
Retron representoituminen Crash Bandicoot remakessa

Pro Gradu -tutkielma

VEERA TOLVANEN

2019

Lapin yliopisto | Taiteiden tiedekunta

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma

HAAMUT

LÄHIMENNEISYYDEN VIRTUAALISET





Pro gradu -tutkielma
VEERA TOLVANEN

TAITEIDEN TIEDEKUNTA
GRAAFINEN SUUNNITTELU

LAPIN YLIOPISTO
2019



Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta
Lähimenneisyyden virtuaaliset haamut: Retron representoituminen Crash Bandicoot remakessa
Veera Tolvanen
Graafinen suunnittelu
Pro gradu -tutkielma
76 sivua

2019

Tiivistelmä

Tutkielmassani pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, miten retro representoituu Crash 
Bandicoot -videopelin remake-version trailerissa. Kyseinen traileri on siis Crash Bandicoot 
N.Sane Trilogy -videopelin ”The Comeback” -traileri. Analysoin aineistoa multimodaali-
sen elokuva-analyysin avulla ja pyrin selvittämään, mitä retrotyylin omaavia visuaalisia 
elementtejä siinä esiintyy. Olen rajannut tutkielman tarkastelemaan aineistossa esiintyviä 
visuaalisia elementtejä, jotta tutkielman koko säilyy hallittuna.

Tutkielmani keskittyy osittain nostalgia-aiheiselle keskustelukentälle, mutta olen valinnut 
pääteemaksi retron, jonka tutkimuksia on kritisoitu nostalgian tärkeyden vähättelystä (Xue 
2017, 19). Retrous on kuitenkin omassa tutkielmassani oiva suunnannäyttäjä, sillä kes-
kityn tutkimaan kyseistä videopeliä lopputuotoksena eli representaationa, enkä paneudu 
sen suunnitteluprosessiin.

Tutkielman tuloksena löysin remake-videopelin (Crash Bandicoot N.Sane Trilogyn) traile-
rista joukon retrotyylin omaavia elementtejä. Nämä elementit representoituivat itse vide-
opelin ikonisen retropeliaseman lisäksi videopeliteknologian jäänteinä, muoti-ilmiöinä sekä 
lähimenneisyyden kulttuurisina jäänteinä. Nämä elementit ovat kykeneviä synnyttämään 
trailerin katsojassa nostalgian tuntemuksia, mutta eritoten ne ovat luokiteltavissa mennei-
syyttä kriittisellä ja humoristisella otteella tarkastelevan retrotyylin ilmentäjiksi. Nämä piir-
teet ovat 90-luvulla tuotetun alkuperäisen Crash Bandicoot videopelin remake-prosessin 
läpi selvinneitä elementtejä, jotka viestivät tuon ajan kulttuurista ilmapiiriä Crash Bandicoot 
N.Sane Trilogyn ”The Comeback” -trailerissa.

Tutkielma on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jonka takia sen tuloksia ei voida 
sellaisenaan yleistää muihin tapauksiin. Tämän tutkielman tuloksena syntynyttä teoriaa ei 
siis tulisi käsittää selittämään mitkä tietyt visuaaliset elementit ilmentävät retrotyyliä, vaan 
apurina selittämään retrotyyliä synnyttäviä prosesseja. Tutkielmaa tulisi jatkaa empiirisiin 
kokeisiin, jotta sen tieteellisyys voitaisiin täysin todistaa.
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1. Johdanto

1.1. Tutkimuksen taustaa

Nostalgian tunne on varsin normaali inhimillinen kokemus, jossa objekti, ääni tai 

vaikka maku voi singota henkilön ajassa taaksepäin menneisyyden muistoihin. 

Tällainen menneiden päivien spontaani muistelu erinäisten semioottisten merkkien 

ja merkkijoukkojen innoittamana on aina vetänyt minua puoleensa, sillä se tuntuu 

jollain tapaa aidolta reaktiolta ympäristöömme. Jokaisen henkilön kokema men-

neisyys ja vuosien varrella kerätyt muistot muodostavat olennaisen osan kunkin 

yksilön itseyttä.

Graafisena suunnittelijana ja kuvittajana olen erityisen kiinnostunut nostalgian vi-

suaalisesta puolesta. Lapsuuteni sijoittuu 20 vuoden päähän menneisyyteen, ja 

tunnen yhteyttä erityisesti 90-luvun ja 2000-luvun alun popkulttuurin elementteihin. 

Tämä side on johtanut minut tutkimaan tuon aikakauden yhteyttä nykyisyyteen 

nostalgian ja tarkemmin retron kautta.

Vietin suuren osan lapsuudestani pelaten videopelejä, eritoten 90-luvun ikonisen 

PlayStation 1 -konsolin pyörittämiä julkaisuja. 90- ja 2000-luvun alun uusinta tek-

nologiaa hyödyntävät videopelit piirittivät minua siis koko lapsuuteni ajan. Tämä on 
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mitä luultavimmin vaikuttanut siihen, miksi olen vielä tänäkin päivänä kiinnostunut 

kyseisestä mediasta. Kiinnostus alkoi harrastuksena, mutta on vuosien myötä kas-

vanut osaksi ammattiani ja yliopisto-opintojani.

Videopeliteollisuuden kasvu on pitkälti saanut puhtinsa teknologian kehityksestä. 

Uusien pelimoottoreiden ja -konsolien myötä parikin vuotta vanhat laitteet hylätään 

uusien tieltä markkinoilla ollen tilaa vain muutamalle suositulle tuotteelle kerral-

laan (Williams 2002, 44). Teknologian uudistumisella on ollut lähtemätön vaikutus 

videopeliteollisuuden ja itse videopelien muotoutumiseen (Newman 2004, 31). 

Olen kuluttajana itse huomannut videopeliteollisuuden huiman uudistumistahdin; 

asuntoni nurkissa majailee tällä hetkellä 4 vanhentunutta teknologiaa käyttävää 

videopelikonsolia.

Päätä huimaava alan tarjonnan regeneroitumisen tahti on kuitenkin jättänyt jäl-

keensä tarkasteltaviksi ne teknologiset innovaatiot, aiheet ja asenteet, jotka olivat 

valloillaan kunkin tuotteen suunnittelun ja julkaisun aikana. Tästä syystä on mie-

lenkiintoista katsahtaa taaksepäin ja tarkastella, mitkä asiat ovat muuttuneet jo vii-

meisen muutaman kymmenen vuoden aikana.

Videopelit ovat mielenkiintoinen tutkimusaineisto siksi, että ne ovat multimodaali-

sia ja interaktiivisia medioita, joissa jokaisella moodilla on tärkeä osa yhtenäisen 

pelikokemuksen muodostumisen kannalta. Esimerkiksi myönteisen nostalginen 

pelikokemuksen synty vaatii näiden moodien ilmenemisen samanlaisina pelaajan 

muistojen ja todellisuuden välillä. Nostalgian tuntemuksia potentiaalisesti aiheutta-

van videopelin on siis vastattava pelaajan mielikuvaa siitä, millaisena kyseinen peli 

näyttäytyi hänen menneisyydessään. Tämä perustuu ajatukseen siitä, että nostal-

gisen tuotteen käyttäjän tulee tulkita uudistettu artefakti aidoksi, jotta myönteinen 

nostalgiaside voi muodostua (Xue 2017, 263).
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Videopelejä, joilla on potentiaalia synnyttää nostalgisia tuntemuksia ovat esimer-

kiksi retropelit, remake- ja remaster-pelit sekä retrotyyliset nykyaikaiset pelit, jotka 

kaikki hakevat elementtejä menneisyydestä. Tässä tutkielmassa syvennyn rema-

ke-videopelien maailmaan.

1.2. Tutkimuskysymyksen esittely ja tavoitteet

Tutkielmassani pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, miten retrous representoituu 

Crash Bandicoot -pelin remake-version eli Crash Bandicoot N.Sane Trilogyn ”The 

Comeback” -trailerissa. Analysoin aineistoa multimodaalisen elokuva-analyysin 

avulla ja pyrin selvittämään, mitä retrotyylin omaavia visuaalisia elementtejä siinä 

esiintyy. Olen rajannut tutkielman tarkastelemaan aineistossa esiintyviä visuaalisia 

elementtejä, jotta tutkielman koko säilyy hallittuna.

Retrotyylin omaavat visuaaliset elementit käsitän aineistossa lähimenneisyyden 

historiaa ilmentäviksi moodeiksi. Liikkuvan kuvan aineistossa näitä ovat esimerkik-

si toiminta, kuvakulma, muoto, väri ja siirtymä. Erittelen ja selitän auki tutkielmassa 

käyttämäni moodit tutkimusmenetelmän esittelykappaleessa.

Tutkielman päätavoitteena on selvittää, mitkä remake-videopelin visuaaliset ele-

mentit ilmentävät retrotyyliä. Oletan, että aineistoksi valitsemani videopelin mark-

kinointimateriaaliksi lukeutuva traileri pitää sisällään samoja elementtejä kuin koko 

videopeli. Otan kuitenkin huomioon, että trailerin tiiviin luonteen vuoksi kaikki vide-

opelin retroelementit eivät ole siitä havaittavissa. Arvioin, että traileri pitää sisällään 

tarpeeksi etsimiäni elementtejä, jotta tutkielman tavoite on saavutettavissa.

Vaikka tutkielma on luonteeltaan tapaustutkimus vastaa se osittain myös itseään 

laajempaan kysymykseen. Tutkielman myötä pyrin suuntaamaan pelitutkimuksen 

parissa tapahtuvaa pohdintaa kohti kysymystä siitä, miten lähimenneisyydestä kie-

livät elementit kietoutuvat retropeleihin. Mielestäni eritoten pelintekijöiden tulisi olla 



11

tietoisia lähimenneisyyteen viittaavien elementtien potentiaalista rakentaa merki-

tyksiä. Tämä tutkielma toimii yhtenä esimerkkinä siitä, miten retroelementtejä voi 

videopeleissä esiintyä ja mitä merkityksiä ne voivat muodostaa.

1.3. Tutkimusmenetelmä

Tämä tutkielma on laadullinen tapaustutkimus. Tutkielman kohde on tässä tapauk-

sessa Crash Bandicoot N.Sane Trilogy -videopelissä ilmenevät retroelementit. Tut-

kielman aineistona toimii kyseisen videopelin traileri, jota analysoin multimodaali-

sen elokuva-analyysin keinoin. Tutkielman tuloksena saan tietoa siitä, miten retro 

representoituu juuri tässä videopelissä. Pyrin kuitenkin myös pohtimaan, miten 

tuloksia voitaisiin soveltaa laajemmaksi teoriaksi tai teorian osaksi.

Tapaustutkimus (eng. Case study) tarkoittaa tutkimustapaa, jossa tutkijan pää-

määränä on valittua kohdetta (case) tarkastelemalla vastata tutkimuskysymykseen 

(Gillham, 2000, 2). Tämän strategian avulla tutkija voi siis edetä selvittämään yhtä 

ainestoa analyyttisesti. Tapaustutkimuksen kohde on useimmiten jonkinlainen ilmiö 

tai tapahtumankulku (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9). Tällainen aineisto voi 

siis olla esimerkiksi videopeli.

Tapaustutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tutkimuksen vaiheet 

kirjataan ylös mahdollisimman tarkasti (Yin 2003, 37). Tämän toteutuessa tutkija 

osaa ottaa huomioon kaikki aineistosta löytyvät tutkimuksen kannalta tärkeät piir-

teet. Tapaustutkimus tulisi siis toteuttaa niin, että toisen tutkijan olisi mahdollista 

päätyä samoihin tuloksiin sen toteuttamista varten kerätyn tiedon avulla (Mäkelä & 

Apo 1990, 53). Omassa tutkielmassani olen käyttänyt tarkkaa analyyttistä jaottelua 

toteuttaessani multimodaalisen analyysin eri vaiheita.

Tutkielmani metodi on multimodaalinen elokuva-analyysi. Multimodaalisuuden 

teorian avulla voidaan tarkastella analyyttisesti esimerkiksi tutkielmani aineistona 

toimivaa videopelin traileria. Tätä tarkoitusta varten valitsemani analyysi perustuu 
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John A. Batemanin ja Karl-Heinrich Schmidthin kehittämään multimodaaliseen 

elokuva-analyysiin.  He argumentoivat, että liikkuva kuva on rakennettu niin, että 

se muodostaa merkityksiä jo ennen kuin katsojan maalaisjärki otetaan mukaan 

yhtälöön (Bateman ja Schmidt 2012, 1). Tämä tarkoittaa, että liikkuva kuva on ky-

kenevä ilmentämään katsojalle mitkä sen sisältämät informaatiota välittävät piirteet 

liittyvät narratiivisesti toisiinsa. Näin muodostuva liikkuva kuvan tarina on mahdolli-

sesti nähtävissä ennen sen syvempää tulkintaa.

Näitä liikkuvan kuvan rakenteellisia merkityksen välittäjiä on mahdollista tutkia 

erinäisten moodeja järjestävien kaavioiden avulla. Ennen kuin lähdemme tulkit-

semaan aineistosta kumpuavia merkityksiä, on tärkeää selittää auki mitä aineis-

tossa konkreettisesti tapahtuu, muuten kyseessä on vain hermeneuttisen aikeen 

saattama läpiluku (Bateman ja Schmidt 2012, 3). Jotta liikkuvaa kuvaa voitaisiin 

järkevästi purkaa analysoitaviin osiin, on se hyvä jakaa esimerkiksi kohtauksiin, 

joita käsitellään yksi kerrallaan. Näitä kohtauksia luonnehditaan kaavionäkymässä 

esimerkiksi kuvaavien sanojen ja kohtausten keskeisiä näkymiä edustavien pysäh-

dyskuvien avulla (Bateman ja Schmidt 2012, 7-8). Kohtaus voidaan määritellä ole-

van merkityksellinen tapahtuma yhdessä paikassa (Kawin 1992, 243: 243).

1.4. Sijoittuminen tutkimuskenttään

Tutkimus aiheesta on ajankohtaista, sillä 1900-luvun loppuvaiheilla ensimmäisten 

joukossa videopelien parissa aikaansa viettäneet henkilöt ovat kasvaneet aikui-

siksi ja voivat muistella menneisyyden videopelejä nostalgian silmin. Aiempaa tut-

kimusta aihepiiristä on tehnyt muun muassa James Newman (2004; 2012; 2013). 

Hän on laajalti selvittänyt retropelejä ympäröivää kulttuuria erinäisissä tieteellisissä 

julkaisuissa.

Kaiken videopeliaiheisen tutkimuksen kompastuskivi on kuitenkin videopelitekno-

logian huima kehitysvauhti. Jo 10 vuotta vanhat tutkimukset voidaan nähdä kyvyt-

töminä harkitsemaan niitä uusia ulottuvuuksia, joita videopelien ja niitä pelaavien 
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yhteisöjen kehitys on saanut aikaan. On myös selvää, että esimerkiksi videopelien 

suunniteluun liittyvä tutkimus ei ole vielä tarpeeksi kattavaa, sillä systemaattisia 

ja laajalti hyväksyttyjä metodeja ei tähän tarpeeseen olla vielä kehitelty (Järvinen 

2008, 85).

Tutkielmassani keskityn viime aikoina tutkimuspiireissä trendikkäämpänä ilmen-

neen nostalgian sijaan termiin retro. Viime vuosina julkaistuissa tutkimuksissa on 

retrouden sijaan keskitytty paljon nostalgiaan ja esimerkiksi sen vaikutuksiin peli-

kokemuksessa (Loveday 2017; Sloan 2015b; Heineman 2014). Nostalgian tutki-

muksen trendi on myös ollut ajankohtainen suunnittelun ja markkinoinnin kentällä 

(Haian, 2018). Nämä teemat ulottuvat myös videopeliaiheiseen keskusteluun.

Tutkielmani keskittyy osittain nostalgia-aiheiselle keskustelukentälle, mutta olen 

valinnut pääteemaksi retron, jonka tutkimuksia on kritisoitu nostalgian tärkeyden 

vähättelystä (Xue 2017, 19). Nämä uudet tuulet varoittavat suunnittelijoita retrou-

desta mahdollisena kompastuskivenä, jonka tuloksena syntyy merkitysköyhiä tuot-

teita. Nostalgialähtöisen suunnittelun tutkimuskentällä retrotyyli saatetaan siis yh-

distää vain menneisyyden visuaaleja pinnallisesti hyödyntävään suunnittelutyöhön.

Retrous on omassa tutkielmassani kuitenkin hyödyllinen suunnannäyttäjä, sillä 

keskityn tutkimaan videopeliä lopputuotoksena eli representaationa, enkä paneu-

du sen suunnitteluprosessiin. Keskittymällä retroon pyrin ohjaamaan aineiston 

tarkkailun lähimenneisyyden elementteihin, jotka on mahdollista löytää aineistosta 

ottamatta huomioon nostalgiaan kuuluvaa sentimentaalista tunnereaktiota. Analy-

soin siis tutkielmani aineistoa etsimällä konkreettisia lähimenneisyyteen viittaavia 

elementtejä. Lähimenneisyyttä ilmentävillä elementeillä tarkoitan lähinnä 80- ja 

90-luvun ajankuvaa, kulttuuria ja asenteita peilaavia elementtejä.

Tulkitsen aineistoa silmin, jotka etsivät trailerissa ilmeneviä potentiaalisia retrou-

den omaavia elementtejä remake-videopelin suunnitteluprosessin ulkopuolella 

sijaitsevana tutkijana. Tämä tarkoittaa, että pyrin tarkastelemaan traileria tutkijana, 
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joka ymmärtää kyseisen aineiston liitokset viime vuosikymmenien lähimenneisyy-

teen, mutta ei ole tietoinen suunnittelijoiden kaikista alkuperäisistä motivaatioista. 

Määrittelen itseni siis samaan asemaan kuin kuka tahansa kyseisestä videopelistä 

kiinnostunut henkilö, joka ei ole ollut osa alkuperäistä tai remake-version suunnit-

telutiimiä.
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2. Keskeiset käsitteet

2.1. Retro ja nostalgia

Termi retro levisi ihmisten huulilla ensimmäistä kertaa 1960-luvulla. Tuolloin se 

liitettiin kuitenkin aikansa avaruusteknologian keskustelukentälle Retro-rakettien 

ollen olennainen osa avaruusrakettien ohjaustekniikkaa. Näiden rakettien tarkoitus 

oli luoda kulkusuunnan vastakkaista työntövoimaa. (Guffey 2006, 165.)

Nykyisessä muodossa voimme todeta retron olevan menneisyyteen katsahtamista, 

mutta termi on ajan saatossa kerännyt ympärilleen useita luonnettaan selittäviä ku-

vauksia (Guffey 2006, 9). Muutamana esimerkkinä mainittakoon, että sanaa retro 

voidaan käyttää kuvaamaan vanhahtavia asioita, 50-luvun amerikkalaista kulttuu-

riajanjaksoa, vanhoillista elämänkatsomusta tai vaikka vanhaa teknologiaa (Guffey 

2006, 10). Termin kirjavan käytön takia on helppoa sivuuttaa retro vain yhdeksi 

ontoksi teemaksi, joka pahimmillaan kierrättää lähihistorian pinnalliset piirteet otta-

matta huomioon kunkin aikakauden tyylien syvempiä merkityksiä. Tämä pitää paik-

kansa joissain tapauksissa, mutta parhaimmillaan retro tarkastelee menneisyyttä 

ironisuuteen kietoutuneella kriittisyydellä, paljastaen kuinka valikoivasti historiaa 

on muuten tarkasteltu. (Guffey 2006, 163.)
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Tässä tutkielmassa keskityn määritelmään, jossa retro esiintyy tyylinä, joka hakee 

piirteensä lähimenneisyydestä. Kyseisen tyylin määritelmä aloitti muotoutumisen 

nykyiseen muotoonsa 70-luvulla, jolloin se ilmeni elokuva- ja muotipiireissä. Tuol-

loin retro yhdistettiin moniin sodan ajalta moderneihin ympäristöihin tuotuihin ele-

mentteihin, kuten platform-kenkiin (Guffey 2006, 14).

1980-luvulta lähtien termin määritelmä on laajentunut käsittämään eri medioita 

laaja-alaisesti (Guffey 2006, 16). Retrotyyliä voidaan siis konkreettisesti havaita 

esimerkiksi taiteessa, arkkitehtuurissa tai vaikka uuden sukupolven teknologiaa 

hyödyntävissä medioissa kuten videopeleissä. Yhdistävänä tekijänä näissä kaikis-

sa toimii retrotyylin muodostama side lähimenneisyyteen (Guffey 2006, 17).

Retrotyyli ilmenee populäärikulttuurin, mainonnan ja viihteen representoimien arte-

faktien ja asenteiden kautta. Näillä kentillä Retro tarjoaa yhteisöllisen näkemyksen 

menneisyydestä; se ei ole tarkka tai yksilöllinen, vaan näkemys lähimenneisyyden 

esineistä sekä toisinto tuon ajan kuvista ja tyyleistä. Tyylin luojia ovat suunnittelijat, 

jotka vetävät inspiraationsa omasta menneisyydestään, jolloin heistä tulee erään-

laisia amatöörihistorioitsijoita. (Guffey 2006, 26.) Nämä suunnittelijat luovat siis 

tiedostamatta tai tiedostaen menneisyyttä ainutlaatuisesta näkökulmasta tarkaste-

levaa materiaalia.

Erinäisten tieteellisten määritelmien mukaan nostalgia on yleisesti ottaen selitet-

ty olevan tunne, kokemus, tuntemus, mieliala tai tunteellinen tila (Xue 2017 ,36). 

Nostalgian tunne vetää henkilöä takaisin menneisyyteensä tunnelatautuneena kai-

puuna. Se voi syntyä esimerkiksi spontaanisti reaktiona henkilön menneisyydes-

tään tunnistamaansa esineeseen tai asiaan. Yleisesti ottaen vanhemmat ihmiset 

ja naiset ovat olleet enemmän taipuvaisia nostalgisiin tuntemuksiin, ja nostalgiset 

muistot ovat yleensä lähtöisin henkilöiden teini- ja varhaisaikuisuuden ajoilta (Ha-

vlena & Holak 1991, 323-324). Tässä tutkielmassa käsitän nostalgian tuntemuk-

seksi, joka voi syntyä kenelle tahansa henkilölle, jolla on lähimenneisyyteen kyt-

keytyviä muistoja.
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Nostalgian käsite syntyi jo antiikin aikana, mutta aihetta tutkittiin tieteellisesti vasta 

1600-luvulla (Havlena & Holak 1991, 323). Ennen 1800-luvun loppua nostalgia 

nähtiin kuitenkin vielä sairautena, joka vaivasi esimerkiksi sotilaita, jotka taisteli-

vat kaukana kotimaastaan (Guffey 2006, 19). Tuolloin käsitetyn nostalgian oireet 

todettiin fyysisiksi: kuumeeksi, näläksi ja esimerkiksi unen ja voimien puutteeksi. 

1800-luvun saatossa nostalgian tutkimus siirtyi hiljalleen psykiatrian piiriin ja vuosi-

sadan loppuun mennessä kyseistä olotilaa ei enää laskettu sairauksien joukkoon. 

(Havlena & Holak 1991, 323).

Nostalgian kokemuksen on todettu tuottavan myönteisiä tunteita ihmisten arkielä-

män erinäisillä osa-alueilla, jopa selkeyttävän yksilön elämän tarkoituksellisuutta 

(Xue 2017, 18). Nostalgia voidaan myös nähdä yhdeksi avaintekijäksi tuotteen 

vetävyyden kannalta. Nostalgian valjastaminen mainosmateriaalin avuksi on ny-

kyään yksi aikamme merkittävimmistä markkinointistrategioista (Havlena & Holak 

1991, 323; Marchegiani 2010 ,4). Saman ikäryhmän sisälle osuvat kuluttajat koke-

vat suuria elämänmuutoksia kutakuinkin samoihin aikoihin (Solomon et al. 2006, 

457), ja tämä johtaa siihen, että näiden menneisyyden käännekohtien muistelemi-

sen tuottamia tunnereaktioita voidaan valjastaa tietyille kohderyhmille tarkoitettuun 

markkinointiin. Nostalgiaelementtejä sisältävät mainokset voivat herättää kulutta-

jissa myönteisiä reaktioita, ja nämä myönteiset reaktiot voivat taas vaikuttaa suo-

tuisasti kuluttajien ostopäätöksiin ja asiakasuskollisuuteen (Solomon et al., 2006, 

456-457).

Nostalgia on tärkeä osa retrotuotteen suunnittelua. Nostalgian tutkimuskentän yh-

tenä ajankohtaisena aiheena onkin nostalgialähtöinen suunnittelutyö. Nostalgiaan 

pohjautuvien suunnittelupäätösten on tutkittu pitkälti olevan intuitiolähtöistä (Xue 

2017, 236), joka viittaa siihen, että retrotuotteen onnistumisen kannalta olisi hyvä, 

että sen suunnittelijalla olisi siihen omakohtainen nostalginen side.
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Suunnittelijat eivät ole irtaantuneita oman menneisyytensä vaikutteista ja voivat 

tiedostaen tai tiedostamatta kantaa mukanaan mielikuvia elämänsä varhaisvuo-

sien visuaalisista elementeistä (Breathnach 2013, 40). Tämä indikoi sitä, että riip-

pumatta siitä, onko kyseessä nostalgialähtöinen suunnitteluprojekti tai ei, vaikuttaa 

suunnittelijan menneisyydessä havainnoimansa ympäröivä maailma siihen, mitä 

hän pitää mielekkäänä.

Yksilöllisten muistojen lisäksi, jokaisella maantieteellisellä alueella on tietynlainen 

menneisyys, jonka muistelu voi aiheuttaa alueen asukkaissa nostalgian tuntemuk-

sia. Tällä hetkellä on valloillaan tiettyjä nostalgia-aaltoja, jotka kattavat melko laajo-

jakin alueita. Näistä yksi globaali esimerkki on 90-luvulla teini-ikänsä viettäneiden 

henkilöiden yhteiset muistot tuon vuosikymmenen mediasta ja populäärikulttuuris-

ta. Tämä on seurausta kehittyneissä maissa 1900-luvun lopussa yhtä aikaa levin-

neestä globalisaation ihanteesta. Nostalgia onkin tieteellisissä piireissä nostettu 

yhdeksi tärkeäksi osaksi postmodernia kulttuuria globalisoituvassa maailmassa. 

(Xue 2017, 73-74.)

Nostalgian luonne muistuttaa takaisinpäinsuuntautumisessaan retroa. Käsitteet 

ovat kietoutuneet yhteen, ja kumpaakin termiä käyttävissä tutkimusaineistoissa 

niiden verrannollinen asema toisiinsa vaihtelee kunkin viitekehyksen mukaan. 

Kirjallisuuskatsaukseni perusteella nostalgialla viitataan yleensä sentimentaalisiin 

tuntemuksiin ja retrolla menneisyyden estetiikkaan tai nostalgisten suunnittelupro-

sessien tuloksina syntyneiden tuotteiden luonteeseen (Guffey 2006, 20; Newman 

2004, 165; Suominen 2008, 5; Garda 2013, 1).

Guffey (2006) perustelee kirjassaan Retro: The culture of revival, ettei retroa ja 

nostalgiaa tule sekoittaa, sillä ne tarkastelevat mennyttä eri näkökulmista: Retro 

näkee menneisyyden ironisen irtautuneesti, kun nostalgia tuo yhtälöön haikailevan 

sentimentaalisuuden (Guffey 2006, 163). Toisaalta esimerkiksi Haian (2018) kriti-

soi yli kymmenen vuotta aikaisemmin Guffeyn (2006) määrittämää nostalgian seli-

tystä, joka ei ota huomioon viime vuosina psykologian ja sosiologian aloilla ilmen-
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nyttä uutta tietoa (Haian 2018, 18). Lähiaikoina onkin yleisesti nostanut päätään 

ajatus, että nostalgia tulisi käsittää suunnittelun kannalta tärkeämmäksi teemaksi 

kuin on aikaisemmin ajateltu.

Mielestäni on hyvä, että lähimenneisyyden muistojen kietoutumista jokapäiväiseen 

elämään on alettu tutkia yhä kattavammin. En kuitenkaan käsitä retroa terminä 

vain menneisyyden visuaaleja pinnallisesti kierrättäväksi ilmiöksi, vaan mahdol-

liseksi apuvälineeksi paikantamaan konkreettisia nostalgian ilmenemismuotoja. 

Esimerkiksi omassa tutkielmassani käytän termiä retro kuvaamaan menneisyyden 

muistoihin viittaavia piirteitä multimodaalisen aineiston sisällä. Nämä piirteet voi-

daan nimetä myös nostalgisiksi, mutta vasta siinä tilanteessa, kun niitä tarkaste-

leva henkilö kokee niiden aiheuttaman tunneperäisen reaktion. Käsitän retron siis 

tarkoittavan potentiaalisesti nostalgian tunnetta herättäväksi piirteeksi.

2.2. Representaatio

Representaatiolla tarkoitan tässä tutkielmassa visuaalisen kulttuurin tutkimuk-

sen käsitettä, jolla viitataan erinäisiin esityksiin (Seppänen 2005, 77). Näitä ovat 

esimerkiksi liikkuvan kuvan teokset eli tutkielmani aineistoksi valitsemani rema-

ke-videopelin traileri. Käsitettä voidaan siis käyttää hyödyksi kuvan tulkinnassa 

(Mäkiranta 2010, 80). Termille löytyy myös muita määritelmiä riippuen siitä minkä 

tieteenalan silmin sitä katsellaan, mutta keskityn tässä tutkielmassa avaamaan re-

presentaatiota videopeliaiheiseen keskusteluun kietoutuneessa muodossaan.

Representaation käsitettä apuna käyttäen on mahdollista tutkia sitä millä tavalla 

eri mediat luovat kuvia todellisuudesta. Kun tarkastelemme erinäisiä esityksiä, on 

meidän hyvä huomioida, että ne välittävät informaatiota eri näkökulmista erinäisin 

välinein. Representaatio on hyvä apuri, kun tutkimme eri esityksiä tieteellisesti. 

Representaation käsite muistuttaa paljon multimodaalisuuden tutkimuksen periaat-

teita ja semiotiikka voidaankin nähdä hyvänä apuvälineenä representaation tutki-

muksessa (Seppänen 2005, 77).
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Tapa, jolla lähestymme representaatiota, riippuu siitä, millaisella tutkimuksellisella 

otteella lähestymme eri esityksiä. Voimme esimerkiksi tutkia representaatiota to-

dellisuuden heijastumana, jolloin tutkimme vastaako kuva todellisuutta tai raken-

tuvana todellisuutena eli pohtien, miten ja millaisen todellisuuden kuva rakentaa 

(Seppänen 2005, 78). Tiivistetysti representaatio siis tulkitsee ja tuottaa todellisuut-

ta. Representaation käsitteen avulla voidaan näyttää eri mediaesitysten olevan 

rakennettuja kuvia, jotka esittävät todellisuuden tietystä näkökulmasta (Kupiainen 

2005, 77). Myös videopelit ovat näin tulkittavissa olevia mediaesityksiä.

Representaatio on siis esitys, jonka esittämä kohde ei ole fyysisesti läsnä vaan on 

kuvattu representaation keinoin ”todellisuutena”. Nämä esitykset voivat olla joko 

visuaalisia tai sanallisia (Mäkiranta 2010, 83). Näiden kahden asemaa toisiinsa on 

pohdittu representaation tutkimuksen piirissä, mutta kuvallisen viestinnän on todet-

tu olevan sanallista monimutkaisempaa (Seppänen 2005, 79). Keskityn omassa 

tutkielmassani vain visuaaliseen viestintään, joskin analyysin aikana puran aineis-

ton liikkuvan kuvan materiaalia sanalliseen muotoon tukemaan kuvallisen materi-

aalin selittämistä.

Ihmiset omaavat erinäisiin sisäisiin eroavaisuuksiin ja samanlaisuuksiin perustuvia 

luokittelujärjestelmiä, joilla he luokittelevat representaatiot helpommin käsitettä-

väksi informaatioksi. Näitä kutsutaan mentaaliseksi representaatioksi. (Seppä-

nen 2005, 85.) Näin ihminen esimerkiksi luokittelee huonekalut ja elävät olennot 

erillisiksi ryhmiksi. Nämä järjestelmät nojaavat pitkälti henkilön omakohtaisiin 

kokemuksiin, mutta jotta ihmisten välinen kommunikaatio olisi mahdollista jakavat 

monet näistä järjestelmistä yhtäläisyyksiä eri henkilöiden kesken (Seppänen 2005, 

85).

Eri henkilöiden kommunikoidessa omia mentaalisia representaatiotaan syntyy eri 

keinoja välittää merkityksiä. Näitä kutsutaan representaation järjestelmiksi. Kom-

munikaation keinoja voi olla puhe, teksti, sanaton viestintä tai vaikka maalaus, 

jotka muodostavat eri merkkijärjestelmiä, jotka liittyvät tietoisuudessamme oleviin 
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mentaalisiin representaatiohin. (Seppänen 2005, 85.) Ongelmana representaatios-

sa ja merkitysten välittämisessä henkilöltä toiselle ilmenee se, että kommunikaa-

tiotilanteen osapuolet saattavat käsittää välitettävät viestit täysin eri tavalla. Tämä 

voi johtua osapuolien erilaisista henkilöhistorioista.

Representaation avulla on mahdollista tutkia sitä, miten esitys ilmentää erinäisiä 

merkitysjärjestelmiä ja millaisesta kulttuurisesta ja kommunikatiivisesta näkökul-

masta aineisto kumpuaa. Representaatiot ovat siis läsnä kulttuuristen merkitysten 

muodostumisessa (Mäkiranta 2010, 83). Omassa tutkimuksessani tämä on olen-

naista, sillä pyrin etsimään aineistosta kulttuurisia, ajallisia ja yksilöllisiä merkityk-

siä, jotka ilmentävät retrotyyliä. Tässä tutkielmassa käsitän representaation mul-

timodaalisen menetelmän apuvälineenä, jonka avulla on mahdollista tarkastella 

todellisuutta, joka on muodostunut lähimenneisyydessä.

2.3. Multimodaalisuus

Multimodaalisuus on yksi sosiosemiotiikan kommunikaation teorioista. Se keskittyy 

selittämään eri semioottisten moodien yhdessä koostamaa kommunikaatiota. Mul-

timodaalisuuden tutkimus selittää siis, kuinka eri moodit voidaan järjestää ja muun-

taa välittämään merkityksiä. Nämä moodit ovat kirjoitettuja, kielellisiä, äänellisiä, 

tilallisia tai visuaalisia. Multimodaalisen tutkimuksen tapoja on monia ja se, kuinka 

multimodaalisuutta kussakin tilanteessa hyödynnetään, kertoo usein minkä alan 

silmin ongelmaa lähestytään. (Jewitt, 2016, 1-2.) Multimodaalisuus on tärkeä osa 

nykyaikaista merkityksiä tulkitsevaa tutkimusta. Teoria on oiva apuri esimerkiksi 

juuri oman tutkielmani aineiston, videopelin trailerin, monikerroksellisten rakentei-

den tutkimiseen.

Multimodaalinen tutkimus on alkujaan ollut suosittua kielellisen ilmaisun tutkimus-

kentällä (Machin 2007, x). Kyseisen tieteenhaaran arvostetun tutkijan Michael 

Hallidayn (1985) kieliopin teoria selittää semiotiikan keinoin yksittäisten merkkien 

luomia merkityksiä, mutta pyrkii sen lisäksi tunnistamaan mitä merkityksiä nämä 
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tuottavat suhteessa toisiinsa. Hallidayn metodiin perehtyneet ja teoriasta innostu-

neet Gunther Kress ja Theo van Leeuwen laajensivat sen visuaalisuuden tulkinnan 

piiriin ja näin syntyi visual grammar eli visuaalisen kieliopin teoria (Machin 2007, 

2).

Kress ja Theo van Leeuwen (1996) olivat ensimmäisiä, jotka sovelsivat multimo-

daalisuuden periaatteita visuaalisuuden kentälle. Heidän Hallidayn (1985) alkupe-

räiseen multimodaalisuuden malliin tukeutuva visuaalisen kieliopin teoriansa tu-

keutuu ajatukseen siitä, miten ihmiset käyttävät semioottisia resursseja erinäisissä 

kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa. Merkit ja niiden kombinaatiot luovat 

merkityksiä, joita voidaan etsiä toistuvina tutkittavasta aineistosta. (Machin 2007, 

4.) Näin muodostuvien potentiaalisten merkitysten verkosto yhdessä aineistosta 

mahdollisesti kumpuavien eri kontekstien kanssa tekevät eri yhdistelmien määräs-

tä rajattoman (Machin2007, 5).

Hyödyntämällä Hallidayn (1985) lähestymistapaa Kress ja Van Leeuwen (1996) 

ovat tehneet historiaa näyttäessään, miten merkitykset muodostuvat niin eri moo-

dien kautta kuin myös niiden keskinäisten vuorovaikutusten ja risteymien seurauk-

sena. He argumentoivat, että mikä tahansa semioottinen järjestelmä muokkautuu 

vallitsevan yhteiskunnan mukaiseksi (Kress 2009, 35-36). Eri semioottiset järjestel-

mät ilmentävät niiden käyttäjien kesken muodostuvia sääntöjä eri lailla (Bateman 

ja Schmidt 2012, 30). Näiden järjestelmien kesken on kuitenkin nähtävissä saman-

kaltaisuuksia, joka mahdollistaa kirjoitetun kommunikaation teorian soveltamisen 

esimerkiksi visuaalisten kommunikaatiojärjestelmien selittämisen avuksi.

Multimodaaliset kokonaisuudet ovat siitä mielenkiintoisia tutkimusaineistoja, että 

niissä merkitykset ikään kuin kertaantuvat, kun eri semioottisten moodien ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kaksi semioottista moodia omaavat yksi-

nään tietyn määrän merkityksiä, mutta yhdessä ne muodostavat aivan uuden jou-

kon tulkittavaa materiaalia. Multimodaalisesta aineistosta muodostuva merkitysten 

joukko on siis monikerroksinen verkosto. 
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Lähestyn tutkielmani aineistoa tästä multimodaalisuuden näkökulmasta. Tarkkailen 

valitsemaani videopelin traileria samoista semiotiikasta kumpuavista lähtökohdista, 

joista tutkittaisiin tavanomaista kuvaa. Liikkuva kuva, kuten elokuvat, on tuotettu 

kertomaan tarinoita eli luomaan merkityksiä. Lähestyn traileria kantaen mukana 

perusajatusta siitä, että aineiston sisältämillä merkeillä on mahdollisuus luoda mer-

kityksiä.
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3. Videopelit

Videopelit ovat tekniseltä määritelmältään elektronisia pelejä, joiden pelaamiseen 

vaaditaan näyttölaite ja käyttöliittymä. Tarkkaa kaikki tieteenalat ja aikakaudet 

kattavaa käsitemääritelmää ei kuitenkaan ole. (Wolf 2008, 3-7.) Tämä johtunee 

kyseisen median huimasta kehityskaaresta niin grafiikkojen, pelimoottoreiden kuin 

tarinankerronnan osalta. Yleisesti voimme kuitenkin sanoa, että videopelit ovat 

uuden sukupolven media, jossa kulttuuriperinteet ja teknologia yhdistyvät multimo-

daalisiksi kokonaisuuksiksi.

Videopelit ovat multimodaalisia medioita, ja erinäisissä tutkimuksissa niitä on ajan 

saatossa koitettu ymmärtää niin kirjallisuuden kuin elokuvatutkimuksenkin silmin. 

Viime vuosikymmenen aikana ollaan kuitenkin ymmärretty, että videopelit on pa-

ras käsittää omana tieteenhaaranaan, sillä perinteisiä medianlukukeinoja käyttäen 

tämä uusi media saattaa näyttäytyä yksinkertaistettuna ja vääristyneenä. (Rutter & 

Bryce 2006, 95.)

Videopelit ovat täysin sidoksissa teknologiaan ja tämä näkyy siinä, millä tahdilla 

uusia tuotteita syntyy. Vain pari vuotta vanhat tuotteet sysätään syrjään uusien 

tieltä. Tämä näkyy eritoten videopelikonsolien markkinointimateriaaleissa, joissa 

yksi yleisistä myyntivalteista on uusien prosessorien ja grafiikkojen esitteleminen. 



25

Näissä tapauksissa on nähtävissä se, että konsolin pyörittämien pelien kokemuk-

selliselle sisällölle ei anneta markkinoinnissa yhtä paljon painoarvoa. (Newman 

2012, 30.)

3.1. Videopelien historiaa

Videopelit syntyivät alun perin tieteellisen tutkimuksen avuksi ja muistuttivat ole-

mukseltaan enemmän perinteisiä shakin ja ristinollan kaltaisia lautapelejä, kuin 

nykypäivän videopelejä (Wolf 2008, 31). Ensimmäinen nykyaikaista videopeliä 

muistuttava tietotekninen keksintö oli vuonna 1958 Willy Higginbothamin kehittämä 

laite, jolla kaksi osanottajaa pystyi ottamaan mittaa toisistaan pelaamalla tennis-

tä muistuttavaa yksinkertaista simulaatiota. Ensimmäinen kotitalouksiin sopiva 

pelikonsoli, Magnavox Odyssey, ilmestyi markkinoille kuitenkin vasta 1972. (Wolf 

2008, xvii.) Vuonna 1972 syntyi myös Atari-yhtiö, joka tunnetaan ensimmäisen 

Pong-peliautomaatin julkaisijana (Wolf 2008, 36).

Seitsemänkymmentäluku oli ensimmäinen videopelien julkaisubuumin valtaama 

vuosikymmen. Vuosikymmenen kolikko- ja televisiopelit eivät kuitenkaan sisältä-

neet varsinaista tietotekniikkaa vaan perustuivat yksinkertaiseen elektromekaa-

niikkaan (Wolf 2008,635). Vuonna 1775 Gunfight-peliautomaatissa ensimmäistä 

kertaa julkaistun mikroprosessorin keksimisen myötä pelien tekeminen helpottui 

huomattavasti ja videopelien uusi aikakausi alkoi (Wolf 2008,18).

1980-luvun hitti olivat kotitietokoneet, jotka haastoivat samoista markkinoista 

kilpailevat pelikonsolit. Kotitietokoneiden etu oli kuitenkin se, että niiden ja ohjel-

mointitaitojen avulla kuka vain saattoi toteuttaa omat pelisuunnitelmansa. 80-luvun 

videopelikausi onkin tunnettu siitä, että silloin moni harrastelijan käsistä lähtöisin 

oleva peli saavutti kaupallisen suosion ja loi samalla aivan uusia peligenrejä. (Wolf 

2008, 151-152.)
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90-luvun puoliväliin mennessä videopelit olivat muotoutuneet visuaalisesti kömpe-

löistä tekeleistä 3D-grafiikkaa hyödyntäviksi teknologian pioneereiksi. Videopeli-

konsolien neljäs sukupolvi toi mukanaan aikakauden, jolloin videopelit yleistyivät 

huimaa vauhtia ympäri maailmaa. Tätä vauhditti internetin kehittyminen, joka mah-

dollisti verkkopelaamisen ja videopelien ympäröivän kulttuurin globalisoitumisen. 

(Wolf 2008, 197.)

3.2. Pelaajakulttuuri

Videopelejä pelaava yhteisö koostuu kokonaisuudessaan joukosta hyvin erilaisia 

yksilöitä. Näillä yksilöillä on keskenään toisistaan hurjasti vaihtelevia mielipiteitä 

siitä, mitä ja miten he haluavat pelata. Pelaajat jakautuvat siis erinäisten tekijöiden 

kautta värikkääksi joukoksi. Näitä tekijöitä ovat muun muassa pelaamisen säännöl-

lisyys, pelaamiseen sitoutuminen, pelaajan sukupuoli, ikä ja pelattavien pelien eri 

genret (Bryce & Rutter, 2006, 216). Vaikka voimme näin eritellä pelaajakulttuurin 

piirteitä analysoimalla sen piiriin kuuluvia pelaajia, on termin määritelmä yhä kiis-

telty eri tieteenalojen näkökulmista videopelejä katsovien tutkijoiden kesken.

Tarkastellessamme videopelikulttuuria erillisenä valtavirran kulttuurista saatamme 

vahingossa tutkia vain niitä henkilöitä, jotka identifioivat itsensä pelaajiksi jättäen 

tulkinnan ulkopuolelle kaikki muut pelaamisen muodot (Shaw 2010, 416). Jotta 

voimme tutkia videopelikulttuuria avoimesti tulisi meidän ottaa huomioon sen koko 

monimuotoisuus. Tyypillisten pelaajiksi identifioituvien henkilöiden ulkopuoliseen 

pelaajaryhmään on saanut kosketuksen esimerkiksi videopelifirma Nintendo in-

novatiivisella Wii-konsolillaan, joka vetosi aivan uuteen yleisöön ja toisenlaiseen 

tapaan pelata videopelejä (David & Barczak 2016, 4).

Osa videopelejä tarkkailevasta tutkimuksesta keskittyy pelaajaksi identifioituvan 

henkilön lisäksi vain yksinäisen pelaajan myyttiin, kun niiden tulisi ottaa huomioon 

esimerkiksi videopelien tarjoamat kilpailulliset ja yhteisölliset ulottuvuudet (New-

man 2004, 145-147). Vaikka videopelejä pelataan usein yksin, tulisi meidän käsit-
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tää ne mediana, joka stimuloi erilaisia sosiaalisten aktiviteettien muotoja (Newman 

2004, 148). Nämä sosiaaliset aktiviteetit voivat tapahtua itse pelaamisen aikana 

kuin sen jälkeenkin. Esimerkiksi pelaajien kesken muodostuvien fanikulttuurien 

sisällä yksilöiden on mahdollista jakaa omaa innostustaan tai turhautuneisuuttaan 

tiettyjä pelejä kohtaan ja esitellä taidetta sekä kirjallisuutta eri pelisisältöihin liittyen. 

(Newman 2004, 153.)

Videopelien fanit on pitkään nähty omana erillisenä ryhmänään. Tämä pelaajat 

”nörteiksi” leimaaminen kertoo valtavirran kulttuurien taipumuksista lajitella heille 

vieraasti käyttäytyvät yksilöt ”toisiksi” (Newman 2004, 148). Aate on viime aikoina 

hiipunut videopelien pelaamisen ollen nykyisin sosiaalisesti hyväksyttävämpää, yli 

40 prosentin amerikkalaisista pelaten niitä säännöllisesti (Slagle, 2006). Videope-

lejä ei käsitetä enää vain nuorien poikien antisosiaaliseksi harrastukseksi (New-

man 2013, 53). Videopelit tulisi nykypäivänä käsittää osaksi kaupallista valtavirtaa 

(David & Barczak 2016, 2).

Toisena nykypäivän videopelikulttuurin erona parin kymmenen vuoden takaiseen 

versioonsa näyttäytyy videopelien käyttäjäryhmässä ilmennyt asteittainen ikäryh-

mämuutos. Tämä muutos on ilmennyt viidennen sukupolven konsolien ilmestymi-

sen jälkeen. Suuri osa ennen 90-lukua tehdyistä peleistä suunniteltiin nuorisolle, 

mutta 2000-luvulla pelaajien keski-ikä on ollut vakaassa nousussa (Newman 2004, 

49-50). Viisikymmentäkolme prosenttia 18-vuotiaista aikuisista pelaa videopelejä 

ja noin joka viides aikuinen pelaa päivittäin tai lähes joka päivä (Lenhart, Jones & 

Macgill, 2008). On kuitenkin tärkeää erottaa pelaajien ikääntyminen sen mediana 

tarjoamasta lapsellisuudesta, joka on ehkä jopa lisääntynyt viime vuosina (Suomi-

nen 2007, 5). Pelaajien ikääntyminen voi olla osasyynä retropelien suosioon viime 

vuosikymmeninä, joskin retropelaamisen selittämistä vain pelaajien ikääntymisestä 

johtuvaksi on kritisoitu ilmiön yksinkertaistamisena (Suominen 2007, 9).
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3.3. Remake-videopelit

Remake tarkoittaa suomeksi uutta versiota ja sillä viitataan yleensä jonkin tuot-

teen kuten elokuvan uudistettuun versioon. Erinäisten menneisyyden tuotteiden 

remake-versiot ovat olleet jo pitkään osa populäärikulttuuria (Lavigne 2014, 7). 

Videopelin remake-versio on aikaisemmin julkaistun videopelin uusi versio, jossa 

yleensä on päivitetty ajanmukaiseksi grafiikat, musiikki, efektit ja mahdollisesti 

haluttu osa pelisisällöstä. Päivittäminen tapahtuu rakentamalla pelin sisältö alusta 

alkaen uudelleen (Camper 2008, 189). Näitä menneisyyden videopelien muodon-

muutoksia on harrastettu jo vuosia (Newman 2012, 112). Remake-videopeli on 

nähtävissä retropelinä, sillä sen idea perustuu menneisyyden videopeliin.

Videopelin remake-prosessi kuuluu nostalgialähtöiseen suunnitteluun lukeutuvan 

restauroivan nostalgian käsitteen alle. Tämä tarkoittaa, että remake-prosessi si-

sältää pitkälti samoja elementtejä kuin esimerkiksi vuosisatoja vanhan taulun res-

tauroiminen uuden veroiseksi. Restauroimisen päämäärä on luoda menneisyyden 

objektista, tässä tapauksessa videopelistä, senhetkisen ajan mukainen versio. 

(Garda 2013, 3.) Videopelin kohdalla tämä tarkoittaa vanhan videopelin sovitta-

mista remake-prosessin aikaiseen teknologiaan. Haasteena tässä yhtälössä toimii 

myös se, että videopelien toteuttaminen voi kestää useita vuosia, jonka aikana 

teknologia ehtii myös kehittyä eteenpäin.

Parhaimmillaan vanhan videopelin esittäminen uudelle vuosikymmenelle auttaa vi-

deopelin säilymistä aktiivisena kulttuurisesti tärkeänä objektina, mutta kriitikot ovat 

löytäneet myös uudistusvimmasta seuraavia kielteisiä seurauksia. Remake-vide-

opelit ovat synnyttäneet närää esimerkiksi siinä, että ne sysäävät alkuperäisen pe-

lin taka-alalle; kyseisen pelin idea siirtyy uudelle sukupolvelle, mutta alkuperäinen 

julkaisu saa entistä vähemmän peluukertoja (Newman 2012, 112).
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Toinen kritiikki nousee remake prosessissa varsin yleisesti ilmenevästä ongelmas-

ta nimittäin pelin täydellisen uudistamisen mahdottomuudesta. Remake-prosessin 

optimaalisena lopputuloksena on ”täydellinen” versio alkuperäisestä teoksesta. Vi-

deopeliaiheisen keskustelun kentällä täydellisyyden ongelma näkyy spekulointina 

siitä, mikä tuo optimaalisesti paras versio vanhasta videopelistä nykyajan teknolo-

gialla olisi (Garda 2013, 3). Yrityksiä tällaisesta metamorfoosista on viime vuosina 

näkynyt monia; Crash Bandicootin lisäksi vuosikymmenien takaa uudiskäyttöön on 

restauroitu esimerkiksi Spyro The Dragon, Resident Evil ja Tomb Rider -pelisarjat.

Pelaajilla on yleensä selkeä tunnelatautunut nostalgian maustama mielikuva siitä, 

millaiselta heidän lapsuudessaan tai nuoruudessaan pelaama peli näytti ja tuntui. 

Tarkoituksellisesti rakennetut ja jäljennetyt versiot menneisyydestä tunnistamas-

tamme muistoesineestä eli tässä tapauksessa videopelistä voidaan nähdä epäai-

tona. Tutkimukset, jotka ottavat huomioon autenttisuuden subjektiivisuuden osoit-

tavat, että nostalgisen esineen aitous on rakennettavissa oleva ominaisuus (Xue 

2017, 240). Videopelin epäaitona näkeminen voi aiheuttaa pelaajan pettymisen, 

jos hän näkee rakkaasta videopelistä puristetun uuden version, joka ei vastaa niitä 

muistoja, joita kyseinen henkilö vaalii sisällään.

Pelaajan kielteinen tunnereaktio ei välttämättä synny itsestään selvien syiden 

myötä vaan laukaisijana voi olla esimerkiksi remake-peliin alkuperäisestä pelistä 

siirrettyjen siluettien muutos. Siluetit ovat erittäin olennainen osa esimerkiksi vide-

opelien hahmosuunnittelua (Sloan 2015a).

Omalla kohdallani olen kokenut kyseisen ongelman Spyro the Dragon pelisarjan 

remake-version (Kuva 1b) kohdalla, kun päähahmon Spyron, ja hänen syök-

semänsä tulen siluetit muuttuivat alkuperäisestä versiosta (Kuva 1a). Kyseiset 

muutokset eivät vaikuta pelattavuuteen, mutta ne häiritsevät minua jollain selittä-

mättömällä tavalla. Olen tästä syystä uuden version pelaamisen sijaan palannut 

alkuperäisen 90-luvun version pariin.
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Muita kompastuskiviä, joihin remake-videopeliä toteuttavat pelintekijät voivat is-

keä varpaansa ovat elementit, joiden semioottisia merkityksiä ei huomioida. Tästä 

esimerkkinä toimii typografia, jonka sisälleen kätkemiä merkityksiä saattaa olla 

vaikea tulkita, jos suunnittelija ei ole perehtynyt graafiseen alaan. Tästä hyvänä 

varoittavana esimerkkinä toimii Silent Hill -videopelistä vuonna 2012 julkaistu HD 

collection -versio. Se piti sisällään varsin huvittavan typografiakömmähdyksen. 

Kyseisessä pelikokoelmassa uudelleenjulkaistu Silent Hill 2 on alunperin ikonisena 

tunnettu kauhupeli, jonka graafinen sisältö on luotu herättämään pelkoa (Kuva 2a). 

Remake-versiossa pelin tapahtumapaikan Silent Hillin tieviitta implikoi kuitenkin 

jotain aivan muuta, sillä se oli uudessa versiossa kirjoitettu humoristiseksi ja lap-

selliseksi tuomitulla Comic Sans kirjasimella (Hyndman 2016, 80) (Kuva 2b).

Remake-videopeliprojekteissa työskentelevien suunnittelijoiden tulee olla tarkkana 

ja ottaa selvää uudistusprosessia läpi käyvän videopelin historiasta, alkuperäisen 

julkaisuvuoden kulttuurista ja jokaisen muokattavan elementin välittämistä merki-

tyksistä. Koska kyseessä on nostalgialähtöinen projekti, voivat pieneltäkin tuntuvat 

kömmähdykset pilata videopelin maineen ja vaikuttaa sen myyntimenestykseen 

sekä pelikokemukseen.

Kuva 1a: Spyro the Dragon (1998). Kuva 1b: Spyro Reignated Trilogy (2018).
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3.4. Videopelitrailerit

Videopelien trailerit ovat multimodaalisia tekstejä, joissa on yhdistetty useita se-

mioottisia moodeja, ja joissa alun perin muuhun tarkoitukseen luotu materiaali jär-

jestetään uudestaan niin, että kokonaisuus toimii markkinointimateriaalina. Trailerit 

ovat ajallisesti haastavia representaatioita, joten niissä esiintyvien videopätkien 

seuraksi on yleensä liitetty kohtausten ulkopuolinen kertoja selventämään kokonai-

suuden narratiivia ja ymmärrettävyyttä (Maier 2009, 161).

Nämä piirteet ovat havaittavissa videopelien lisäksi elokuvien trailereissa; elo-

kuvatrailerin päätarkoitus on herättää katsojassa uteliaisuutta ja odotuksia, jotka 

kannustavat häntä katsomaan elokuvan (Maier 2009, 159). Tämä tarkoittaa, että 

trailerin on onnistuttava viestimään elokuvan pääpiirteitä paljastamatta sen yllä-

tyksiä. Trailerien rakenne määrittyy täysin niiden mainonnallisten motivaatioiden 

seurauksena (Maier 2009, 161). Miellän ne kuitenkin yksilöllisen ilmaisun ilmen-

täjiksi, sillä trailerin tekijällä on jonkinlainen visio sitä työstäessään. Se, kuinka 

paljon mainonnalliset motivaatiot vaikuttavat tuon vision vapauteen on varmaankin 

tapauskohtaista.

Kuva 2a: Silent Hill 2 (2001). Kuva 2b: Silent Hill HD Collection (2012).
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Elokuvatrailereiden roolin on havaittu olevan entistä tärkeämpi viime vuosina. 

Tämä näkyy esimerkiksi jokaisen elokuvan myötä julkaistavien trailerien ja nii-

hin käytettävän rahoituksen määrällisestä kasvusta. (Maier 2009, 160.) Tähän 

on saattanut vaikuttaa omalta osaltaan teknologian ja uusien medioiden kehitys. 

Esimerkiksi amerikkalaisen Super Bowl -tapahtuman aikana esitettyjen elokuvat-

railereiden suosiota on pystytty tutkimaan statistiikan ja sosiaalisen median kautta 

(Edghill 2016, 25). Teknologian kehitys on siis mahdollistanut markkinoijille tavan 

tietää mitkä mainonnan keinot vetoavat kuluttajiin.

Videopelitrailerit ovat tärkeä osa uuden pelin julkaisemista edeltävää eri mediat 

kattavaa markkinointia. Yksi arvostetuimmista videopelien julkaisutapahtumista on 

E3 (Wolf 2007, 164) ja näissä konferensseissa julkaistuissa trailereissa pelifirmat 

yrittävät tuoda esiin videopelin tarkoitetut näkökohdat aivan kuten elokuvastudiot 

perinteisien elokuvatrailereiden avulla (Maier 2009, 159). Näillä trailereilla voi olla 

niiden julkaisukanavilla miljoonia katselukertoja, jotka kertovat sekä niiden tärkey-

destä että suosiosta (Activision 2016).

Videopelien trailerit on elokuvatrailerien tavoin luotu markkinoimaan niiden esit-

telemää tuotetta. Niihin on strategisesti valittu otoksia, jotka nähdään ilmentävän 

sitä mielikuvaa, jota videopelistä halutaan kuluttajille antaa. Keskityn omassa tut-

kielmassani kuitenkin vain trailerista huokuviin videopelin merkityksiin, en niinkään 

huomioi miten se pyrkii markkinoimaan videopeliä.
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4. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy 
-trailerin esittely ja analyysi

4.1. Aineisto

Olen valinnut aineistokseni Crash Bandicoot N.Sane Trilogy -videopelin trailerin. 

Kyseinen aineisto on aiheellinen retrouden ilmenemisen tutkimisen kannalta, sillä 

teos on remake-versio vuonna 1996 ensimmäiselle Playstation konsolille julkais-

tusta Crash Bandicoot -videopelistä. Tämä tarkoittaa, että pelin idea, sisältö ja 

esimerkiksi hahmosuunnittelu perustuu 90-luvulla tehtyihin suunnittelupäätöksiin. 

Tällaisen aineiston avulla on mielenkiintoista lähteä pohtimaan mitä lähimennei-

syyteen viittavia jäänteitä uuteen versioon on päätynyt. Olen tästä lähtökohdasta 

edeten päätynyt tarkastelemaan kyseisen remake-videopelin traileria oivana tiivis-

tettynä versiona koko pelin luonteesta.

Trailerissa tiivistyy sekä alkuperäisen että remake-videopelin videomateriaali 

kompaktiksi kokonaisuudeksi. Lisäksi aineistosta on mahdollista nähdä se, missä 

valossa uudistettu versio halutaan näyttää. Traileri toimii siis aineiston kätevänä 

rajauksena sekä tienviittana selvittämään, mitä retroelementtejä on käytetty nimen-

omaisen videopelin markkinoinnissa.
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Trailerin visuaalinen narratiivi keskittyy täysin videopelin päähenkilön Crash Ban-

dicootin ympärille. Tarina alkaa siitä, kun lyhytkestoisen pilvisen taivasnäkymän ja 

tekstinpätkän näyttämän kohtauksen jälkeen katsoja esitellään hiekkarannalla sei-

sovalle Crashille. Seuraavaksi Crash pyörähtää ja lähtee matkaan kohti edessään 

häämöttävää viidakkoa (Kuvasarja 3). Tätä seuraavissa muutaman sekunnin mit-

taisissa kohtauksissa näemme Crashin, juoksemassa, ilmeilemässä, pyörimässä 

ja pomppimassa eri ympäristöissä (Kuvasarja 4). Kohtaukset on kuvattu monista 

eri näkökulmista. Näitä kohtauksia jakavat tietyin väliajoin esiintyvään tekstiin kes-

kittyvät (Kuvasarja 5) sekä vuoden 1996 Crash Bandicoot -pelin materiaalia (Kuva-

sarja 6) ilmentävät kohtaukset.

Trailerin loppua kohden näemme otosten rajauksen muuttuvan asteittain lähem-

mäs lähikuvaa. Näissä kohtauksissa näemme Crashin yhä enemmän puolikuvaa 

vastaavissa kohtausten rajauksissa. Trailerin lopun entistä nopeatempoisemmissa 

alle sekunnin kohtauksissa keskitytään eritoten Crashin ilmeilyyn ja tanssimiseen 

(Kuvasarja 7). Nämä kohtaukset kulminoituvat näkymään molemmilla käsillään 

rauhanmerkkiä näyttävästä Crashistä.

Trailerin pelisisällölliset kohtaukset päät-

tyvät Crashin hypätessä rauhanmerkkien 

näyttämisen jälkeen ylöspäin. Tätä seuraa 

kohtaus, jossa näkyy trailerin muita teks-

tikohtauksia muistuttava asetelma, jonka 

keskelle pomppaa kuvan alalaidasta mark-

kinoitavan pelin otsikkonimike (Kuva 8). 

Tämä typografiaan keskittyvä kohtaus lopettaa trailerin samoihin pilvitaivaan näky-

miin, joista se alkoi.

Kuva 8: Trailerin otsikkonimikekohtaus.
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4.2. Analyysi

Tutkielmani päämäärä on löytää ne elementit, jotka representoivat retrotyyliin lin-

kittyneitä merkityksiä Crash Bandicott N.Sane Trilogy -videopelin trailerissa ja ovat 

yhdistettävissä lähimenneisyyden historiaan. Retrotyylillä tarkoitan aineistossa 

ilmeneviä lähimenneisyyden, eli tässä tapauksessa 1900-luvun lopun suosittuja 

trendejä. Rajaan tulkintani aineistosta löytyviin visuaalisiin elementteihin pitääkseni 

tutkielman tiiviinä.

Keskittyminen vain aineiston visuaalisiin elementteihin on perusteltua siksi, että ne 

ovat esteettiseltä luonteeltaan tärkeä osa videopelikokemuksen herättämien tun-

teiden syntyä (Järvinen 2008, 96). Tarkastellessamme multimodaalista aineistoa 

voimme siis todeta sen visuaalisten elementtien yksin olevan kyvykkäitä herättä-

mään esimerkiksi nostalgian tuntemuksia. Tämä on mahdollista riippumatta siitä, 

muodostaisivatko kyseiset elementit lisää merkityksiä esimerkiksi äänellisten ele-

menttien yhteydessä.

En ota analyysissä huomioon valitsemani videopelin trailerin kielellistä narratiivia, 

vaikka se on olennainen osa typografiaa sisältäviä otoksia. Keskityn typografiaa 

analysoidessani vain käytettyjen kirjasinten visuaalisuuteen. Sivuutan myös vide-

opeleihin läheisesti liitettävän interaktiivisuuden. Vaikka trailerin sisältö koostuu 

pelin sisäisistä kohtauksista, jotka simuloivat instansseja, joissa pelaaja hallitsisi 

peliruudun tapahtumia, ei itse trailerin katsojalla ole mahdollisuutta interaktiivisuu-

teen. Katsojalla ei siis ole valtaa päättää miten tai missä järjestyksessä trailerin 

kohtaukset toteutuvat.

Etsin retrotyylin omaavien elementtien representoitumista multimodaalisen eloku-

va-analyysin avulla. Valitsin tämän analyysitavan siksi, että se oli läpi käymistäni 

videomuotoisen multimodaalisen aineiston analyysitavoista sopivin tähän tarkoi-

tukseen. En voi luetella aineistokseni valitsemaani videopelin traileria elokuvaksi, 

mutta tässä tapauksessa sovellan elokuvan teoriaa yleisesti liikkuvan kuvan piiriin 
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ja näin koskemaan myös trailereita. Käyttämäni John A. Batemanin ja Karl-Hein-

rich Schmidtin (2012) multimodaalinen elokuva-analyysin menetelmä (engl. Mul-

timodal Film Analysis) voidaan myös tulkita tarkoittavan liikkuvan kuvan analyysiä 

riippuen siitä, miten termi ”film” suomennetaan.

Batemanin ja Schmidtin (2012) analyysimenetelmä on selkeä ja systemaattinen 

tapa paloitella moninaisia moodeja sisältävä aineisto analyysivalmiiksi sisällönku-

vaukseksi. Tästä kuvauksesta tutkijan on mahdollista löytää elementtejä, joita hän 

ei vapaasti aineistoa selailemalla saattaisi edes huomata. Ilman systemaattista 

metodia aineisto luetaan vain järjestelemättömän hermeneuttisen epäilyn ohjaa-

mana (Bateman ja Schmidt 2012, 3).

Analyysivaiheen alussa luetteloin aineistosta kaiken datan kaavioon (Kaavio 1). 

Kaavio erittelee videon pystysuunnassa otoksiin, joihin sisältyy trailerin etenemi-

sen kannalta tärkeitä tapahtumia. Olen päättänyt jakaa aineiston otoksiin sen tiiviin 

luonteen vuoksi. Näitä otoksia on narratiivisesti koherenttien kohtausten sisällä 

monia. Otos voidaan määritellä yhtenäiseksi kohtaukseksi, jota rajaavat sen mo-

lemmin puolin katkaisevat leikkaukset (Bateman ja Schmidt 2012, 9). Tarkoitukse-

nani on tuoda esiin nopeaan tahtiin etenevän trailerin kaikki tutkimuksen kannalta 

tärkeät yksityiskohdat.

Otosten informaatiosisältö avautuu kaaviossa vaakasuunnassa eri moodeihin: kes-

toon, näkymään, näkymän selitykseen, toimintaan, kuvakulmaan, väreihin ja siirty-

miin. Tämän erittelyn avulla pyrin aukaisemaan, mitä kussakin trailerin otoksessa 

Kaavio 1: Trailerin multimodaalinen analyysitaulukko.
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tapahtuu. Saan näin kerättyä aineistosta raakahavainnot, jotka kuvaavat trailerin 

tapahtumia niin tarinallisen toiminnan, rekvisiitan kuin jälkikäsittelyiden osalta vi-

suaalisen viitekehyksen sisällä.

Kaaviossa vaakasuunnassa esiintyvät moodit palvelevat päämäärää, jossa koko 

traileri on selitetty auki tekstimuotoon. Kaaviossa Kestolla tarkoitan trailerin otos-

ten ajallista pituutta. Otosten keston tarkkailu voi paljastaa tietoa liikkuvan kuvan 

teoksen tahdista sekä otosten keskinäisestä hierarkiasta.

Näkymä-sarakkeeseen liitän kutakin kohtausta parhaiten ilmentävän kuvakaap-

pauksen. Todellisuudessa jokainen aineiston otos koostuu useista kuvista, jotka 

nopeasti peräkkäin näkyessään muodostavat illuusion liikkeestä. Koska jokaisen 

sekunnin aikana trailerissa näyttäytyy kymmeniä toisiaan muistuttavia kuvia, valit-

sen niistä yhden jokaista tarkasteltavaa otosta kohden.

Kunkin otoksen näkymää edustavan kuvan tueksi liitän näkymän selityksen. Täs-

sä sarakkeessa selitän kirjallisesti auki mitä otoksessa tapahtuu. Luetteloin seli-

tyksessä kunkin otoksen visuaalisen narratiivin ja osallistujat. Tässä selityksessä 

ilmenee päällekkäisyyksiä muiden tarkasteltavien moodien kanssa, sillä pyrin siinä 

mainitsemaan mitä otoksissa tapahtuu yleisesti.

Käsitän toiminnan yhdeksi tarkkailtavista moodeista. Kaaviossa selitän auki mitä 

toimintaa kussakin trailerin kohtauksessa tapahtuu. Tällä tarkoitan esimerkiksi 

liikettä, eleitä ja ilmeitä. Tämä tärkeää, sillä kaikki liikkuvassa kuvassa tapahtuva 

toiminta ei ole suoraan osa sen visuaalista narratiivia.

Kuvakulma on liikkuvan kuvan aineistossa tehokas keino ohjailla katsojan näkö-

kulmaa. Tästä syystä se on yksi tarkasteluun valitsemistani moodeista. Kuvakul-

ma-sarakkeessa käyn läpi, mistä päin ja miltä korkeudelta kukin kohtaus on esitet-

ty. Otan myös huomioon kunkin otoksen rajauksen sekä mahdolliset siirtymät.
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Tarkastelen myös trailerissa esiintyviä värejä luetteloimalla ne listaksi omaan sa-

rakkeeseensa. Värien on todettu olevan tärkeä merkitysten luoja (Kress 2002, 

343), ja niitä tarkastelemalla minun on mahdollista löytää aineistosta merkityksiä, 

jotka eivät ole ensisilmäyksellä havaittavissa. Värit muodostavat myös merkityksiä 

yhteistyössä muiden moodien kanssa.

Kaavioon erittelemistäni raakahavainnoista pyrin löytämään retrotyyliä omaavia 

yksittäisiä visuaalisia elementtejä, sekä elementtijoukkoja. Perustelen löytämieni 

elementtien yhteyden retrouteen liittämällä ne lähimenneisyyden historiaan. Lähi-

menneisyys on retroaiheisessa keskustelussa määritelty tarkoittamaan tuolla het-

kellä elävien henkilöiden muistamia vuosia eikä esimerkiksi perimätietoa (Guffey 

2006,10). Haian Xue (2017, 54) taas määrittelee nostalgian aika-akselille, jossa 

ajan ja nostalgian syntymahdollisuuden suhde ei ole tarkkarajaisesti määritelty. 

Tämä näkökulma ehdottaa, että nostalgian tunnetta voi herättää myös ennen hen-

kilön syntymää esiintyneet ilmiöt. Kummassakin teoriassa yhteistä on se, että kau-

kaisen menneisyyden ei nähdä pystyvän synnyttämään nostalgian tunnetta.

Aiemman tutkimuksen avulla minun on mahdollista paikantaa aineistosta löytyvät 

elementit ajallisesti osaksi retrolle olennaista lähimenneisyyttä. Määritän tässä tut-

kimuksessa lähimenneisyyden ja tätä kautta nostalgian tunnetta aiheuttavat muis-

tot painottuvat henkilön elämän alkupuolelle. Potentiaalisten nostalgisten muisto-

jen syntymiselle ei ole universaaleja tarkkoja rajoja, vaan se sijoittuu aikajanalle 

liukuvana jaksona (Kaavio 2).

Kaavio 2: Nostalgisten muistojen aikajana.
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Selitän auki löytämäni retrotyylin omaavat elementit ja perustelen ne teorian kautta 

osaksi menneisyyden kulttuuria. Lähimenneisyyden kulttuurilla tarkoitan tässä tut-

kielmassa 1900-luvun loppua eli lähinnä 80 ja 90-lukuja, joskin esimerkiksi 90-lu-

vun vaatetrendien on katsottu olevan tuon aikakauden lähimenneisyyden innoitta-

mia, eli itsessään aikaisempien vuosikymmenien muotia heijastelevia (Diamond & 

Diamond, 2013).

Otan analyysivaiheessa huomioon sen, että trailerin markkinoiman videopelin 

suunnittelijat ovat voineet saada vaikutteita omasta menneisyydestään ja eritoten 

lapsuudestaan eli tässä tapauksessa 70 ja 80-luvuilta, alkuperäisen Crash Bandi-

coot -pelin ollen lähtöisin 1970-luvulla syntyneiden tekijöiden käsistä. Samoin ai-

neistossa saattaa ilmetä retroelementtejä, jotka ovat peräisin ajalta ennen pelinte-

kijöiden syntymää. Tämä johtuu siitä, että heidän lapsuutensa saattaa olla saanut 

vaikutteita heidän vanhempiensa kokemasta 1900-luvun alkupuolen kulttuurista.

En voi väittää, että pelintekijöiden suunnitteluprosessi olisi ollut millään tavalla tar-

koituksellisesti aikakautensa trendien muokkaama. Tästä syystä tulkitsen havait-

semiani elementtejä pitäen mielessäni faktan siitä, etten voi osoittaa tarkkaan ai-

neistossa esiintyvien retroelementtien representoitumisen tarkkoja syntysyitä. Tällä 

tarkoitan, etten voi olla varma onko aineistosta löytämäni retroelementti upotettu 

aineistoon samoista lähtökohdista kuin minä sen tutkijana tulkitsen kumpuavan. 

Tähän poikkeuksena ilmenevät retroelementit, jotka alkuperäisen ja uudistetun 

Crash Bandicootin luojat mainitsevat haastatteluissa olleen tiedostettuja suunnitte-

luvalintoja.

Pystyn tuomaan tulkintaan mukaan myös henkilökohtaisen ulottuvuuden, sillä 

olen syntynyt 90-luvulla, pelannut alkuperäistä Crash Bandicoottia lapsena ja tu-

tustunut aineistossa markkinoitavaan uuteen Crash Bandicoot N.Sane Trilogyyn 

toissa vuonna. Minulla on siis muistoissani omakohtainen kartta siitä, mitä länsi-

maalaisessa kulttuurissa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt videopelejä pelaava 

henkilö muistaa lähimenneisyydestään. En voi yleistää tämän kartan elementtejä 
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koskemaan muita samalla aikajanalla eläneitä henkilöitä, mutta voin tarjota vahvis-

tuksen joihinkin niistä lähimenneisyyden historian elementeistä, jotka löydän teori-

an kautta.

Otan tutkielmassa kuitenkin huomioon, että koska olen osa trailerin videopelin 

kohderyhmää, voivat asenteeni sitä kohtaan olla puolueellisia, tunneperäisesti 

muodostuneita tai muulla tavalla vinoutuneita. Niin kuin jo aiemmin mainitsin, en 

aio paneutua nostalgiaan tunnereaktiona. Pyrin siis pitämään kaikki tutkielmassa 

hyödyntämäni yksilölliset muistot, vain retroelementtien löytämistä helpottavana 

populäärikulttuurin suuntaviittana. Kannatan, että tutkimusta jatketaan empiirisiin 

kokeisiin, jotta sen tieteellisyys voitaisiin todistaa.
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5. Tulokset

5.1. Videopeliteknologian jäänteet

On vaikea olla huomaamatta videopeliteknologian huimaa kehittymisvauhtia ja ky-

seinen media on eittämättä jättänyt jälkensä historiaan ja kulttuuriin. Perinteisesti 

digitaalisia pelejä ei olla otettu huomioon, kun puhutaan kulttuuriperimästä, joskin 

näihin asenteisiin on viime aikoina tullut muutos akateemisissa piireissä (Suomi-

nen 2013; Styhre 2018). Nykyään videopelit nähdään yleisesti ottaen osana valta-

virran kulttuuria.

Playstation 1 on 90-luvun konsoli. Ollessaan 20 vuotta vanhaa hylättyä teknolo-

giaa se on itsessään osa retropelikulttuuria (Newman 2004, 31). Kyseisen konsolin 

julkaisuaikoihin oli valloillaan tiettyjä tuon ajan videopelejä ympäröivän teknologian 

sekä ilmapiirin piirteitä, jotka on löydettävissä tarkastellessamme tuon ajan henkeä 

edustavia retropelejä. 
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5.1.1. Lineaarius

Crash Bandcoot N.Sane Trilogy trailerin ensimmäisenä retroelementtinä ilmenee 

sen esittämien pelialueiden lineaarisuus. Tämä pelihahmon liikkeitä rajoittava 

maailman muoto on suora seuraus 90-luvun 3D-pelejä pyörittävien konsolien tek-

nologian tasosta.

Playstation julkaistiin vuonna 1995. Se on yksi neljännen sukupolven videopelikon-

soleista, jotka tukivat 16-bittistä teknologiaa (Wolf, s161). Nämä uudet innovaatiot 

toivat mukanaan mahdollisuuden luoda 3D pelimaailmoja, jotka moninkertaisti-

vat mahdollisten eri pelimekaniikkojen määrän. Andy Gavin, toinen alkuperäisen 

Crash Bandicoot -videopelin tekijöistä kertoo blogissaan (2011), että Crash oli yksi 

ensimmäisistä tätä teknologiaa hyödyntävistä platformer-peleistä.

3D-maailma luo peliin aidomman tilan tunnun verraten aiemman teknologian 2D 

peleihin. 2D-maailmoissa liikettä tapahtuu ylös, alas, eteen, ja sivuille (Kuva 9a). 

3D-maailmojen muoto mahdollistaa liikkeen kuitenkin myös eteen ja taakse (Kuva 

9b). Maailman tuntuu siis joka suuntaan avoimelta. Vaikka ensimmäisen Playsta-

tionin tarjoamat peliympäristöt olivat avoimia aiempiin 2D-pelimaailmoihin verrattu-

na, olivat ne rajattuja nykypäivän standardeilla.

Kuva 9a: Super Mario Bros (1985). Kuva 9b: Crash Bandicoot (1996).
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Crash Bandicootin kohdalla tämä tarkoittaa pelimaailman kenttien lineaarista poh-

japiirrosta. Pelihahmon mahdollinen liikkumisrata on rajoitettu yhdeksi kapeaksi 

poluksi, joka on naamioitu pelialueen ulkopuolisilla elementeillä muistuttamaan 

avointa tilaa. Tämä menettely näkyy myös pelin remake-versiossa, ja trailerin 

gameplay-kohtauksissa ilmenevä Crashin toiminta mukailee alkuperäisen pelin 

teknologiarajoitteita. Jos vertaamme kyseisen pelin ympäristöjä vuonna 2017 jul-

kaistun uuden platformer-pelin Yooka Laylee (Kuva 10b) ympäristöihin voimme 

huomata Crash Bandicoot N.Sane Trilogyssä (Kuva 10a) ilmenevän kenttien li-

neaarisuuden.

5.1.2. Ikoninen maskotti

Yksi merkittävä 90-luvun videopelihistorian kausi oli suurien videopelifimojen sota 

neljännen sukupolven konsolien herruudesta. Sonyn vuonna 1995 julkaisema 

PlayStation kilpaili markkinaraosta Segan Saturn ja Nintendon Nintendo 64 kon-

solien kanssa. Segalla ja Nintendolla oli Sonyyn nähden etulyöntiasema, sillä mo-

lempia yrityksiä edusti laajalti tunnistetut maskotit: Segaa Sonic ja Nintendoa Su-

per Mario. (Wolf 2008, 165). Sony valitsi maskotikseen Crash Bandicootin ja näin 

Crash hahmona muuntautui ikoniseksi 90-luvun retroelementiksi.

Maskotteja on historian saatossa luotu niin urheilujoukkueiden kuin yritysten edus-

tajiksi. Sana maskotti juontuu ranskankielisestä sanasta ”masco” tai ”mascotte”, 

joka tarkoittaa noitaa. Historian saatossa termiä on käytetty esimerkiksi kuvaa-

Kuva 10a: Crash Bandicoot N.Sane Trilogy 

(2017).

Kuva 10b: Yooka-Laylee (2017).
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maan naista, joka tuo onnea hänen ympärillään oleville ihmisille. Ensimmäinen 

nykyaikaista maskottia muistuttava hahmo luotiin Yale yliopiston urheilujoukkueen 

onnentuojaksi. (Daily 2008, 41.) Yhdeksänkymmentäluvun puolivälin kiivaassa 

pelikonsolisodassa maskotti toimi lähinnä yrityksen helposti muistettavana kaupal-

lisena koristeena.

Kahden miehen pelifirmana aloittaneen Naughty Dogin jäsenet Andy Gavin ja 

Jason Rubin näkivät tässä asetelmassa tilaisuuden (Gavin (blogi), 2011). He ryh-

tyivät luomaan hahmoa, jolla olisi potentiaalia nousta sinisen siilin ja italialaisen 

putkimiehen tasolle. He huomasivat, että 3D grafiikat mahdollistavaa uuden suku-

polven teknologiaa ei oltu vielä sovellettu hahmopainotteiseen action platformer 

-peligenreen ja tämä loi oivan tilaisuuden menestyvän pelin luomiselle (Gavin, 

2011). Ideoinnin lopputuloksena syntyi vuonna 1995 julkaistu Crash Bandicoot, 

jonka päähahmoa Sony päätti käyttää markkinointimateriaaleissaan (Wolf, explo-

sion, 179).

”Our decision to do a character action game on the PlayStation was not only 

based on bringing the most popular genre on consoles into the 3D, but also be-

cause Sega already had Sonic and Nintendo already had Mario.” (Gavin 2011)

Trailerista välittyy Crash Bandicoot -pelin keskittyminen sen päähenkilön ympärille. 

Crash on läsnä jokaisessa trailerin kohtauksessa, ja sijoittuu lähes eksklusiivisesti 

niiden keskiöön. Tämä kertoo kyseisen hahmon tärkeydestä ja siitä, miten traileri 

keskittyy enemmänkin markkinoimaan Crash Bandicoottia hahmona kuin tämän 

tähdittämää videopeliä. Ajan myötä Crash on muuttunutkin pelaajayhteisöjen ul-

kopuolella tunnistettavaksi hahmoksi Nintendon maskotin Super Marion tavoin. 

Crashin tunnettavuudesta kertoo esimerkiksi hahmon käyttö meeminä jo ennen 

vuoden 2017 remake-versiota (Know Your Meme, 2018) Tällaisten pelihahmojen 

tunnettavuus on verrattavissa animaatioelokuvien ikonisten hahmojen kuten Mikki 

Hiiren suosioon ja globaaliin tunnistettavuuteen (Newman 2004, 127).
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Viime vuosina maskotteja ympäröivä ilmapiiri on muuttunut ja jotkin viime vuosisa-

dalla syntyneet maskotit nähdään nykyään loukkaavina. Kaksituhattaluvulla pää-

tään nostanut social justice -liike on tuonut esiin esimerkiksi amerikkalaisten alku-

peräiskansojen kulttuuria hyödyntävät ja stereotypioivat urheilujoukkueiden brändit 

(Steinfeldt 2012, 328). Ongelman ydin on pääasiassa valkoihoisten henkilöiden toi-

mesta luoduissa materiaaleissa, jotka ovat saaneet inspiraationsa toisesta kulttuu-

rista. Nämä materiaalit saattavat väärinkäyttää kulttuurisia käytäntöjä ja symboleja, 

vahvistaa negatiivisia stereotypioita, kieltää etnisiltä ryhmiltä keinot määritellä oma 

kulttuurinsa ja muodostaa rodullisesti latautuneita ympäristöjä (Steinfeldt 2012, 

328) Keskustelun takana piilee suuri trauma siitä, mitä esimerkiksi kolonialismin 

aikainen Eurooppa teki kaukomaiden kulttuureille.

Kolonialismin ote ulottui myös Polynesiaan ja Tasmaniaan, joista Crash Bandicoot 

peli sai innoituksensa (Andy Gavinin blogi, 2011). Polyneesian aluetta valloitettiin 

ensimmäistä kertaa

ranskalaisten toimesta 1700-luvulla ja 1800-luvulla alueet jaettiin eri länsimaalais-

ten valtojen kesken vähät välittämättä saaristoille ensimmäisellä vuosituhannella 

asettuneista alkuperäiskansoista. (Page et. al. 2003, 477) Australian kaakkoispuo-

lella sijaitsevan Tasmanian saaren aboriginaali kansa melkein hävitettiin Brittiläis-

ten valloittajien toimesta 1800-luvun saatossa.

Crash itsessään väistää selvimmät rotuun liittyvät jännitteet ollessaan eläinhah-

mo, joskin hänen habituksensa ja pukeutumistyylinsä viittaa länsimaalisuuteen. 

Crashin hahmoon kietoutunutta länsimaalaisuutta tukee myös se, että peli julkais-

tiin alun perin japanilaisille sekä amerikkalaisille videopelimarkkinoille. Crashin oli 

tarkoitus olla samaistuttava näiden maiden kuluttajaryhmille, eli Crash edustaa pe-

lissä länsimaalaista kuluttajaa.

On vaikea kuvitella, että tänä päivänä isot pelifirmat valitsisivat keulakuvikseen 

stereotyyppisiä italialaisia putkimiehiä tai kolonismin tuhoamien alueiden länsimaa-

laistettuja eläimiä, jotka tappelevat alkuasukkaita vastaan. Näin kuitenkin tapahtui, 
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kun Sony adoptoi Crash Bandicootin omakseen vuonna 1996. Crash maskottina 

on siis 90-luvun videopelihistoriasta ja kolonialismia sormien välistä katsovasta po-

puläärikulttuurista viestivä retroelementti.

5.1.3. Alkuperäinen kuvamateriaali

Trailerin keskivaiheilla esitettävät ennen ja jälkeen -kohtaukset tempaavat katso-

jan selkeästi menneisyyteen (Kuvasarja 11). Näissä nelisen sekuntia kestävissä 

kohtauksissa näkyy alkuperäisen vuoden 1996 Crash Bandicoot -pelin kuvamate-

riaalia. Nämä näkymät muuntuvat ruudun poikki lakaisevan siirtymän myötä pelin 

remake-version kuviksi. Siirtymä koostuu häivytetystä reunasta ja sen mukana si-

vuttain liikkuvasta pyörivästä Crash hahmosta. Molemmat osat kohtauksesta ovat 

samasta videopelimaailman sisälle sijoittuvasta kohtauksesta, joten ne kohtaavat 

toisensa saumattomasti. Kohtausten osien välillä on kuitenkin selkeä ero; jälkim-

mäinen osa tuntuu olevan ensimmäistä kiillotetumpi.

Tämä kiillottuneisuus on suora seuraus Crash Bandicoot N.Sane Trilogyn luon-

teesta videopelinä. Kyseinen teos on retropelien genreen kuuluva remake-vide-

opeli, ja sen tarkoitus on luoda ”täydellinen porttaus” eli uudistettu versio vanhalla 

teknologialla toteutetusta videopelistä. Näkyvin seuraus tällaisesta prosessista 

on videopelin grafiikkojen päivittäminen nykypäivän standardeille. Samalla tavalla 

Kuvasarja 11: Yksi trailerin ennen ja jälkeen -kohtauksista.
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kuin restauroija puhdistaa vanhan maalauksen liasta, pelin uudesta versiosta on 

pyritty harjaamaan pois ajan taakseen jättämät 90-luvun videopeliteknologian gra-

fiikkarajoitusten seuraukset (Garda 2013, 3).

Ennen ja jälkeen -kohtausten yksi selkeä retroelementti ovat hetket, joissa näem-

me aitoa kuvamateriaalia vuoden 1996 alkuperäisestä Crash Bandicoot pelistä. 

Nämä kohtaukset vastaavat täysin niitä mielikuvia, jotka pelaajat ovat muodosta-

neet pelistä menneisyydessään, joten niiden ympärillä vallitsee nostalgian tunnetta 

synnyttävä autenttisuuden aura (Xue 2017, 241).

Jopa autenttisuutta ja nostalgiaa lukuun ottamatta, voimme huomata, että vuoden 

1996 pelimateriaalia ilmentävien kohtausten ilme on ulkoisilta piirteiltään retro: isot 

näkyvät pikselit, muoviset värit, palikkamaiset hahmot ja tökkien liikkuva animaa-

tio. Nämä kaikki kielivät aikansa videopeliteknologiasta.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogyn traileri pyrkii varta vasten osoittamaan katsojal-

leen, kuinka sen esittämät eri vuosikymmenien versiot eroavat toisistaan. Ensim-

mäinen todiste tästä kumpuaa siitä faktasta, että traileri on tehty mainostamaan 

videopelin vuoden 2017 versiota, mutta se päättää esitellä tuotteen ulkopuolista 

materiaalia vanhasta pelistä. Jos pelin idea itsessään ilman tätä nostalgiaa herät-

tävää aspektia olisi riittänyt, ei sitä olisi siihen lisätty. Tämä lisäys johtaa katsojaa 

muistelemaan menneitä ja herättää potentiaalisesti nostalgisia tuntemuksia, joihin 

uskon trailerin pyrkivän. Vain pieni vilaus on tarpeeksi rekisteröimään lapsuudesta 

tutut retroelementit ja syventämään katsojan sidettä uudistettuun tuotteeseen.

Toiseksi, nämä kahden eri version kesken jaetut kohtaukset välittävät viestiä siitä, 

kuinka uusi vuoden 2017 versio on saman arvoinen kuin edeltäjänsä. Kyseinen 

indikaatio on hienovarainen, mutta löytyy kohtausten leikkaustavan luonteesta. Eri 

vuosikymmenien versiot sulautuvat toisiinsa saumattoman siirtymän avulla. Tämä 

viestii siitä, että uusi remake-versio on yhtä kyvykäs herättämään nostalgian tunte-

muksia kuin edeltäjänsä.
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Ennen ja jälkeen -kohtaukset nousevat selkeästi erillisiksi trailerin muista koh-

tauksista. Missään muussa kohtauksessa ei käytetä ruudun poikki lakaisevaa 

siirtymää tai kuvamateriaalia alkuperäisestä Crash Bandicoot -pelistä. Siirtymä 

sattuu olemaan myös ainut trailerin elementti, jossa Crash liikkuu videon päällä 

sen tilallisista kohtauksista irtonaisena. Tämä erilaisuus muista trailerin näkymistä 

nostaa ennen ja jälkeen -kohtaukset erityisasemaan, joka kertoo niiden tärkeydes-

tä. Kuluttajalle nämä kohtaukset näyttävät vilauksen siitä ajasta, kun Crash astui 

ensimmäistä kertaa peliruuduille ja siirtävät tästä yhtälöstä juontuvan retrouden 

videopelin remake-versioon.

5.2. Muoti-ilmiöt

Muodilla on tapana viilettää suurten maantieteellisten alueiden poikki hurjaa vauh-

tia. Sosiologian tutkimukset ovat selittäneet ilmiötä kollektiivisena käytöksenä ja 

sosiaalisena harmoniana, jonka pauloihin joutuneiden yksilöiden käytökseen liit-

tyy tiettyjen tyylien käyttö samaan aikaan muiden kanssa. (Solomon 2006, 544). 

Crash Bandicootissa esiintyvät ilmiöt kielivät 90-luvun muodista, eli omaavat nyky-

aikaan nähden retrotyylin piirteitä.

5.2.1. Urheilu- ja antimuoti

Andy Gavin (2011) paljastaa blogissaan, että Crashin ulkoasu sai vaikutteita 60-lu-

vulla menestyneessä Warner Brossin Looney Tunes -sarjassa esiintyneestä Tas-

manian tuholaisesta. Crashin sarjakuvamaiset liioitellut mittasuhteet ja hurrikaanin 

vauhtiin kiihtyvät pyörähdykset muistuttavatkin eittämättä esikuvansa habitusta. 

Yksi Crashin Tuholaisesta selvästi erottava tekijä on kuitenkin vaatetus.

Warner Brossin serkustaan poiketen Crashillä on päällään turkkinsa lisäksi sekä 

siniset shortsit, että väriltään yhteensopivat kengät ja sormettomat hansikkaat. 

Tietyn eläimen piirteitä ei sinällään voi yhdistää eri aikakausiin, mutta vaatteiden 

kohdalla asia on toisin. Vanhojen vaatteiden tarkastelu on oiva keino etsiä men-
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neiden vuosikymmenten trendejä. Alkuperäinen Crash Bandicoot syntyi 90-luvun 

puolivälissä, joten se voidaan todeta heijastelevan tuon aikakauden trendejä ja 

pukeutumista.

Yhdeksänkymmentäluvun muodin voidaan käsittää olleen minimalismin ja tietynlai-

sen antimuodin aikaa. Ajan vaatteet ja asusteet olivat rentoja, sporttisia sekä niuk-

kavärisiä ja sisälsivät usein retrovivahteita aiemmilta 1900-luvun vuosikymmeniltä 

(Genova, 2012).

Crashin asun silmäänpistävin vaatekappale ovat hänen siniset shortsinsa (Kuva 

12). Ne muodostavat yhdessä Crashin kirkkaanoranssin turkin kanssa vasta-

väriparin, joka nappaa katseen (Feisner 2006, 50). Shortsit muistuttavat niiden 

etupuolella olevan valkoisen nyörin ja pituutensa takia joko urheilu- tai surffauss-

hortseja. Urheilushortsit kuten muutkin urheiluvaatteet siirtyivät 90-luvulla lähtö-

kohtaisen tarkoituksensa ulkopuolelle samalla tavalla kuin rock-musiikille oli käynyt 

60- ja 70-luvuilla (Barton 2015). Surffausshortsit syntyivät 1950-luvun Hawaiilla, 

kutakuinkin samaan aikaan kuin tikikulttuuri nosti päätään (Oka 2010). Surffaus-

shortsien alkuperämaan ollen Hawaii niiden käyttö länsimaalaisessa kulttuurissa 

kumpuaa samoista kolonialistisista lähteistä, kuin tiki-kulttuurin leviäminen toisen 

maailmansodan Amerikassa (Teitelbaum 2007).

Käsissään Crashillä on sormettomat hanskat (Kuva 12). Sormet paljastavien han-

sikkaiden historia ulottuu antiikin Kreikan ja Rooman ajoille. Niiden tarkoitus oli hel-

pottaa ompelun kaltaisia tehtäviä, joissa tarvittiin sorminäppäryyttä. (Sichel, 1977, 

11, 25). 1900-luvulla sormettomat hanskat tulivat muotiin esimerkiksi 80-luvulla, 

kun julkisuuden henkilöt kuten Madonna ja Billy Idol käyttivät niitä esiintyessään 

(Turney 2015).

Crashin tapauksessa sormettomat hansikkaat omaavat mitä luultavimmin urhei-

luhansikkaiden käytännöllisyyden lähtökohdan. Crash liikkuu trailerin kohtauksis-

sa aktiivisuutta vaativissa ympäristöissä, joskin hän ei trailerissa käytä käsiään. 



51

Hanskat toimivatkin tässä yhteydessä liikunnallisuuden mielikuvaa rakentavana 

esteettisenä lisänä eli muotivalintana. Yhdeksänkymmentäluvulla vapaa-ajan 

vaatteissa ilmenikin muotivillitys, jonka myötä urheiluvaatteita ruvettiin käyttämään 

vapaa-ajalla (Sklar, 2015). Voimme olettaa urheiluhansikkaiden olleen osa tätä 

aaltoa.

Jaloissaan Crashillä on ruskeat tenniskengät (Kuva 12). Nämä jalkineet voidaan 

yhdistää esimerkiksi surffaus- ja skeittilautailukulttuureihin, jotka nostivat päätään 

ensimmäistä kertaa 80-luvulla (Sklar, 2015). Tennarien alkuperäinen tarkoitus oli 

tarjota käyttäjälleen mukavuutta ja käytännöllisyyttä ei niinkään esteettistä koke-

musta. Esimerkiksi Converse teki ensimmäiset tennarinsa tehostamaan koripalloi-

lijoiden suorituskykyä. (Kawamura, 2018.) Nämä jalkineet tehostavat Crashin asun 

urheilullista mielikuvaa ja kertovat selkeästi parin kymmenen vuoden takaisesta 

urheiluvaatemuotivillityksestä.

Kuva 12: Crashin vaatteet.
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Crashin vaatekappaleet yksinään kertovat urheilullista tarinaa, mutta yhdessä ne 

muodostavat eri 90-luvun alakulttuureja heijastelevan kokonaisuuden. Irokeesi, 

rennot housut, sormettomat hansikkaat ja tennarit luovat mielikuvan nuorekkaasta 

punkkaripojasta. Kokonaisuus muistuttaa rock-, punk- ja grunge-kulttuureista yh-

distämällä ne rentoon paidattomaan rantatyyliin. Grunge oli yksi 90-luvun massa-

muotiin levinneistä tyylitrendeistä, jotka perustuivat antimuotia kannattavien tiettyä 

musiikkigenreä kuuntelevien alakulttuurien pukeutumiseen. Leviämistä edisti tuon 

ajan eri mediat ja viihde, kuten televisiokanava MTV. (Marra-Alvarez, 2015.)

Crashin vaatekokonaisuus viestii siis 90- ja 80-lukujen muoti-ilmiöistä urheilullis-

ten, skeittilautakulttuurin ja antimuotia kannattavien alakulttuurien pukeutumistyy-

lien kautta. Nämä tyylit voidaan nykypäivänä nähdä retrotyyliä edustavina, joskin 

jotkin näistä tyyleistä ovat saattaneet toistua 2000-luvun syklisessä muotitrendien 

kierrossa.

5.2.2 Villi ja pikselinen typografia

Typografian rooli on videopeleissä sama kuin perinteisissä medioissa. Sen tarkoi-

tus on edistää halutun viestin välittymistä. Typografiaa koskevissa suunnittelupää-

töksissä on otettava huomioon mitä halutaan kertoa, kenelle ja miten. (Gonzales 

Crisp & Temple 2012, 26-27.) Typografia voi muun visuaalisen materiaalin tavoin 

herättää tarkkailijassaan nostalgisen tunnereaktion (Hyndman 2016, 74).

Crash Bandicoot luotiin 90-luvulla, jolloin digitaalisten kirjaintyyppien luominen 

oli täydessä vauhdissa. Typografian matka perinteisen painetun median ja sen 

menetelmien luota pikseleistä koostuvalle ruudulle on kestänyt vuosikymmeniä ja 

tuottanut tuona aikana kullekin aikakaudelle tyypillisiä ilmeitä. Kehitystä hidastivat 

alkuaikojen tietokoneiden tekniset rajoitukset ja tietokoneiden kehittäjien tietämät-

tömyys typografiasta. Samoin perinteisiin typografian suunnittelutapoihin koulut-

tautuneiden henkilöiden oli vaikea siirtyä uuteen tietotekniikkataitoja vaativaan 
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ympäristöön. Yhtälö helpottui vasta HTML- ja CSS-koodien synnyttyä, jolloin niihin 

perehtyneiden suunnittelijoiden oli mahdollista alustavasti hallita tietokoneruudulla 

näkyvää tekstiä. (Sassoon 2002, 24-26.) 

Crash Bandicoot N.Sane Trilogyn trailerissa typografiaa ilmenee parissa yhtey-

dessä: otsikkokohtauksissa ja satunnaisesti ruudun eri laidoissa ilmenevissä pelin 

sisäisissä tekstielementeissä (Kuvasarja 13). Kaiken kaikkiaan näissä kohtauksis-

sa ilmenee viisi eri kirjasinta, joista 3 ilmentyy videopelin logossa. Näiden lisäksi 

yhdessä otsikkokohtauksessa esitellään trailerin markkinoiman videopelin alku-

peräisten 90-luvun versioiden videopelikannet, joissa on nähtävissä kunkin pelin 

logot, joskin nämä näkyvät trailerin kuvasuhteen lukuun ottaen niin pienenä, etten 

voi ottaa niitä mukaan typografian arvosteluun sen suuremmin. Ne toimivat traile-

rissa lähinnä kansikuvina pelin kohderyhmän muistoille. 

Kuvasarja 13: Trailerissa esiintyvä typografia.
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Tarkasteltuani typografiaa voin jakaa ne kaikki saman teeman alle kuin comic 

sans: huumori (Hyndman 2016, 80). Kaikki trailerissa esiintyvät kirjasimet ovat 

rennosti muotoiltuja ja kirkkaan värisiä. Ne muistuttavat muotokieleltään käsinkir-

joitettua tekstiä, joka viestii huolettomuudesta ja epävirallisuudesta. Kaikki kirjai-

met ovat myös kapiteeleja, joka implikoi äänekkäästä kerrosta, jopa huutamisesta 

(Hyndman 2016, 26). Jokaisessa kirjaimessa on käytetty kahden sävyn liukuvär-

jäystä ja jonkinlaista tummaa reunusta. Viimeisessä kohtauksessa esiintyvä logo 

on kirjoitettu niin, että saman sanan kirjaimet pomppivat x-akselilla miten sattuu. 

Trailerin typografia pursuaa siis monenlaisia eri efektejä.

Trailerin typografia voidaan luokitella rennoksi (casual) (Hyndman 2016, 135), sillä 

kirjasimet eivät kuulu mihinkään historian saatossa syntyneeseen tiettyyn klassi-

seen luokkaan ja muistuttavat lähinnä käsin nopeasti kirjoitettua tekstiä. Ne muis-

tuttavat myös 90-luvulla syntyneitä villejä kokeilevia tietokonefontteja, jotka olivat 

suora seuraus siitä, että kirjasinten luominen tietokoneella helpotti huimasti niiden 

valmistusprosessia (Staples 2000, 10.) Alkuperäinen Crash Bandicoot luotiin vuon-

na 1996, jolloin keskustelua herättävien erilaisten visuaalisten efektien kuorrutta-

mien kirjasinten tuottaminen oli täydessä vauhdissaan.

En löytänyt teoriakatselmuksen aikana mitään tietoa siitä, kuka alkuperäisen 

Crash Bandicoot -pelin kirjasimen valitsi ja miksi, joten en tiedä varmaksi sen ni-

meä. Kirjasimen luontivuosikymmenestä kielii kuitenkin sen reunojen pikselisyys, 

joka johtui 90-luvun teknisistä rajoitteista ja eritoten alkeellisen anti-aliasing teknii-

kan kehittymisestä (Staples 2000, 10). Kyseinen kirjasin muistuttaa tyyliltään Mar-

tin Waitin vuonna 1993 luomaa Roquettea, jonka on todettu viestivän 1950-luvun 

henkeä (Linotype 2019). Modernit ja futuristiset 1900-luvun keski- ja loppuvaiheen 

kirjasimet yhdistetään usein retrotyyliin (Breathnach 2013 ,32).
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5.3. Kulttuuriset jäänteet 

5.3.1. Kolonialismi

Nykypäivänä on vaikea olla törmäämättä keskusteluun erilaisten kulttuuristen ele-

menttien hyväksikäytöstä. Esimerkiksi Amerikkalaiset urheilutiimit ovat joutuneet 

arvostelun kohteeksi heidän käyttäen logoissaan Amerikan alkuperäiskansaa 

stereotypioivia kuvia (Steinfeldt 2012, 328). Aina tätä ei olla nähty ongelmana ja 

esimerkiksi 80- ja 90-luvuilla kolonialismin jäänteet olivat nähtävissä populäärikult-

tuurissa ilmenevinä etnisten vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen stereotypioina. 

Muun muassa Indiana Jones, kaupallisesti menestynyt 80-luvun elokuvasarja yk-

sinkertaistaa länsimaalaisille vieraita kulttuureja ja lapsille suunnattu vuoden 1995 

animaatioelokuva Pocahontas vääristää eurooppalaisten kolonialistien ja Amerikan 

alkuperäiskansojen kohtaamisen luonteen (Buescher & Ono 1996, 253; Page & 

Sonnenburg 2003, 121).

Crash Bandicoot kuuluu vaivihkaa osaksi tätä populäärikulttuurin kolonialismi-

tuotosta. Kuten videopelin yksi tekijöistä myöntää, peli on saanut visuaaliset 

vaikutteensa tiki-kulttuurista. Tiki kulttuuri itsessään on syntynyt polynesialaisen 

kulttuurin elementtien tuomisella Pohjois-Amerikkaan, muuntaen muinaisen tai-

teen kahviloiden ja baarien sisustusteemaksi (Teitelbaum 2007). Näin syntyneet 

tiki-tuotteet olivat yleensä eri Polynesian saarien taidetta yhdisteleviä (White 2015, 

562). Crash Bandicoot -pelissä tiki-estetiikan innoittamana on kuviteltu Australian 

lähettyvillä sijaitseva kuvitteellinen saaristo täynnä alkuasukkaita ja pilailuhenkisiä 

versioita Pääsiäissaarten kivipatsaista (Kuva 14).
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”Jungles, power stations, creepy 

castles, evil natives, sunset temples, 

spooky caves, etc. At some point 

early on we hit on the “tiki” idea and 

thus: goofy Easter Island tikis every-

where.” (Gavin 2011)

Saaren kuvitteellinen kulttuuri perustuu siis kolonialistisen kulttuuriperinteen ai-

heuttamaan alkuperäiskansan taiteen stereotypiaan. Kolonialistinen asetelma on 

nähtävissä konkreettisesti videopelin trailerissa, jossa saariston luonnonomaiset 

ympäristöt, eläimet ja ihmiset näyttäytyvät lelumaisina todellisuuden kärjistyksinä. 

Crashiä vastaan tulevat elävät hahmot ovat mekaanisesti liikkuvia, vihamielisiä ja 

vailla vapaata tahtoa (Kuva 15).

Kuvasarja 14: Vuoden 1996 Crash Bandicoot

-videopelin alkuperäinen konseptitaide.

Kuvasarja 15: Kilven takana piilotteleva vasemmalta oikealle liikkuva alkuasukas
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Luonto näyttäytyy trailerin kohtauksissa pelihahmolle vaarallisena tätä kohti pyö-

rivine kivineen ja terävähampaisine lihansyöjäsyöjäkasveineen. Toinen pelin-

tekijöistä, Andy Gavin, kertoo blogissaan (2011), että trailerin videopeli sijoittuu 

Australiasta kaakkoon sijaitseville Tasmanian osavaltioon sijoittuville fiktionaalisille 

Wumpa-saarille (Gavin 2011). Australia on historiallisesti kuvailtu epäsuotuisana ja 

asumiskelvottomana ympäristönä (Aitken & Zonn 1994, 139). Australialainen luon-

to on siis kuvattu trailerissa sen kärjistettynä versiona.

Luonto ilmenee myös myönteisenä ympäristönä, joskin eräänlaisena perversiona 

länsimaalaisen kuluttajan seikkailunhaluisuudelle. Koska kyseessä on videopelin 

traileri, on myös muistettava, että videopelin onnistuneisuus on kytkettävissä sen 

haasteellisuuteen.  Yksi tärkeimmistä videopelien aiheuttamista nautinnon muo-

doista on siihen asetettujen tavoitteiden saavuttamisen haasteesta (Järvinen 2008, 

86). Crash Bandicootin tapauksessa tavoite on selvitä eteenpäin peliympäristössä.

Trailerin esittämän ympäristön vihamielisyys eli luonnon kärjistetyt vaarat ovat siis 

valjastettu toimittamaan pelaajan toivomana vaativuutena ja seikkailunhalun tyy-

dyttämisenä. Vaarat esitetään paratiisimaisessa eksoottisessa viitekehyksessä, 

jossa hyvää oloa haasteen lisäksi tuottavat vihreät sademetsäympäristöt (Kaplan, 

Kaplan & Wendt 1972, 12: 354; Kaufman 2004 639: 231). 

Luontokohtauksissa pelihahmo Crash vaeltaa ympäristössä näennäisesti vapaana. 

Vapaudella viittaan tässä yhteydessä pelin sisällä esiintyvien tilojen keskinäiseen 

suhteelliseen visuaaliseen vapauteen. Vapaus ilmenee luontokohtauksissa siis 

tilan avoimuutena: Taivaan näkyvyydellä ja pelialuetta reunustavien metsikköjen 

visuaalisella avaruudella.
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Vapauden tunne ja luonnon vaarallisuus luovat länsimaalaiselle kaupungissa 

asuvalle katsojalle vaikutelman vieraasta ympäristöstä. Sama kokemus syntyy tu-

rismissa, jolloin toiseen paikkaan konkreettisesti matkustaminen synnyttää poten-

tiaalisesti miellyttävän kokemuksen (Wang, 1999 16). Tämä liittyy mielestäni myös 

vieraiden kulttuurien synnyttämään eksoottisuuden tunteeseen.

Suurimmassa osassa trailerin sisätilakohtauksia vallitsee luontokohtauksia päin-

vastainen valo: kylmä metallinsininen, myrkynvihreä hehku tai putkistoista hoh-

kaava industriaalinen punainen. Nämä kohtaukset kielivät erityyppisistä vaaroista. 

Eritoten punainen väri on länsimaalaisessa kulttuurissa tulkittu vaaran indikaatto-

riksi (Paterson 2004, 235). Myös viemärissä Crashin lattiana käyttämän ritiläpolun 

alla hohtava vaaleanvihreä lieju muistuttaa jonkinlaista fosforesenssia kemiallista 

reaktiota. Fosforesenssit pigmentit sisältävät radioaktiivisia elementtejä (Paterson 

2004, 299). Myös trailerin sisätilojen varjoissa syntyvä musta on perinteisesti liitet-

ty kuolemaan, pahuuteen ja alakuloisuuteen (Paterson 2004, 43).

Industriaalisissa kohtauksissa näkyy myös luontokohtauksiin verraten päinvastai-

nen ympäristö: orgaanisen materiaalin poissaolo, vapauden puute sekä ahtaus. 

Nämä tilat näyttäytyvät luonteeltaan vihamielisinä vankiloina, joista ei ole ulospää-

syä. Tätä vaikutelmaa luovat kuvaa rajaavat erinäiset seinät ja metalliset pinnat 

tai näkökentän laajuutta rajoittava täydellinen pimeys. Vaara on siis näissä tiloissa 

läsnä niin värimaailmana, valon puutteena kuin kuvan asettelunakin, ahtaiden ja 

pimeiden tilojen ollen todettu aiheuttavan klaustrofobiaa, joka on liitetty esimerkiksi 

yhdeksi oireeksi suurkaupungeissa asumisesta (Vidler 1991, 31-45). Suurkaupun-

gin korkeiden näkymää rajaavien rakennusten tavoin taivasta tai luontoa ei trailerin 

industriaalisissa kohtauksissa näy ja jokaista kuvaa kehystävät erinäiset koneistot 

ja metallipinnat. Esimerkiksi kuvakulmat ovat elokuvateollisuudessakin yleisesti 

käytettyjä keinoja luoda klaustrofobinen tila (Naficy 2003, 14).
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Myös sisätilakohtaukset toimivat osana Tasmanian kolonialistisen menneisyyden 

muuttamisesta populäärikulttuurin mässäiltäväksi. Trailerin sisätilakohtaukset kieli-

vät länsimaalaisista Wumpa-saarille saapuneista tunkeilijoista, jotka tuhoavat saa-

rien alkuperäisen tilan.

Nykyään ymmärrämme, että ryhmät, jotka esitetään eri medioissa järjestelmälli-

sesti negatiivisissa yhteyksissä, voivat saada niskaansa muiden ryhmien näkökul-

masta syntyvän stereotyypisoivan leiman (Dixon ja Linz, 2000). Koska trailerista 

välittyvä Wumpa-saarien valtauksen tarina muistuttaa Tasmanian saarten kolo-

nialistisesta menneisyydestä näyttämällä sekä saarien asukkaat, että ympäristöt 

alkuperäiskansojen kulttuureja kärjistävästä näkökulmasta, uskon ettei Crash Ban-

dicoot olisi sijoittunut juuri tällaiseen yhtälöön, jos se olisi tehty ensimmäistä kertaa 

2010-luvulla. Se miten eri ympäristöt sekä hahmot esiintyvät trailerissa kielivät 

80- ja 90-lukujen retrosta sokerikuorrutetusta asenteesta kolonialistiseen mennei-

syyteen.

5.3.2. Poikien juttu

Yksi osa vuosituhannen vaihdosta edeltävien vuosikymmenien ilmapiiriä oli ajatus 

siitä, että videopelit olivat vain nuorten poikien juttu. Peliteollisuus oli lyhyen his-

toriansa aikana muodostanut ympärilleen infrastruktuurin, jonka teemojen nähtiin 

vetoavan vain miespuoliseenn yleisöön. Esimerkiksi Tracy L. Dietzin vuonna 1998 

tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että 33 suosituimmassa Nintendo ja Sega Gene-

sis -pelikonsolien videopeleissä yleisin naishahmojen ilmenemistapa oli, ettei niitä 

ollut (Dietz 1998, 12).

Naispuolisten hahmojen vähäisyyteen on vaikuttanut aikanaan esimerkiksi se, että 

suurin osa pelialan tekijöistä on sattunut olemaan miespuolisia. Nämä henkilöt 

eivät välttämättä suunnitelleet videopelejä tiedostaen, että ne vetoaisivat miesval-

taiseen yleisöön, mutta tekivät niistä sellaisia, joita pystyisivät itse samaistumaan 

(Newman 2013, 50). Tähän sukupuolijakaumaan on videopeleissä sekä niitä ym-
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päröivässä kulttuurissa tullut viime aikoina muutos. Jo yli kymmenen vuotta sitten 

Entertainment Software Associationin (ESA) ilmoitti, että miltei 40 prosenttia Yh-

dysvaltojen tietokonepelaajista oli naisia (Rutter & Bryce 2006, 188).

Yhdeksänkymmentäluvun pelejä tarkastellessa voimme huomata videopelien tar-

koitetun kohderyhmän ja pelihahmojen epätasaisen sukupuolijakauman. Esimer-

kiksi Crash Bandicootissa suurin osa pelin hahmoista ovat miespuolisia ja muuta-

ma esiintyvä naishahmo vaikuttavat naiseuden stereotypiolta. Kumpikaan näistä 

kahdesta naispuolisesta hahmosta ei esiinny pelin remake-version trailerissa.

Mediaympäristö, jossa tietyntyyppinen yksilö, tässä tapauksessa miespuolinen 

henkilö, on hyvin edustettu, johtaa katsojan tai pelaajan assosioimaan kyseisen 

ympäristön tähän tietyn tyyppiseen henkilöön (Williams 2009, 819). Tämä tarkoit-

taa, että naisrepresentaation puute johtaa siihen, että videopelit yhdistetään yleen-

sä miespuolisten henkilöiden ajanvietteeksi.

Tästä syntyy Crash Bandicoot N.Sane Trilogyn trailerissa ilmenevä mielikuva siitä, 

että peli on tarkoitettu pojille. Tämä mielikuva, joka viittaa 90-luvun pelaajakulttuu-

rin henkeen ja toimii siten yhtenä trailerista huokuvana retroelementtinä.
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6. Yhteenveto

Tutkielmani tuloksena löysin remake-videopelin, Crash Bandicoot N.Sane Trilogyn, 

trailerista joukon retrotyylin omaavia elementtejä. Nämä elementit representoitui-

vat itse videopelin ikonisen retropeliaseman lisäksi videopeliteknologian jäänteinä, 

muoti-ilmiöinä sekä vuosituhannen vaiheteen edeltävien vuosikymmenien kulttuu-

risina jäänteinä. Nämä elementit ovat potentiaalisesti kykeneviä käynnistämään 

trailerin katsojassa nostalgian tuntemuksia, mutta eritoten ne ovat luokiteltavissa 

menneisyyttä kriittisellä ja humoristisella otteella tarkastelevan retron ilmentäjiksi. 

Nämä piirteet ovat 90-luvulla tuotetun alkuperäisen Crash Bandicoot videopelin 

remake-prosessin läpi selvinneitä elementtejä, jotka viestivät tuon ajan kulttuurista 

ilmapiiriä Crash Bandicoot N.Sane Trilogyn ”The Comeback” -trailerissa.

Tarkalleen ottaen Crash Bandicoot videopelin remake-prosessin läpi selvinneet 

retroelementit ilmentävät pitkälti 90-luvulla toimineen Naughty Dog -pelifirman 

tekijöiden maailmankuvaa. Monet visuaaliset elementit kuten pelissä esiintyvien 

hahmojen ulkonäkö sekä peliympäristö viittaavat 90-luvun pelaajakulttuuriin. Nämä 

viittaukset ilmenevät asenteina ja tuon ajan trendeinä, kuten 90-luvulla vallinneena 

aiemmilta 1900-luvun vuosikymmeltä kumpuavina retrotyyleinä.
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Nämä piirteet kielivät nykyajan lähimenneisyyteen sijoittuvasta ajanjaksosta, jolloin 

muun muassa etnisten vähemmistöjen esittäminen stereotyyppisesti oli tavallinen 

osa länsimaalaista populäärikulttuuria. Tuolloin videopelien pelaaminen nähtiin lä-

hinnä miesten ja poikien ajanvietteenä, jonka takia kyseisessä mediassa esiintyvät 

hahmot olivat lähinnä miespuolisia ja peleissä esiintyvät naiset stereotyyppisiä ka-

rikatyyrejä. 2010-luvulla kyseiset asenteet on haastettu vanhoillisina ja onkin var-

teenotettavan helppoa nähdä moiset asenteet menneisyydestä kumpuaviksi.

Viime aikoina on syntynyt keskustelua siitä, että videopelit tulisi ”vain videopelien” 

sijaan tulkita kulttuurisiksi ilmentymiksi. Videopelit voidaan luokitella eri mielipiteis-

tä riippuen viihteeksi, insinöörityön tulokseksi tai kulttuuriseksi tuotokseksi. Tämä 

johtaa erimielisyyksiin siitä, miten videopeleihin tulisi suhtautua. Videopelikulttuuria 

uudistavat liikkeet, jotka tarttuvat esimerkiksi videopeleissä ilmenevään seksismiin 

syytetään hardcore-pelaajien taholta hauskan ajanvietteen politisoinnista. Vide-

opelien mielletyn statuksen luonne on siis hyvin jakautunutta oman yhteisönsä si-

sällä. Riippumatta vanhoillisten pelaajien vastahankaisuudesta on kuitenkin oletet-

tavaa, että alati laajentuva ja monimuotoistuva videopelaajien yhteisö on hyvä syy 

pitää kyseistä mediaa kulttuurisesti tärkeänä. (Styhre 2018, 26-27).

Tarkastellessa Crash Bandicoot -videopeliä on otettava huomioon, että Crash 

Bandicoot itsessään on videopelikulttuurin ikoninen retrotuote. Henkilö, joka on 

pelannut kyseistä videopeliä 90-luvulla yhdistää sen materiaalin tuon vuosikym-

menen aikana muodostuneisiin nostalgisiin muistoihin. Itse kuulun tähän ryhmään. 

Muistan selvästi huoneen, jossa peliä pelasin, vanhan Playstation-peliohjaimen 

tunnun sekä pelin sisäiset tapahtumat ja sen, kuinka ne vaikuttivat minuun. Pelkkä 

videopelin nimen kuuleminen saa minut palaamaan noihin hetkiin.
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Crash Bandicoot oli aikanaan yksi suosituimmista neljännen sukupolven konsolien 

peleistä. Ajat ovat muuttuneet ja on vaikeaa kuvitella, että eläinhahmon päähenki-

lönä esittelevä tasohyppelypeli olisi ikinä noussut videopelien kärkeen tänä päivä-

nä. Vuonna 2018 yksikään 20 myydyimmän videopelien joukosta ei ollut tasohyp-

pelypeli (VentureBeat 2019).

Käsitän itse Crash Bandicoot -pelin videopelien kulttuurihistorian kannalta tär-

keäksi ikoniseksi teokseksi. Se oli yksi ensimmäisistä 3D-grafiikkaa hyödyntävistä 

neljännen sukupolven platformer-videopeleistä. Itse pelintekoprosessikin sisälsi 

uraauurtavia päätöksiä, esimerkiksi kyseisen teoksen pelihahmot loivat Hollywoo-

dissa työskennelleet hahmosuunnittelijat Charles Zembillas ja Joe Pearson. Vuo-

situhannen vaihdoksen tuolla puolen tämä oli erittäin epätavallista. (Rubin & Gavin 

2018, 13.) Ehkä juuri tästä syystä Sony päätyi käyttämään Crash hahmoa peliyh-

tiön virallisena maskottina, joka nosti pelisarjan supersuosittujen Nintendon Super 

Marion ja Segan Sonic the Hedgehogin tasolle.

Kaiken tämän lisäksi kyseinen 1996-vuonna ensimmäistä kertaa julkaistu tasohyp-

pelypeli on nauttinut kaupallista menestystä. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy -peli 

keikkui julkaisukuukautenaan kaupallisesti menestyneimmät pelit luettelevan listan 

kärkinelikossa (VentureBeat, 2018). Crash Bandicoot on siis ansainnut paikkansa 

videopelikulttuurin retrotähtien joukossa ikonisena 90-luvun kulttuurisena ilmenty-

mänä ja kaupallisesti menestyneenä remake-videopelinä.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogystä löytämäni retroelementit toimivat esimerkkinä 

siitä, miten menneisyyteen viittaavat merkitykset kiinnittyvät videopelimateriaaliin. 

Kyseinen peli julkaistiin vuonna 2017, mutta se kantaa mukanaan 30 vuoden ta-

kaisia haamuja, jotka ilmentävät lähimenneisyyden ilmapiiriä. Vaikka esimerkiksi 

naisten asema videopelikulttuurissa on viime vuosien aikana muuttunut, kertovat 

Crash Bandicootin kaltaiset pelit tarinaa siitä ei niin kaukana menneisyydessä ole-

vasta ajasta, jolloin asiat olivat toisin.
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Tämän tutkielman tutkimustapaa ja tuloksia voidaan hyödyntää suuntaa antavana 

esimerkkinä siitä, miten eri teemojen merkityksiä, kuten retrotyyliä välittäviä ele-

menttejä on mahdollista löytää videopeliaineistosta. Tutkimustapaa voidaan myös 

laajentaa muiden multimodaalisten tekstien analysointiin videopelikulttuurin ulko-

puolella.
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7. Pohdinta

Aineistoni ollen 90-luvun uudistettu videopeli tarkastelin tutkielmassa 90-luvulta 

kumpuavia teemoja. Tällainen menneisyyden tarkastelu ja sen asenteiden arvioi-

minen ei muuta sitä mitä on jo tapahtunut, mutta voimme ottaa siitä opiksemme ja 

muuttaa tulevaa. Vanhojen videopelien uudistaminen on näyttäytynyt viime aikoina 

trendinä, joka ei näyttäisi vielä hiipuvan. Tulevien remake pelien joukossa on esi-

merkiksi Final Fantasy -sarjan videopelit, joita itsekin pelasin lapsena vuosituhan-

nen vaihteessa.

Näissä projekteissa ongelmana on tasapainottelu sen välillä mitä pelissä uudiste-

taan ja mitä jätetään entiselleen. Olisi moraalisesti oikein, jos esimerkiksi Crash 

Bandicootissa esiintynyt alkuperäisasukkaiden ”toisina” esittäminen olisi muutettu 

niin, että se ei kantaisi kolonialistisia pohjasävyjä. Tämä saattaa kuitenkin herättää 

videopelien kohderyhmässä närää, sillä uusi poliittisesti korrekti versio ei välttä-

mättä vastaa pelaajien vaalimaa mielikuvaa siitä, mitä peli aikanaan oli. Pieleen 

mennessään nostalgialähtöiset suunnitteluprojektit voivat mahdollisesti suututtaa 

ison joukon internetissä ajatuksiaan jakavia alkuperäisen tuotteen faneja.
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Olen tämän tutkielman myötä koonnut itselleni hyvän mallin siitä, minkälaiset 

elementit sitovat videopelin pelaajan hänen menneisyyteensä. Retrovisuaaleista 

kiinnostuneena videopelialalle suuntautuvana graafisena suunnittelijana ja kuvitta-

jana voin hyödyntää kaikkea tätä informaatiota ammatissani. Eritoten tutkielma on 

vahvistanut ymmärrystäni siitä, kuinka tärkeää tutkimus on suunnitteluprosessissa. 

Yksinkertaisimmissakin elementeissä saattaa piillä merkityksiä, jotka olisi hyvä val-

jastaa tukemaan suunnittelutyön päämäärää, jolloin vältytään myös ongelmallisten 

mielleyhtymien tarttumiselta valmiiseen tuotokseen. Se, että tiki-patsaat näyttävät 

hauskoilta, ei ole tarpeeksi perustelua niiden käyttämiseen videopeliympäristön 

elementteinä. Suunnittelijoina meillä on vastuu tehdä työmme hyvin.

Tutkielman löydöksien seurauksena on minulle noussut useita kysymyksiä siitä, 

mitkä videopeleihin liittyvät asiat ovat pelaajille nostalgisia. Viime kymmenen vuo-

den aikana uusia videopelejä on kritisoitu siitä, että ne keskittyvät liikaa pelien vi-

suaalisuuteen pelimekaniikan ja tarinallisuuden sijaan, ja tämä on johtanut monet 

pelaajat kaipaamaan aikaa ennen suurten pelifirmojen syntyä.

Nostalgia on siitä kinkkinen tunne, että se perustuu biologiseen mekaniikkaan, 

joka siirtää jotkin menneisyydessä tapahtuneet asiat automaattisesi positiivisesti 

haikailtavien muistojen joukkoon. Sanonta ”aika kultaa muistot” perustuu todelli-

suuteen siinä, että menneisyyden muistot muuntuvat ajan saatossa idealisoitu-

neeksi muodokseen siitä, mitä oikeasti tapahtui.

Olisi kiinnostavaa jatkaa tämän tutkimuksen kautta pohtimaan sitä, mitä on vide-

opelikulttuurin sisäinen nostalgia. Kyseinen media on niin nuori ja nostalgian tutki-

mus lapsen kengissä, että aiheesta ei löydy aikaisempaa tutkimusta. Ehdotan että 

tämän tutkimuksen innoittamana lähdettäisiin tutkimaan mitä trendejä videopelihis-

toriaan kuuluu; mitkä ominaisuudet viestivät juuri tietyistä vuosikymmenistä ja mitä 

ne kertovat sekä itse pelintekijöiden, että pelaajien asenteista sekä maailmanku-

vista. Voisiko näitä videopelikulttuuriin syvästi kietoutuneita asenteita valjastaa 

hyötykäyttöön ymmärtääksemme videopelikulttuurin ilmapiiriä paremmin?
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Olisi kiinnostavaa tutkia myös onko videopeleissä nähtävissä ajan myötä toistuvia 

trendejä kuten muodissa ja muissa populäärikulttuurin tuotoksissa. Onko videope-

lien eri teemojen välillä löydettävissä kausittaisia trendeinä esiintyviä suosion nou-

suja ja laskuja? On myös olemassa uniikkeja videopelejä, kuten Runescape, jotka 

ovat selviytyneet suosittuina kokonaisia vuosikymmeniä. Olisi kiinnostavaa tietää 

miksi juuri nämä pelit ovat väistäneet ajan kuluessa muodostuvat vaarat, kuten pe-

laajien kyllästymisen ja teknologian vanhentumisen.

Videopeliteollisuuden alati uutta materiaalia ulos pukkaavan luonteen vuoksi on 

tärkeää, että alaa tutkitaan säännöllisesti tieteellisesti. Tein kandidaatintutkielmani 

myös videopeliaiheisesta lähtökohdasta ja huomaan sitä muistellessani, että ke-

hitystä on tapahtunut jo sen jälkeisissä muutamissa vuosissa. Kaiken kaikkiaan 

nostalgiasta, videopeleistä ja eritoten retrovideopeleistä kaivataan ehdottomasti 

lisää tieteellistä tutkimusta. Kehotan kaikkia aiheesta kiinnostuneita ryhtymään 

tuumasta toimeen päivittämään alati muuttuvien videopeliteknologian ja -kulttuurin 

tutkimusta.
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