoredin tapauksessa tilanne vaikuttaa oudolta, häiritsevältä tai huvittavalta, merki-

tyksellistyen taas virheeksi pelissä. Hiljaisuus siis rikkoo mielikuvaa pelin tarkoituk-

senmukaisesta  toiminnasta  sekä  illuusiota  ehjästä  pelimaailmasta  ja  elävistä  hah-

moista.  Virheeksi  merkityksellistyvä  hiljaisuus  osoittaa  taas  peliäänen  ylläpitävää

funktiota merkityksellistymällä sen vastaisesti.

Immersion ja äänen yhteyttä ensimmäisen persoonan räiskintäpeleissä käsittelevässä

tutkimuksessa (Grimshaw, Lindley & Nacke 2008. s12-13) on todettu äänettömän

pelaamisen voimakkaasti rikkovan pelaajien subjektiivista immersiontuntua.  Kysei-
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nen tutkimus ei kuitenkaan testannut yksittäisten äänten puuttumista, vaan täysin ää-

netöntä pelaamista. Voidaan kuitenkin mielestäni olettaa että yksittäisten äänten puut-

tumisella on immersiota häiritsevä vaikutus saman tapaisesti kuin äänien täydellisellä

puuttumisellakin. Yksittäisten äänten puuttuminen kuitenkin ehkä ennemmin aiheut-

taa säröjä immersioon siinä missä kaikkien äänten puuttuminen madaltaa immersion

tasoa kauttaaltaan.

Väärät äänet

Rikkovan hiljaisuuden ohella aineistossa ilmeni myös toisenlaisia virheiltä vaikutta-

via tilanteita. Nämä olivat äänitilanteita, joissa kuultava ääni oli erilainen kuin olisi

voinut  olettaa.  Oletuksilla  viittaan ensisijaisesti  pelin  sisäisen johdonmukaisuuden

noudattamiseen  ja  vain  toissijaisesti  oletuksiin  jotka  voisivat  kummuta  todellisen

maailman äänitilanteista tai muista mediateoksista omaksutuista tottumuksista.

Esimerkkinä tilanteisiin sopimattomista äänistä toimii vesilammikoissa tai puroissa

käveleminen, josta kuuluvat äänet olivat yhdenmukaisia kuivalla maalla liikkumisen

kanssa. Aineistossa ilmeni useita ja monen muotoisia vesialueita, joihin näitä poik-

keuksia lukuun ottamatta yhdistyi aina vettä ja märkyyttä denotoivia ääniä. Näiden

poikkeuksellisten äänitilanteiden kontekstissa vedessä liikkumisen aikaiset kuivat as-

keläänet merkityksellistyivät siis virheiksi.

Toinen mielenkiintoinen vääriin  ääniin liittyvä tapaus  on pelin  Lady Boyle's  Last

Party  -episodissa kuultavissa  oleva  taustatehoste.  Luuppaava taustatehoste  kuuluu

aina avatarin ollessa tietyssä juhlakartanossa. Ääni koostuu ihmisten epäselvästä pu-

heesta ja juhlinnan pauhusta. Ääni denotoi tulkintani mukaan näitä meneillään olevia

juhlia. Taustatehoste on siis merkitsijä ja juhlat ovat merkitty. On ilmeistä olettaa,

että sekä juhlien äänet, että itse juhlat ovat diegeettisiä, koska ne ovat molemmat ha-

vaittavissa myös visuaalisesti. Äänet eivät ikinä kuitenkaan vaikuta kuuluvan juuri

siitä huoneesta jossa avatar kulloinkin on, mutta juhlakartanon suuruudesta johtuen

on ymmärrettävää olettaa, että äänet kantautuvat kartanon muista ihmisten ja juhlin-

nan täyttämistä tiloista. Merkitsijän ja merkityn diegeettisyys kuitenkin rikkoutuu,
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jos avatar-pelaaja päättää surmata kaikki kartanon ihmiset tai saattaa heidät tajutto-

miksi, sillä Juhlinnan ääni jatkuu tästä huolimatta. Äänellä ei voi tällöin enää ymmär-

tää olevan diegeettistä lähdettä eikä juhlia ole enää olemassa ilman juhlijoita. Merkit-

sijänä toiminut juhlahumu ja merkittynä toimineet juhlat ovat nyt tulkittavissa vain

extradiegeettisiksi. Asian voi selittää kolmella tavalla: 1) Juhlahumu oli koko ajan

extradiegeettistä ääntä joka toimi diegeettisten juhlien tai juhlatalon indeksisenä mer-

kitsijänä. 2) Juhlinnan päätyttyä pelaajan toimesta diegeettinen merkki muuttui extra-

diegeettiseksi. Tällöin ääni yhä denotoi juhlia, mutta nyt juhlahumun konnotaatiot

ovat epäilemättä vaihtaneet sävyään. Extradiegeettinen juhlahumu voisi tulkinnasta

ja tilanteesta riippuen konnotoida vaikkapa kuolleita juhlijoita ja pelaaja-avatarin te-

kojen seurauksia. 3) On myös mahdollista, että merkin muuttuminen extradiegeetti-

seksi koetaan virheeksi. Tällöin juhlahumu voisi denotoida yhä juhlia, mutta konno-

toida nyt virhettä pelissä.

4.4. PELILLINEN FUNKTIO

Valtaosalla pelien äänistä tuntuu olevan vain epäsuoria yhteyksiä pelin mekaniikkoi-

hin, toimien ennemminkin kuvaa tukevina, pelaaja orientoivina ja tunnelmaa luovina

elementteinä. Tietyt Dishonored -pelin äänet olivat kuitenkin suoraan yhteyksissä pe-

lin mekaniikkoihin. Nämä olivat poikkeuksetta aina pelin hiiviskelyaspekteihin mer-

kityksellistyviä ääniä. Nämä äänet ovat jaoteltavissa kahteen ryhmään sen mukaan,

olivatko ne varsinaiseen hiiviskelyyn ja äänten kuulemiseen liittyviä ääniä, vaiko ää-

niä jotka merkitsivät pelaajan huomatuksi tulemista.

Hiipimisäänet

Pelaajan avatarin kautta tekemät toimet aiheuttavat pelissä ääntä ja NPC-hahmot voi-

vat reagoida näihin ääniin. Mitä voimakkaampi ääni on ja mitä lähempänä NPC-hah-

mo on äänilähdettä, sitä todennäköisemmin NPC-hahmo kiinnittää huomiota kysei-

seen ääneen. Voidaan siis ymmärtää, että NPC-hahmot kuulevat avatarin aiheuttamat

äänet. Täten voidaan todeta, että tällainen ääni on selkeästi diegeettistä, pelimaail-
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maan kuuluvaa ja pelimaailmassa kuuluvaa. Ekmanin mukaan tällaisen äänen voi-

daan sanoa olevan jopa diegeettisempää kuin pelin muun diegeettisen äänen, sillä sil-

lä on selkeästi muitakin kuulijoita kuin pelaaja ja tämän ohjastama avatar. (Ekman

2005).

Avatarin kävelemisestä lähtee hieman ääntä, juoksemisesta enemmän ääntä ja hiipi-

misestä ei ääntä juuri ollenkaan. Toisaalta juokseminen on kävelyä nopeampaa ja hii-

piminen hitaampaa. Jos pelaaja haluaa esimerkiksi yllättää NPC-hahmon takaapäin,

kannattaa hänen hiipiä tämän luokse. NPC saattaa kuitenkin olla kulkemassa pois-

päin avatarista. Tässä tapauksessa pelaaja voi ottaa riskin ja kävellä lähestymisensä

alkumetrit ja vaihtaa hiipimiseen vasta ollessaan lähempänä NPC-hahmoa. Vaihtoeh-

toisesti  pelaaja  voi  käyttää  Blink-taikaa  teleportatakseen  pahaa  aavistamattoman

NPC-hahmon taakse. Taika kuitenkin kuluttaa pelaajan rajoitettua resurssia, manaa,

eikä se muutenkaan ole aina paras lähestymisvaihtoehto. Pelin aikana on myös mah-

dollista hankkia avatarin kenkiin päivityksiä, jotka vähentävät hahmon liikkumisesta

aiheutuvaa ääntä. Päivitysten avulla lähestymisestä tulee entistä helpompaa, mutta ne

on ostettava pelimaailmasta kerätyllä rahalla. Pelaajalla on siis mahdollisuuksia ma-

nipuloida avatarin liikkumisesta lähtevän äänen määrä ja voimakkuutta, mutta joko

manan, rahan tai nopeuden kustannuksella. Avatarin aiheuttamat äänet ovat siis sy-

västi integroituja pelin hiiviskelymekaniikkojen kanssa.

Hiipimisäänet ovat siis kytköksissä avatarin liikkumiseen ja muihin toimiin. Näihin

toimiin yhdistyvien äänten konnotaatiot ovat hyvin tapauskohtaisia ja liittyvät yleen-

sä ääneen ruumiillistavaan funktioon ja sen kautta ja ohella myös muihin tekijöihin.

Pelillisen funktion kannalta olennaisia ovat kuitenkin näiden äänten konnotaatiot, joi-

den tulkitsen liittyvän huomatuksi tulemisen välttämiseen. Eli sen lisäksi että avata-

rin hiipiessä hiljaa kopisevat askeläänet merkitsevät itse avataria, tämän liikettä, liik-

kumisen muotoa ja liikkumisen pintaa, ne voivat myös merkityksellistyä hiiviskelyk-

si ja vihamielisten NPC-hahmojen huomion välttämiseksi.
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Huomaamisäänet

Hiiviskelymekaniikkoihin  osallistuvien  äänten  joukossa  on  yksi  mielenkiintoinen

poikkeus, extradiegeettinen pistetehoste joka ilmoittaa vihollisen huomanneen avata-

rin tai kuulleen tämän aiheuttaman melun. Ääni kuuluu aina vihamielisen NPC-hah-

mon havaitessa avatarin tai tämän aiheuttaman äänen. Tämä extradiegeettinen huo-

maamisääni on luonteeltaan musiikillinen ja signaalimainen pistetehoste. Ei ole mi-

tään syytä olettaa, että NPC-hahmo päästäisi ilmoille tuollaisen merkkiäänen huoma-

tessaan avatarin tai että avatarilla olisi mystinen kyky kuulla tulleensa huomatuksi,

joten ääni on epäilemättä extradiegeettinen. Kaiken lisäksi ääni kuuluu siitä huoli-

matta, oliko avatar-pelaaja tietoinen lähistöllään olevasta NPC-hahmosta. Pelissä il-

meni tilanteita, joissa huomausääni kuuluu, mutta itse NPC-hahmo ei ole havaittavis-

sa  eikä  muutoinkaan  pelaajan  tietoisuudessa.  Ääni  on  siis  tulkittava  osaksi  pelin

käyttöliittymää ja sen ilmeisenä merkityksenä on ilmoittaa pelaajalle tämän tulleen

huomatuksi. Merkitsijänä toimivan äänen ja merkittynä toimivan huomatuksi tulemi-

sen välillä ei vallitse muuta yhteyttä kuin tilanne jossa ne ilmenevät, joten merkki on

luonteeltaan symbolinen. Kyseessä on siis extradiegeettinen musikaalinen pistetehos-

te joka symbolisella tasolla denotoi avatarin huomatuksi tulemista ja konnotoi huo-

maajaa ja tämän edustamaa uhkaa.

Huomausäänen lisäksi avatarin huomanneen NPC-hahmon pään ympärille ilmestyy

salamoita muistuttavia visuaalisia merkkejä, joiden väritys osoittaa kuinka tietoinen

vartija on lähistöllä hiiviskelevästä avatarista. Kuva 15 on kuvankaappaus pelitilan-

teesta, jossa seinän takana seisova vartija on kuullut avatarin toista vartijaa tainnut-

taessa aiheuttaman melun. Vartijan pään ympärille äänitehosteen saattelemana ilmes-

tyvät salamat kertovat huomaamisen asteen. Ruudun vasemman alareunan kyyristy-

nyttä hahmoa esittävä kuva muistuttaa pelaajalle tämän olevan hiipimisasennossa.
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Kuva 15. Vartija on kuullut avatarin aiheuttaman melun.

Äänen pelitilanteellinen aiheuttaja, eli pelaajan huomatuksi tuleminen, on pelimaail-

man sisäinen tapahtuma, mutta itse äänellä ei voida todeta olevan minkäänlaista peli-

maailman  sisäistä  lähdettä.  Kuvailemani  ääni  on  siis  extradiegeettistä  ääntä,  joka

viestii diegeesin sisäisestä tapahtumasta. Jørgensenin määritelmän mukaan ääni on

siis ulkoista transdiegeettistä ääntä ja Ekmanin mukaan symbolista ääntä.

Mielenkiintoista  extradiegeettisten huomausäänien ilmenemisessä on,  että  avatarin

huomatessaan  NPC-hahmot  saattavat  myös  sanoa  jotakin  tai  päästä  jonkinlaisen

oraalisen mölähdyksen. Nuo NPC-hahmon päästämät lauseet tai mölähdykset deno-

toivat selkeästi NPC-hahmon yllättyneisyyttä ja terästynyttä huomiota. Äänten kon-

notaatio taas on sama kuin extradiegeettisellä huomaamisäänellä, eli pelaaja-avataria

uhkaava kiikkiin joutuminen. Pelaajan huomatuksi tulemisesta ilmoitetaan siis yhtai-

kaa kolmella erillisellä merkillä: extradiegeettisellä pistetehosteella, extradiegeettisil-

lä salamamerkeillä ja diegeettisellä puheella tai oraalisella pistetehosteella. Hiipimi-

nen ja huomatuksi tulemisen välttäminen ovat keskeinen osa peliä, joten on ymmär-

rettävää, että pelaajalle halutaan viestiä huomatuksi tulemisesta. Herää kuitenkin ky-

symys, että onko todellakin ollut tarpeen alleviivata huomatuksi tulemista näinkin

paljon. Koen itse, että extradiegeettinen pistetehoste ja visuaaliset salamamerkit vie-
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roittavat minua pelin maailmasta ja sen immersiosta viedessään merkitysten muodos-

tumisen pelimaailmasta käyttöliittymän tasolle. Epäilemättä pelinkehittäjät ovat tätä

ratkaisua tehdessään priorisoineet pelin helppokäyttöisyyttä, joskin immersion kus-

tannuksella. Jørgensen toteaa tutkimuksessaan, että pelit on ymmärrettävä sekä käyt-

töliittyminä että virtuaalisina maailmoina (Jørgensen 2009). Tällaisten ratkaisujen te-

keminen pelinkehittäjiltä on siis kuitenkin ymmärrettävää, koska immersiivinen peli-

maailma tarvitsee tuekseen myös toimivan käyttöliittymän muodostaakseen toimivan

kokonaisuuden pelinä, eli virtuaalisena maailmana jossa pelaaja toimii käyttöliitty-

män kautta.

Ekmanin mukaan äänten potentiaalia peleissä on alettu vasta hiljalleen ymmärtää ja

pelit ovat alkaneet käyttää niitä uusilla tavoilla. Yksi näistä tavoista on äänien käyttö

peleissä siten, että ne ovat oikeasti pelaamisen kannalta relevantteja. Äänet voivat

olla relevantteja peleissä esimerkiksi olemalla primäärisiä tiedonlähteitä visuaalisen

materiaalin  sijaan.  (Ekman  2005)  Pelillistä  funktiota  toteuttavat  huomaamisäänet

edustavat nimenomaan tällaisia Ekmanin mainitsemia pelaamisen kannalta relevant-

teja primäärisen tietolähteen asemassa olevia ääniä. Huomaamisäänten yhteydessä il-

menevät salamoita muistuttavat visuaaliset merkit taas ovat sekundäärisiä tietolähtei-

tä huomatuksitulemisesta. Visuaaliset huomausmerkit eivät nimittäin ole yhtä helpos-

ti havaittavia kuin auditiiviset. Toisaalta visuaaliset huomaamismerkit ovat kuitenkin

auditiivisia olennaisemmassa asemassa merkitessään avatarin huomanneen vihollisen

sijaintia.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Onnistuin tutkimuksessa vastaamaan tavoitteisiini, eli kartoittamaan Dishonored -vi-

deopelissä ilmeneviä äänen funktioita. Tutkimukseni kaivoi esiin pelissä ilmeneviä

äänen funktioita ja se toi esiin sellaisia äänelle kuuluvia funktioita joita muut alan

julkaisut eivät ole ainakaan samasta näkökulmasta, tai peräti lainkaan, määritelleet.

Koen peliäänen ruumiillistavan funktion olevan tutkimuksen merkittävimpiä löydök-

siä. Peliaudion kyky tehdä fiktiivinen pelimaailma havaittavaksi on pohjana äänen

kyvylle orientoida ja jäsentää, mutta nähdäkseni myös suurimmalle osalle muista ää-

nen funktiosta. Tämä äänen kyky on niin olennainen, että vaikuttaa hämmentävältä

että sitä ei ole suoraan käsitelty muissa peliäänitutkimuksissa, vaan se on jäänyt aina

jonkinlaiseen itsestäänselvänä pidettävään tausta-asemaan. Toivoisin peliäänen ruu-

miillistavaa funktiota käsiteltävän enemmän tulevissa peliäänitutkimuksissa, sen ää-

nen merkityksellistymisen kannalta perustavanlaatuisen aseman vuoksi.

Peliäänen ylläpitävä funktio on ruumiillistavan äänen tavoin niin olennainen, että se

tulee havaituksi vain funktion rikkoutuessa. Ikävä kyllä tämä äänen ylläpitämän peli-

maailman  ja  pelisysteemin  johdonmukaisen  toiminnan  rikkoutuminen  vaikuttaisi

useimmiten ilmenevän pelissä tapahtuvan virheen vuoksi. Olisi mielenkiintoista koh-

data myös tapauksia joissa äänen ylläpitävää funktiota rikotaan pelissä tahallisesti ja

kokea millaisia vaikutuksia näin voisi syntyä.

Arvelen  aineistonani  toimineen  Dishonored  -pelin  ohella  muidenkin  hiipimisele-

menttejä sisältävien pelien eniten hyödyntävän äänen pelillistä funktiota, eli äänten

suoraa ja vahvaa osallistumista itse pelin mekaniikkoihin. Toinen pelillistä funktiota

epäilemättä  hyödyntävä  pelilajityyppi  on  musiikkipelit,  mutta  niiden  tapauksessa

funktion hyödyntäminen onkin lähes pakollista. Muita kohtaamiani pelillistä funktio-

ta hyödyntäviä tapauksia ovat sellaiset joissakin peleissä ilmenevät äänet, jotka osoit-

tavat johonkin peliyhteyteen käytettävissä olevan ajan lähenevän loppuaan. Esimerk-
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kejä tästä ovat vaikkapa Super Mario Bros. (Nintendo 1985) -pelissä jokaisella peli-

tasolle varattu aika, jonka viimeisen sadan sekunnin kuluessa pelin musiikki muuttuu

aina tavallista nopeatempoisemmaksi. Uskon auditiivisten merkkien olevan visuaali-

sia merkkejä paremmin toimivia useissa peliyhteyksissä. Tällaisia ovat ainakin Mario

-esimerkin tapaiset aikaan liittyvien asioiden sekä huomaamisäänten kaltaiset pelin

visuaalisen näkymän ulkopuolella tapahtuvien asioiden viestiminen pelaajalle.

Peliäänen mystifioiva funktio jäi tuloksistani vähimmälle käsittelylle, vaikka se on-

kin varsin mielenkiintoinen tulos. Mystifioivat äänet ovat selkeä osa jännitys- ja kau-

huelementtejä sisältäviä mediateoksia, joten olisin kuvitellut pelitutkimuksen piiristä

jo löytyvän mystisiä ääniä käsitteleviä julkaisuja, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Ta-

pahtumia mystifioivat äänet ovat osa myös monia elokuvia, mutta elokuvatutkimuk-

senkaan piiristä en löytänyt moisia ääniä käsitteleviä julkaisuja. Tämä osoittaa ikä-

västi kuinka lapsenkengissään äänitutkimus yhä on.

Sekä tutkimuksen teoreettinen tausta että tutkimus itse toivat vahvasti esille diegee-

sin ja merkityksellistymisen kontekstikohtaisuuden ja tulkinnanvaraisuuden. Saman

äänen diegeettisyys ja merkityksellisyys voidaan tilanteesta riippuen tulkita monin

eri tavoin. Tämä voimakas tulkinnanvaraisuus vaikuttaa ymmärrettävästi tutkimustu-

losteni yleistettävyyteen ja pätevyyteen. Nähdäkseni tulokset olivat kuitenkin hyvin

linjassa aikaisemman peliäänitutkimuksen kartoittamien äänten roolien, käyttötapo-

jen ja funktioiden kanssa, vahvistaen tulosteni validisuutta.

Tämä tutkimus oli ennen kaikkea merkityksellinen itselleni. Tähän on kaksi syytä.

Ensiksikin tutkimustulokset ovat sellaisia, joista uskon olevan minulle hyötyä tule-

vissa pelisuunnitteluun ja pelien äänisuunnitteluun liittyvissä projekteissani. Tutki-

muksen myötä olen alkanut entistä paremmin ymmärtää äänen potentiaalia peleissä

ja tämän innoittamana tulen varmastikin tekemään rohkeampia ratkaisuja peliäänen

parissa. Toinen syy tutkimuksen tuottama hyöty itselleni on, että sen tekeminen on

entisestään laajentanut  ymmärrystäni  myös tieteellisen tutkimuksen tekemisestä  ja

ennen kaikkea sen hyödyntämisestä. Tutkimusta tehdessäni tulin omaksuneeksi run-

saasti tietoa peliäänitutkimuksesta ja sen nykyisestä tilasta sekä semioottisesta tutki-
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musajattelusta. Tämän myötä uskon jatkossa pystyväni entistä paremmin hyödyntä-

mään muutakin tutkimuksellista  informaatiota.  Olen varma että  tämä kaikki  tulee

hyödyntämään uraani äänen ja pelien parissa.
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