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Videopeligrafiikka on vuosien mittaan tasaisesti muuttunut realistisemmaksi. Tässä 

kandidaatintyössä tutkitaan tätä kehitystä ja sen mahdollistaneita tekijöitä. Työssä 

selvitetään millaisia tarpeita visuaalisen realismin toteutus asettaa pelinkehitykselle, 

millaisiin haasteisiin tällaisten pelien kehittäjät saattavat nyt ja tulevaisuudessa törmätä ja 

miltä lähitulevaisuuden videopelit saattavat näyttää. Työssä selvisi, ettei visuaalisesti 

realististen pelien kehitys juurikaan eroa muunlaisista peleistä, mutta renderointi- ja 

transistorien valmistustekniikoiden rajat saattavat pidemmällä aikavälillä hidastaa 

videopeligrafiikoiden kehittymistä. 
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Video game graphics have steadily gotten more realistic along the years. In this thesis this 

progress and the factors that have enabled it will be explored. The requirements for 

developing a realistic game, the challenges that might be faced during this development 

and the possible outlook for video games of the near future are examined. It was 

discovered that the development of realistic games does not differ that much from the 

development of games of some other style. However, the limits of different rendering 

techniques and transistor production technologies can slow down the progression of video 

game graphics in the long run. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä luvussa avataan työn taustoja, asetetaan työn tavoitteet ja rajaukset, esitellään työn 

ratkaisumenetelmät sekä käydään läpi työn rakenne. 

 

1.1 Tausta 

 

Ihmisen mieltymys leikkiin ja erityisesti sen jäsentyneeseen, usein tavoitteelliseen 

muotoon eli pelaamiseen on lähes ainutlaatuinen ominaisuus maailmamme eläinkunnassa. 

Pelit voivat olla paitsi erinomaista ajanvietettä myös soveliaita avustamaan yksilön 

kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen kehityksessä läpi koko elämän. Syitä pelaamiseen 

kiehtovuuteen voi esittää lukemattomia; joitakin voivat olla niiden tarjoamat haasteet ja 

niistä suoriutumisen palkitsevuus, yhteisöllisyyden tukeminen, nautinnonhakuisuus, sekä 

halu kokea jotain, mitä tosielämässä ei ehkä koskaan voisi saavuttaa. Oli syy mikä tahansa, 

jokainen ihminen pelaa, tapahtui se sitten yksin tai yhdessä, muodossa tai toisessa. Siksi ei 

liene yllättävää, että luomme jatkuvasti uudenlaisia pelejä vain mielikuvituksemme ja 

ympäristömme rajoittamana. Niinpä pelit hetkessä valloittivat myös tietokoneiden 

eteemme avaamat ennennäkemättömät elektroniset maailmat. 

 

Tietokone- tai nykyisin tutummin videopelit ovat kehittyneet kiistämättä huimasti vain 

muutamassa vuosikymmenessä. Ala, jonka voi katsoa saaneen käytännössä alkunsa 

teknisesti vaatimattomasta Atarin Pongista, on noussut tasolle, jolla se kykenee 

tyypillisemmän viihdyketehtävänsä lisäksi tarjoamaan koko liudan tunteita nostattavia ja 

kuluttajia kiinnostavia kokemuksia. Erityisen suosittuja vaikuttavat olevan pelit, jotka 

pyrkivät imitoimaan reaalimaailmaa visuaalisin, kerronnallisin tai interaktiivisin keinoin, 

samalla fantastisia elementtejä tarkoitusten mukaan sisällyttäen. Videopelien historian 

kulkua tarkasteltaessa käynee selväksi se, että uusien teknologioiden ilmaantuessa ja 

kehittyessä niiden tarjoamaa potentiaalia on mieluusti hyödynnetty. Tämä ilmenee 

erityisesti paitsi monipuolisina pelimekaniikkoina myös todenmukaisempina visuaaleina. 

Tuntuukin siltä, että videopeleistä pyritään laitteiston ja kehittäjien suorituskykyjen 

puitteissa usein tekemään mahdollisimman realistisia. 
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Virtuaalitodellisuus on tehnyt tuloaan jo monia vuosia ja yrittää ottaa pysyvää jalansijaa 

markkinoilla. Samaan aikaan julkaistaan valtavia määriä resursseja vaatineita projekteja, 

kuten Grand Theft Auto V tai The Witcher 3, joiden entistäkin yksityiskohtaisempien 

maailmojen luomiseen on osallistunut satoja ihmisiä. Kehittäjät osaavat hyödyntävät 

aikaisempaa paremmin vanhempaa teknologiaa, ja uusi teknologia tarjoaa entistä enemmän 

suorituskykyä. Yhdessä nämä näennäisesti mahdollistavat taukoamattoman kehityksen. 

Voisi arvella, ettemme ennen pitkää kykenisi erottamaan valve-elämää keinotekoisesta 

sellaisesta. 

 

Toisaalta resurssien käytölläkin on oltava rajansa. Voisi kuvitella, että mahdollistaakseen 

jatkuvia parannuksia pelien visuaaleissa, on sekä laitteiston että kehittäjien ja heidän 

työkalujensa suorituskyvyn kasvettava lähes lineaarisesti. Toisin sanoen laskentatehon on 

parannuttava, kehittäjätiimien kokojen noustava ja budjettien kasvettava. Tämä ei 

äkkiseltään kuulosta kestävältä kehitykseltä, kun ottaa huomioon sen, ettei yksikään 

videopelejä tuottava taho liene voittoa tavoittelematon järjestö. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tämän työn tarkoitus on kartoittaa seuraavia videopelien kehitykseen liittyviä aspekteja; 

tavoitteita ja motivaatioita realististen videopelien luomiselle, tämän luomisen vaatimuksia 

ja kustannuksia, sekä näiden mahdollisesta ristiriidasta aiheutuvia muutoksia 

tulevaisuudessa. Muutosten merkitystä arvioidaan koko alan ja yksittäisen kuluttajan 

näkökulmasta. Työssä siis vastataan seuraaviin kolmeen tutkimuskysymykseen: 

 

Miten visuaalista realismia toteutetaan videopeleissä, mitä kannustimia realismin 

toteuttamiselle videopeleissä on kehittäjien tai osakkaiden näkökulmasta ja miten 

visuaalisen realismin toteuttamisen haasteet (ja niiden mahdolliset ratkaisut) voivat 

muuttaa pelialaa? 

 

Vastauksien löytäminen näihin kysymyksiin voi olla arvokasta sellaisille alan toimijoille, 

joiden intresseihin kuuluu tulevaisuuden potentiaalisten taloudellisesti tuottavien 
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panostuskohteiden löytäminen. Muille aiheesta kiinnostuneille lukijoille työ voi tarjota 

uutta mielenkiintoista tietoa ja näkymiä siitä, millaisia kokemuksia videopelit voivat heille 

jatkossa tarjota. 

 

Useimmat videopelit eivät pyri imitoimaan reaalimaailmaa orjallisen tarkasti, vaikka nekin 

sieltä jotain väistämättä lainaavat. Tarkastelu rajoittuu suurimmaksi osaksi pieneen 

otokseen pelejä, jotka alkujaankin pyrkivät realismiin ja joiden takaa löytyvät alan isot 

julkaisijat ja budjetit, eli niin sanottuihin AAA-peleihin. Nämä keskittyvät pääasiassa 

konsoli- ja PC-markkinoille (Personal Computer), mistä resursseja niiden toteuttamiseen 

löytyy, joten esimerkiksi alati kasvava mobiilipelialakin jää tämän katsauksen 

ulkopuolelle. 

 

Pelien visuaalisen realistisuuden suurimpina edesauttajina lienevät käytetyt 

renderointitekniikat. Vaikka millään tavalla tekniselle puolelle tässä työssä ei ole tarkoitus 

edetä, renderoinnin periaatteita ja erilaisia toteutuksia on syytä sivuta. Tästä seuraten 

oleellisessa sivuosassa ovat myös erilaiset laskentaa suorittavat komponentit. Konsolien 

elinkaaret ovat perinteisesti olleet kuudesta seitsemään vuotta pitkiä, ja huomattavasti 

tiuhempaan päivittyvät PC-komponentit ovat useimmiten jo konsolien julkaisun aikoihin 

kirkkaasti edellä suorituskyvyn suhteen. Tämä ilmeinen eroavuus ja sen implikaatiot ovat 

myös työn huomion arvoisia. 

 

Pelit koostuvat paljosta muustakin kuin grafiikasta ja muista visuaaleista, ja pelaajan 

kokemaan pelimaailman todentuntuisuuteen vaikuttavat useat asiat. Helposti huomiotta 

voivat jäädä esimerkiksi äänet, musiikki, kontrollit, erilaiset interaktiot ynnä muut 

mahdolliset yksityiskohdat. Näitä aiheita sivutaan kokonaisuuden hahmottamiseksi, mutta 

painopiste pysyy visuaalisella puolella. Virtuaalitodellisuutta hyödyntävät pelit olisivat 

mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta jäävät tämän työn ulkopuolelle. Videopelien 

historiaa ei tässä työssä käsitellä läpikotaisin, mutta menneiden vuosikymmenten 

päävaiheita tarkastellaan niiltä osin kuin ne ovat tavoitteiden puolesta relevantteja ja 

mielenkiintoisia. Tulevaisuutta pohditaan niin pitkälle kuin se on mielekästä, 

todennäköisesti noin 5 vuoden päähän. 
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1.3 Ratkaisumenetelmät 

 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Tämä tarkoittaa mahdollisimman monipuolisten 

kirjallisten lähteiden etsintää, arviointia, koostamista, analysointia ja johtopäätösten 

tekemistä niiden tarjoamien väitteiden ja omien tietojen pohjalta. Lähteitä etsitään sekä 

ulottuvilla olevista kirjastoista että useista verkkotietokannoista ja -julkaisuista. Lähteiden 

etsinnässä pyritään keskittymään relevantteihin akateemisiin julkaisuihin, mutta myös ns. 

epätieteellisiä lähteitä, kuten uutisartikkeleita, verkkosivuja ja jopa videoita, hyödynnetään 

tarpeen mukaan. Muita tiedonhakumetodeja, kuten haastatteluja tai kyselyjä, ei käytetä. 

 

Kaikkien lähteiden arvioinnissa hyödynnetään listaa kriteereistä, joihin kiinnittää 

huomiota. Kriteereihin kuuluvat kirjoittaja ja tämän tiedot ja taustat, kirjan tai sivuston 

tarkoitus, puolueettomuus, tiedon tarkkuus ja todennettavuus sekä lähteen uskottavuus ja 

ajankohtaisuus. Useita lähteitä ja niiden toisiaan vastustavia tai tukevia väitteitä verrataan 

keskenään nämä kriteerit huomioiden. Tässä arvioinnissa hyvin pärjäävät lähteet voidaan 

luokitella riittävän luotettaviksi ja käytettäviksi työssä. Lähteiden arviointiprosessia ei tässä 

työssä eksplisiittisesti esitetä, vaan se on työn mahdollistava taustaprosessi. 

 

Lähteiden koostaminen yksinkertaisuudessaan tarkoittaa niiden tarjoaman tiedon 

säilyttämistä, vertailua, yhdistämistä ja analysointia samalla rakentaen koko työn läpi 

kulkevaa punaista lankaa. Analyysin pohjalta tehdään väitteitä, perustellaan ne ja 

muodostetaan niistä johtopäätöksiä, jotka lopulta vastaavat tutkimuskysymyksiin. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Toisessa luvussa aloitetaan avaamalla realismin määritelmä sekä eritellään ja pyritään 

ymmärtämään niitä osatekijöitä, jotka tekevät peleistä subjektiivisesti realistisia. 

Videopelihistorian kulku käydään läpi nykyhetkeen saakka, pääasiassa tarkastellen niin 

sanottuja virstanpylväspelejä, joissa ilmentyvät kulloisenkin ajanjakson edistysaskeleet ja 

erityispiirteet teknologioiden ja niiden käytön osalta. Kolmas luku käsittelee realismin 

toteuttamista käytännössä. Koko neljäs luku omistetaan niiden haasteiden esittelyyn, joihin 

tässä kehityksessä voidaan perustellusti spekuloida törmättävän nyt tai tulevaisuudessa. 
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Viidennessä luvussa pohditaan aiemman pohjalta tulevaisuutta. Kuudes ja viimeinen luku 

on yhteenveto. 
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2 VISUAALINEN REALISMI VIDEOPELEISSÄ 

 

Tässä luvussa avataan lyhyesti realismin määritelmä, jonka pohjalle koko lopputyö 

rakentuu. Sen jälkeen videopelien historia käydään pääpiirteittäin läpi silmäilemällä sen 

huomattavampia vaiheita tämän määritelmän näkökulmasta. 

 

2.1 Realismin määritelmä 

 

Yleissivistyksen pohjalta voitaneen määritellä realismin tarkoittavan jonkin asian 

todenmukaista esitystä tai sen tavoittelua. Yksityiskohtainen merkitys riippuu kontekstista. 

Esimerkiksi realistinen veistos ihmiskehosta pyrkisi replikoimaan kuvitteellisenkin 

esikuvansa anatomian mahdollisimman tarkasti. Realistinen novelli tai elokuva kertoisi 

tylsistyttämisen uhallakin uskottavista, vallan tavanomaisista tapahtumista, ihmisistä ja 

asioista. Videopelien tapauksessa realismi voi tuntua helpommalta määritellä. Monet 

julistaisivat pelin realistiseksi tai epärealistiseksi jo pelkästään sen graafisen ulkoasun 

perusteella. Stanfordin yliopistolle tekemässään tutkielmassa Gek Siong Low (2001) 

huomauttaa, että on kuitenkin syytä muistaa videopelien olevan muista taiteellisista 

teoksista poiketen perustavanlaatuisesti interaktiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja 

toimii, peli reagoi ja päinvastoin. Virtuaalimaailmaa ei voi siis tarkalleen ottaen sanoa 

realistiseksi, ellei se myös reagoi toimiimme realistisesti. 

 

Videopelimaailmojen interaktiivisessa kokemisessa käytämme pääasiallisesti näkö- ja 

kuuloaistejamme. Muiden aistien hyödyntäminen voi olla mahdollista tulevaisuudessa 

mutta on vielä toistaiseksi tieteisfiktiota. Grafiikka, äänet ja interaktio ovat siis pelin 

realistisuudesta puhuttaessa kolme tärkeintä osa-aluetta. Modernien pelien grafiikka 

voidaan jakaa seuraaviin osiin: 3D-mallit, animaatiot, tekstuurit, materiaalit, varjostimet ja 

valotus (Liekis, 2016). Yhdessä nämä muodostavat jo suurimman osan videopelien 

olemuksesta. Ääniin kuuluvat kaikenlaiset äänitehosteet, pelin hahmojen puhe sekä 

musiikki. Pelaajan ja pelin välisiä interaktioita rajoittavat vain pelintekijä sekä hänen 

tavoitteensa ja resurssinsa. Ne voivat olla pelaajalle luonnollisia, kuten oven avaaminen, tai 

epäluonnollisia, kuten tähtitaivaan kuvioiden manipulointi. Nämä kaikki osa-alueet 
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vaikuttavat siihen, kuinka realistiseksi peli koetaan. Toisin sanoen, mitä 

todenmukaisemmin peli vastaa pelaajan toimintaan, sitä realistisempana hän sitä 

todennäköisesti pitää. 

 

2.2 Visuaalisen realismin kehitys peleissä läpi vuosikymmenten 

 

Tässä aliluvussa pyritään pääpiirteittäin hahmottamaan videopelien visuaalien historian 

oleellisimmat kehitysvaiheet. Koska realistisuus on subjektiivinen käsite, sen arvioinnissa 

nojaudutaan yllä kirjatun määritelmän lisäksi esimerkiksi videopeliarvostelijoiden ja 

kirjoittajan henkilökohtaisiin näkemyksiin. Luku on jaoteltu alilukuihin karkeasti siten, että 

kukin aliluku edustaa sellaista ajanjaksoa, jonka kirjoittaja katsoo jollain tavalla selkeästi 

eroavan sitä edeltävästä tai seuraavasta. Esimerkiksi siirtyminen kaksiulotteisesta 

pelimaailmasta kolmiulotteiseen on tällainen ero. 

 

2.2.1 1972—1982 

 

Elektroniikkayritys Magnavox aloitti maailman ensimmäisen kotikonsolin Odysseyn 

tuotannon vuoden 1972 alussa. Samana vuonna Atarin Allan Acorn suunnitteli ja loi 

Pongin, ensimmäisen kaupallisesti menestyneen videopelin, kopiona Odysseyn 

prototyyppipelistä (Shea, 2008). Sekä Pong että Odysseyn 12 eri peliä koostuvat 

yksinkertaisista näytöllä liikuteltavista kappaleista. Nämä olivat videopelialan ensiaskeleet 

ja yhteyksiin reaalimaailmaan viittasivat ainoastaan Odysseyn lisätarvikkeisiin kuuluneet 

läpinäkyvät muovipäälliset (kuva 1), jotka näytön päälle asetettaessa tukivat pelaajien 

mielikuvitusta (Polsson, 2017). 
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Kuva 1. Magnavox Odysseyn pelikohtaiset muovipäälliset (Evan-Amos, 2015). 

 

Liikkuvista pisteistä edettiin yksinkertaisiin hahmoihin ja ympäristöihin, jotka esittivät 

hyvin karkeasti reaalimaailman vastineitaan. Seuraava looginen harppaus oli tietysti tehdä 

pisteistä ja hahmoista värillisiä. Ensimmäisen väripelin tittelin haltijasta ei ole selvyyttä, 

mutta ehkäpä varhaisimmat ehdokkaat, Kascon prototyypiksi jäänyt Playtron ja Atarin 

Gotcha, kehitettiin jo vuonna 1973 (Smith, 2016; Polsson, 2017). 

 

Pikselihahmojen todenmukaisuuteen vaikutti huomattavasti spritejen käyttöönotto. Spritet 

ovat kaksiulotteisia kuvia, jotka piirretään ja animoidaan muusta grafiikasta 

riippumattomasti. Spritejä voidaan käyttää sekä kaksi- että kolmiulotteisissa peleissä ja 

niitä hyödynnetään vielä moderneissakin peleissä, usein retrotyylin saavuttamiseksi. Eräs 

ensimmäisistä spriteja hyödyntävistä peleistä oli Taiton Basketball vuodelta 1974, jossa 

pelaajan ohjaamat koripalloilijat esitettiin sprite-hahmoina (Smith, 2013). 

 

Laitteistojen suorituskyvyn kasvaessa ja spritejen saavuttaessa valtavaa suosiota niillä 

saatiin aikaan entistä kookkaampia, värikkäämpiä ja yksityiskohtaisempia hahmoja ja 

animaatioita. Siirtyminen seuraavaan ulottuvuuteen oli myös alkamassa. Jo 1970-luvun 

loppupuolella kolmatta ulottuvuutta simuloitiin esimerkiksi sprite-hahmojen skaalauksella, 

kun ne lähestyivät tai loittonivat pelaajan kuvakulmasta. 1980-luvulla nähtiin ensimerkkejä 

alkeellisesta isometrisesta eli niin sanotusta 2.5D-kuvakulmasta (Brown, 2014). Kuvassa 2 

on esimerkki myöhemmästä isometrisestä pelistä, Falloutista. Toisenlaista 3D-efektiä 
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popularisoi muun muassa Taiton ja Atarin vuoden 1982 Jungle Hunt, jossa parallaksi 

vieritys loi illuusion syvyydestä eri nopeuksilla liikkuvilla tasoilla (Odoerfer, 2014). 

 

 

Kuva 2. Fallout (Interplay Productions) havainnollistaa hyvin spritejen ja isometrisen kuvakulman käyttöä. 

 

2.2.2 1983—1996 

 

Ensimmäinen tasavarjostettuja polygoneja hyödyntävä peli oli vuoden 1983 I, Robot (The 

International Arcade Museum). Polygonien renderointi eli piirto näytölle oli raskas 

prosessi, eivätkä uuden teknologian kustannukset mahdollistaneet polygonien yleistymistä 

ennen 1990-luvun loppua. Niinpä polygoneja käytettiin joko vain osassa pelimaailman 

elementtejä tai muutoin hyvin säästeliäästi (Brown, 2014). Kaikesta huolimatta harppaus 

3D-maailmaan oli merkittävä, ja polygonit loivat pohjan kaikille moderneille peleille. 

 

1990-luvun videopeleistä ei voi puhua tuomatta esille id Softwaren valtavaa vaikutusta 

koko alan tulevaisuudelle. Wolfenstein 3D vuonna 1992 käytti tekstuurikarttoja 

suorakulmaisen nimikkolinnansa seinien ja niihin sisältyvien yksityiskohtien luomiseen, ja 

Chris Lombardi (1992) arvostelussaan Computer Gaming Worldille kuvaili Blazkowiczin 

konekivääriä audiovisuaalisesti ”pelottavan realistikseksi”. Seuraavana vuonna Doomin 

pelimoottori vei Wolfensteinin teknologian seuraavalle tasolle mahdollistamalla 
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esimerkiksi jokaisen pinnan teksturoimisen ja vaihtelevan valotuksen. Kuvassa 3 näkyy 

hieman Doomin pelimaailman monimuotoisempia, eri korkeuksilla sijaitsevia tasoja. 

 

 

Kuva 3. Myös Doomissa (id Software) yhdistyivät spritet ja polygonien käyttö. 

 

Vuonna 1996 id julkaisi Quaken, jonka maailma ja hahmot koostuivat kokonaisuudessaan 

polygoneista, ja pelaaja pystyi nyt tähtäämään myös kahdella akselilla. Kuvassa 4 on kaksi 

vuotta myöhemmin julkaistu Valven Half-Life, joka pohjautui samaan pelimoottoriin. 

Quake oli yksi ensimmäisistä peleistä, joka tuki niin sanottua laitteistokiihdytystä. Tällä 

tarkoitetaan jonkin komponentin käyttöä tietyssä tehtävässä yleiskäyttöisemmän 

prosessorin sijaan, kuten näytönohjainta pelin grafiikan renderoinnissa. Erikoistuneen 

komponentin käyttö mahdollisti visuaalien nopeamman kehityksen ainakin PC-peleissä, 

kun käytettävissä oli jatkuvasti tehokkaampaa laitteistoa (Brown, 2014). 
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Kuva 4. Half-Lifen (Valve) hahmot olivat jo Quaken vihollisiin verrattuna varsin yksityiskohtaisia. 

 

2.2.3 1997—2013 

 

Noin toisen vuosituhannen taitteesta lähtien videopeleissä on vallinnut polygonien 

paradigma. Suorituskyvyn kasvaessa polygoneja voidaan piirtää enemmän ja hahmoista 

tehdä vähemmän ”kirveellä veistetyn” näköisiä ja ympäristöistä vähemmän kulmikkaita. 

Tästä eteenpäin tarkastelu onnistuu parhaiten osoittamalla kehitys ja joitakin yksittäisiä 

mielenkiinnon kohteita havainnollistavien kuvakaappausten avulla. 

 

Vuonna 2004 Valve julkaisi Half-Life 2:n (kuva 5), vain kuusi vuotta tämän edeltäjän 

jälkeen. Sitä pidettiin aikanaan valtavana harppauksena paitsi videopelien 

tarinankerronnassa myös grafiikoissa, animaatioissa ja interaktiivisuudessa. Esimerkiksi 

Kristan Reed (2004) arvostelussaan Eurogamerille ylisti pelin majesteettisesti rakennettuja 

ympäristöjä, vertaansa vailla olevia kasvoanimaatioita ja fysiikkamoottoria, jonka ansiosta 

pelimaailman esineiden manipulointi oli aidosti osa kokemusta. 
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Kuva 5. Half-Life 2 (Valve) tunnetaan mieleenpainuvista hahmoistaan. 

 

Kuitenkin ehkäpä tunnetuin peligrafiikan mittapuu löytyy vuodelta 2007. Crytekin 

kehittämä Crysis nosti visuaaleillaan riman niin korkealle, että sen voi väittää pärjäävän 

vertailussa vielä vuosikymmentä myöhemmin julkaistujen AAA-pelienkin kanssa. Kuvassa 

6 nähdään osa fotorealistiseksi kehutun pelin (Ocampo, 2007) ympäristöä ja eräs varsin 

tarkasti mallinnetuista ja ilmeikkäistä sotilaista. 

 

Alla olevassa kuvakaappauksessa havainnollistuvat myös niin sanotut grafiikan 

jälkikäsittelytehosteet (engl. post-processing effects), jolla voidaan saada aikaan erilaisia 

kuvanlaatuun ja tyyliin vaikuttavia tehosteita. Jälkikäsittely voi auttaa pelin tunnelman tai 

realistisuuden luomisessa, mutta usein tämä on hyvin subjektiivista. Luultavasti helpoiten 

harjaantumattomalle silmälle erottuvat palmulehtien välistä hohtavat auringonsäteet (engl. 

godrays, virallista suomennosta ei ilmeisesti olemassa), jotka imitoivat reaalimaailman 

vastaavaa ilmiötä. Kaksi kuvaa sumentavaa tehostetta ovat syväterävyys (engl. depth of 

field) ja liikesumennus (engl. motion blur). Nämä tehosteet sumentavat pelihahmon 

silmän/kameran fokuksen ulkopuolisia ja liikkeessä olevia objekteja, tässä järjestyksessä. 

Molemmat ilmiöt esiintyvät ihmissilmässä. Neljäs ja viimeinen tehoste on ”ympäröivä 

sulkeuma” (engl. ambient occlusion, virallista suomennosta ei ilmeisesti olemassa). 

Tehosteen vapaa suomennos on todella epämääräinen, ja sitä voisikin kuvailla paremmin 
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termillä ”ympäröivät varjot”, sillä se muodostaa varjoja erityisesti objektien reunoihin ja 

syvennyksiin, joihin valonsäteet eivät osin yllä joko suorasti tai epäsuorasti. Ilmiön voi 

reaalimaailmassa havaita vaikkapa minkä tahansa luonnonvalon valaiseman huoneen katon 

rajassa tai kulmassa. Kuvakaappauksessa tehosteen vaikutusta voi olla vaikeampi 

paikantaa, mutta kuvan edustalla olevan kiven kolot ovat hyviä esimerkkejä. 

 

 

Kuva 6. Crysis (Crytek) vaatii kymmenen vuotta myöhemminkin paljon laskentatehoa. 

 

Oli Crysis kuinka vaikuttava tahansa, edistys ei suinkaan lakannut. Rockstarin Max Payne 

3 (kuva 7) vuodelta 2012 on hyvä esimerkki huomion enenevästä kiinnittymisestä pieniin 

ja suuriin yksityiskohtiin. Nimikkohahmon vaatteiden rypyt muuttuvat liikkeen mukana, 

monet ympäristön esineistä ovat Crysiksen tapaan tuhottavissa ja dynaamiset animaatiot 

tekevät vihollisten reaktioista ihmismäisempiä (Rockstar Games, 2012). Peli on täynnä 

juontaan kuljettavia välianimaatioita, joiden laatu kerronnan, näyttelyn ja kuvauksen 

suhteen lähenee elokuvia. 
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Kuva 7. Rockstar Games panosti tuttuun tapaan yksityiskohtiin myös Max Payne 3:ssa. 

 

2.2.4 2014—2019 

 

Joitakin kahdeksannen konsolisukupolven aikana julkaistuja visuaalisesti realistisia AAA-

pelejä ovat Assassin’s Creed Origins, Battlefield 1, Call of Duty: WW2, Fallout 4, Grand 

Theft Auto V, God of War, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us, Metal Gear Solid V, 

Uncharted 4: A Thief’s End, The Witcher 3: Wild Hunt ja Wolfenstein: The New Order. 

Grafiikoiden laatu sekä pelien tyyli ja visuaalinen realismi näiden pelien välillä vaihtelee, 

mutta eräitä yhteisiä trendejä on huomattavissa. 

 

Jokaisessa edellä listatussa pelissä on ihmishahmoja, joiden kasvot, kehot ja liikkeet on 

pyritty mallintamaan realistisesti, vaihtelevalla menestyksellä. Esimerkiksi Unchartedissa 

pinnanalainen hajonta (engl. subsurface scattering) parantaa ihon ja erityisesti kasvojen 

ulkonäköä simuloimalla valon käyttäytymistä sen pinnan alla. Joissakin peleissä 

ihmishahmoja ovat näytelleet liikekaappauksen (engl. motion capture) avulla joko 

perinteiset elokuva- tai ääninäyttelijät. Kaappauksilla taltioidaan mahdollisesti sekä kehon 

liikkeet että hienovaraisimmatkin muutokset näyttelijän kasvoissa. Useimmiten näitä 

kaappauksia hyödynnetään elokuvallisissa välianimaatioissa (engl. pre-rendered cutscene), 

mutta toisinaan myös normaaleissa peluun aikana nähtävissä animaatioissa. 
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Myös uudenlaisten jälkikäsittelytehosteiden käyttö on yleistynyt. Jotkin näistä tehosteista 

ovat tuttuja ihmissilmälle, toiset taas tyystin muualta lainattuja. Esimerkiksi niin sanottu 

linssiheijastus (engl. lens flare) saa aikaan kuvassa 8 näkyvän sokaisevan valoilmiön, joka 

muodostuu nimensä mukaisesti kameran linssissä. Toinen tehoste, kromaattinen 

poikkeama (engl. chromatic aberration) aiheuttaa sumennusta ja niin sanotun 

sateenkaarireunuksen useimmiten pelikuvan reunamilla sijaitseviin objekteihin. Tämäkin 

ilmiö esiintyy vain kameroissa. Onkin kiintoisaa, että elokuvan tai pelin epärealistisesti 

tehostettu kuva voi antaa realistisen vaikutelman, kunnes lähempi tarkastelu kertoo 

päinvastaista. 

 

 

Kuva 8. Metal Gear Solid V: Ground Zeroesissa (Kojima Productions, Konami) nähdään linssiheijastus 

esimerkiksi valonheittimissä. 

 

Suosittuja vaikuttavat olevan myös aikaisempaa edistyneemmät fysiikka- ja 

partikkelisimulaatiot, joilla luodaan erilaisia realistisia tai fantastisia yksityiskohtia. 

Witcherissa villieläinten turkit ja pelaajahahmon hiukset hulmuavat tuulessa, Horizonissa 

kekäleet sinkoavat liekeistä ja Unchartedissa räjähteet nostattavat pöllyäviä savupilviä. 

 

Näyttää siltä, että mitä pidemmälle aikajanassa edetään, sitä pienempiä harppauksia 

kehityksessä havaitaan. Vähenevän tuoton laki näyttää pitävän paikkansa myös 
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videopelien saralla. Voisi sanoa realististen peligrafiikoiden ja visuaalien saapuneen 

pisteeseen, jossa ne useimmiten eivät pyri orjallisesti fotorealismiin, vaan elokuvien tapaan 

tyylitellyn realistiseen esitykseen. Tämä ilmenee edellä lueteltujen ominaisuuksien lisäksi 

esimerkiksi pelin tyylin mukaisesti räätälöidyssä väriskaalassa, valotuksessa ja yleisessä 

tunnelmassa. Puhtaasti fotorealistista peliä voi olla jopa tylsä katsoa, joten realismiin 

pyrkivissäkin peleissä kehittäjät tyypillisesti muovaavat maailman pelaajalle silmälle 

viehättäväksi (Aava, 2017). Jos vilkaistaan tulevan vuoden 2019 julkaisuja, näyttäisi 

luvassa olevan varsin samantasoista tarjontaa esimerkiksi kuvan 9 pelin Metro Exodus 

muodossa. Merkittäviä parannuksia lupailee vasta peleissä käyttöönotettu 

renderointitekniikka, jota myös kyseinen peli hyödyntää ja johon palataan myöhemmässä 

luvussa. 

 

 

Kuva 9. Metro Exodus (4A Games, Deep Silver) siirtyy edeltäjiensä lineaarisista metrotunneleista avoimeen 

maailmaan. Kuvakaappaus pelin verkkosivuilta (Koch Media GmbH, 2018). 
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3 VISUAALISESTI REALISTISTEN PELIEN KEHITTÄMINEN 

 

Tässä luvussa pohditaan millaisia kannustimia realististen pelien kehittämiselle saattaa 

olla, millaisia resursseja visuaalisesti realistisen pelin kehittäminen vaatii sekä miten se 

voisi erota muunlaisten pelien kehityksestä. 

 

3.1 Motivaatio visuaalisesti realistisen pelin kehittämiselle 

 

Millaisia motivoivia tekijöitä visuaalisen realismin takana on? Miksi tehdä pelistä 

realistinen? Eräs syy voisi olla se, että se on ylipäätään mahdollista. Pohjautuvathan 

monien pelien visuaalit reaalimaailmaan, miksei siis tehdä niistä mahdollisimman 

totuudenmukaisia? Ehkäpä näin voitaisiin luoda uskottava maailma ja parantaa pelaajien 

immersiota. Immersio on kuitenkin vaikeasti määriteltävä ilmiö ja realismilla voi olla myös 

jopa päinvastainen vaikutus (Wilcox-Netepczuk, 2013). Kyynikko voisi tässä tapauksessa 

väittää, että pääasiallinen syy on raha. Puhuttaessa kaupallisista tuotteista on selvää, että 

tuotteen menestyksestä hyötyvät tahot, kuten kehittäjät ja julkaisijat, pyrkivät loppujen 

lopuksi hyötymään tuotteestaan taloudellisesti. Sama pätee myös videopeleihin. Lisäksi 

kuluttajat tyypillisesti odottavat ja jopa vaativat jatkuvasti parempaa, olipa kyse sitten 

vaikkapa heidän käyttämiensä älypuhelimien kameroiden tarkkuudesta tai pelaamiensa 

videopelien graafisen realismin asteesta. Onko siis realististen pelien kehittäminen ja 

julkaisu taloudellisesti kannattavaa? Entä jopa kannattavampaa kuin muunlaisten pelien? 

 

Tietoja sekä pelinkehityskustannuksista että tarkoista pelien myyntimääristä on saatavilla 

niukasti. Julkaisijat tai kehittäjät saattavat satunnaisesti paljastaa peliensä budjetteja tai 

myyntimääriä kehityksen aikana tai heti pelin julkaisun jälkeen markkinointimielessä, 

mutta tyypillisesti nämä tiedot pysyvät poissa julkisuudesta. Taasen ne luvut, jotka 

päätyvät otsikoihin ovat usein varsin epätarkkoja ja/tai kertovat vain osan kokonaiskuvasta. 

(Superannuation, 2014) 

 

Vailla ensikäden tietoja on tyydyttävä kolmansien osapuolien, kuten VGChartzin 

(Vgchartz.com), arvioihin. Yhtiö suorittaa kyselyjä käyttäjille ja myyntipartnereilleen, 
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konsultoi julkaisijoiden ja tuottajien kanssa, tutkii erilaisia myyntihintoja ja käyttää 

statistisia menetelmiä kootakseen viikoittain datastaan arvioita esimerkiksi 

vähittäiskauppojen pelien ja konsolien kappalemyyntimääristä. Yhtiö ei arvioissaan 

ilmeisesti ole huomioinut digitaalista myyntiä, joka käsittää nykyvideopelimarkkinoista 

merkittävän osan. Vuonna 2017 Yhdysvaltojen videopelimyynnistä peräti 79 % (lukuun 

ottaen mobiilipelit) oli digitaalista (Statista, 2018; ESA, 2018). Näistä syistä tilastoja lienee 

hyvä tarkastella pienellä varauksella, mutta niitä voitaneen tulkita suuntaa-antavina. Jos 

tutkitaan VGChartzin mukaan parhaiten myyneitä pelejä vuosittain, voitaneen yrittää vetää 

johtopäätöksiä erityylisten (binäärisesti määriteltynä realististen ja epärealististen) pelien 

suosiosta. 

 

Alla kuvan 10 graafissa on koottuna kirjoittajan näkemyksen mukaan kunkin vuoden listan 

realististen ja epärealististen pelien lukumäärät. Kyseessä on tietysti subjektiivinen 

mielipide, sillä realistisuutta ei voi lopullisesti määritellä objektiivisesti ja jotkin peleistä 

on vaikeahko määritellä joko realistisiksi tai epärealistisiksi. Lisäksi taulukko saattaa antaa 

jossakin määrin väärän mielikuvan, koska pelit on eritelty myös alustoittain, jolloin sama 

peli saattaa esiintyä listassa useampaan kertaan. 
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Kuva 10. Realistiset ja epärealistiset pelit sadan myydyimmän pelin joukossa vuosittain (VGChartz.com). 
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Minkäänlaista trendiä taulukon datasta on mahdotonta päätellä, mutta kiinnostavaa ja jopa 

yllättävää luvuissa on enemmänkin se, kuinka paljon AAA-pelien myydyimpien listoista 

löytyy niin sanotusti visuaalisesti epärealistisia pelejä. Näennäinen preferenssi visuaalisesti 

realistisia AAA-pelejä kohtaan on kuitenkin selkeä, vaikkakin erittäin vaihteleva. Voiko jo 

väittää, että realistisen ulkoasun omaksuminen kannattaa? Tuskinpa vain. Pelkästään 

menestyvimpiä (usein samalla myös kalleimpia) pelejä tarkastelemalla saadaan varsin 

rajallinen kokonaiskuva. 

 

Todisteita yleismieltymyksen olemassaolosta on syytä etsiä myös muualta. Sisältyisikö 

pelinkehitysprosessiin itseensä taipumus realismin suosimiseen? Maisterintyössään 

Photorealism versus Non-Photorealism: Art Styles in computer games and the default bias 

Nathan Jarvis (2013) tutkii visuaalisesti realististen pelien näennäistä yleisyyttä ja sen 

syitä. Jarvisin tutkima olettamus palaa aiemmin käsiteltyyn näkökulmaan, jonka mukaan 

realismi parantaa immersiota. Tämä olettamus on kuitenkin ”todistettu vääräksi”; 

useimmat tutkijat ovat hänen mukaansa yhtä mieltä siitä, ettei visuaalinen realismi ole 

välttämätöntä, jotta pelaaja tuntisi immersiota. Toinen olettamus liittyy siihen, että 

videopelit mielletään tyypillisesti lapsellisiksi. Realistisen näköiset pelit otettaisiin siis 

”vakavasti”. On kuitenkin olemassa visuaalisesti tyyliteltyjä pelejä, jotka on suunnattu 

aikuisille pelaajille ja jotka ovat menestyneet taloudellisesti. Esimerkkinä tästä voisi olla 

vaikkapa Gearbox Softwaren kehittämä Borderlands-pelisarja. Ainakin pelinkehityksessä 

on Jarvisin mukaan kaikesta tästä huolimatta olemassa taipumus suosia visuaalisesti 

realistisia pelejä, vaikka hänen suorittamansa kyselyt kertovatkin, että kuluttajat kaipaavat 

monipuolisia tyylejä. Suosiminen ilmenee esimerkiksi pelimoottorien, kuten Unreal 

Enginen, oletusasetuksissa, jotka Jarvisin suorittamien testien mukaan tekevät realististen 

visuaalien luomisen helpommaksi, kun taas erilaisia tyyliteltyjä ulkoasuja varten on 

turvauduttava vippaskonsteihin. Jarvis lainaa Half-Life 2:n erään suunnittelijan, Viktor 

Antonovin, sanoja: ”kuka tahansa voi tehdä fotorealismia”. Näillä perusteilla voitaisiin 

kaikessa yksinkertaisuudessaan todeta, että realismi peleissä on yleisempää, koska sitä on 

helpompi toteuttaa. Voisiko tämä tarkoittaa sitä, että se on myös siis 

kustannustehokkaampaa? 

 



 

 

 

22 

3.2 Visuaalisesti realistisen pelin kehittämisen tarpeet 

 

Mitäpä sitten realististen pelien kehitykseen vaaditaan? Onko realististen pelien 

kehittäminen todella helpompaa ja siten sekä nopeampaa että kustannustehokkaampaa? 

Mistä kehityskustannukset tarkalleen ottaen koostuvat? Kuten aiemmin on todettu, 

pelinkehityskustannuksista on vaikea löytää tietoa.  Suorittamatta laajaa kyselytutkimusta 

on käytännössä mahdotonta selvittää millä tavalla pelin visuaalinen tyyli tarkalleen ottaen 

vaikuttaa kehitykseen ja sen kustannuksiin. Voisimme kuitenkin yrittää tarkastella paria 

esimerkkipeliä, jotka edustavat realististen pelien eri ääripäitä käytössä olevilla 

resursseillaan. 

 

Vaatimattomammasta päästä voisi löytyä vaikkapa The Astronautsin kehittämä The 

Vanishing of Ethan Carter. Kehitystiimiin kuuluu vain kahdeksan ihmistä 

(Theastronauts.com). Alla olevasta kuvasta 11 voi tästä huolimatta nähdä, että peli on 

selkeästi onnistunut realistisen tyylin luomisessa. Miten pelin realismi on käytännössä 

toteutettu? The Astronautsin kehitystiimiin kuuluva Andrzej Poznanski esittelee blogissaan 

(2014) erästä Ethan Carterin kehityksessä hyödynnettyä työkalua, joka on suhteellisen 

helposti saatavilla ja jonka avulla voidaan replikoida reaalimaailman ympäristöjä ja 

objekteja: fotogrammetria. Fotogrammetrialla tarkoitetaan prosessia, jossa valokuvista 

luodaan 3D-malleja käytettäväksi esimerkiksi pelin sisällä. Tällä tavalla malleista saadaan 

hyvin korkealaatuisia, jopa liian korkealaatuisia käytettäväksi sellaisenaan. Mallit vaativat 

vielä pakkaamista ja taiteilijan käsittelyä ennen päätymistä pelimaailmaan. Prosessi on 

aikaavievä, mutta se tuottaa hyviä tuloksia ja sitä voi hyödyntää jo The Astronautsin 

kaltainen, pienikin kehitystiimi. On kuitenkin huomattava, että Ethan Carterin maailma on 

suhteellisen pieni, suurimmaksi osaksi varsin staattinen, ja esimerkiksi erilaisten hahmojen 

mallinnus ja animointi kielivät verrattain alhaisemmasta budjetista. 
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Kuva 11. Kuvakaappaus The Vanishing of Ethan Carterista (The Astronauts) menee melkein täydestä 

valokuvana. 

 

Kaikkien realististen pelien ei tietenkään tarvitse turvautua fotogrammetriaan. 

Nykyaikaiset pelimoottorit, kuten aiemmin mainittu ja myös The Astronautsin käyttämä 

Unreal Engine, tarjoavat käytännössä kelle hyvänsä työkalut luoda realistisia kokemuksia 

”tyhjästä”. Kehittäjiä rajoittavat ainakin teoriassa vain heidän mielikuvituksensa, taitonsa 

ja resurssinsa. Jos The Astronautsin The Vanishing of Ethan Carter edustaa visuaalisesti 

realististen pelien pienemmän budjetin osastoa, toisesta ääripäästä saattaisi löytyä vaikkapa 

Rockstarin viimeisin julkaisu, Red Dead Redemption 2 (kuva 12). Pelin kehitys kesti 7 

vuotta, ja vaikka sen virallista budjettia ei ole julkistettu, voidaan sen arvioida reilusti 

ylittäneen yhtiön edellisen tuotteen, 5 vuoden ajan kehitetyn Grand Theft Auto V:n 170 

miljoonan dollarin markkinointi- ja kehityskustannukset (McLaughl, 2013). Vaikka peli on 

tietysti 4 vuotta Ethan Carteria nuorempi ja siten jo pelkästään teknologisesti sitä edellä, 

realismi Read Dead Redemption 2:ssa menee paljon ulkokuorta syvemmälle (Linneman, 

2018). Pelin animaatiot, pelimaailman ja sen asukkien mallinnus sekä pelaajan ulottuvilla 

olevien interaktioiden määrä ja tarkkuus ovat huippuluokkaa. On kuitenkin muistettava 

raja visuaalisen ja muun realismin välillä. Onko tasapuolista vertailla pelejä, joista toinen 

keskittyy tarjoamaan pelaajalle narratiivisen kokemuksen yksinkertaisilla mekaniikoilla, ja 

toinen asettaa pelaajan maailmaan, jota voi lähes verrata todellisuuden pohjautuvaan 

simulaatioon? Kumpikin peli pyrkii vähintäänkin visuaaliseen realismiin, mutta 
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kertooko suuri budjetti tai pitkä kehitysaika tämän pyrkimyksen vaikutuksista, vai jostain 

muusta työläästä pelinkehityksen osa-alueesta? On syytä huomata, että monet suurista 

pelifirmoista eivät käytä kaikkien saatavilla olevia pelimoottoreita, vaan kehittävät usein 

täysin omansa. Esimerkiksi Rockstar käyttää omaa RAGE-pelimoottoriaan (Rockstar 

Advanced Game Engine), johon se on tehnyt parannuksia myös uusinta peliään varten 

(Linneman, 2018). Pelikohtaisten renderointi- ja muiden tekniikoiden kehittäminen 

vaativat oman työnsä, mutta on vaikea sanoa millaisia niiden kustannukset ovat koko pelin 

näkökulmasta. Sen sijaan lienee selvää, ettei resursseja moiseen löydy pienemmiltä 

kehittäjiltä. 

 

 

Kuva 12. Read Dead Redemption 2:n (Rockstar Games) hahmojen mallinnus edustaa videopelien 

kärkikaartia. 

 

Realististen pelien kehitys ei perustavanlaatuisesti eroa muunlaisista peleistä ja se voi olla 

jopa helpompaa. Olemassa olevia tuotoksia tutkimalla huomataan, että edellytykset 

realistisen pelin rakentamiseen löytyvät periaatteessa keneltä tahansa ammattitaitoiselta 

tekijältä. Kuitenkin kehitys vaatii eittämättä sitä enemmän resursseja, mitä realistisempi 

pelistä halutaan tehdä sen kaikilla osa-alueilla. 
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4 VISUAALISESTI REALISTISTEN PELIEN KEHITTÄMISEN 

HAASTEITA 

 

Kun nyt olemme selvittäneet mitä realististen pelien kehittäminen vaatii, pohdimme, onko 

näiden vaatimusten tiellä jonkinlaisia rajoitteita. Tarkastelemme kahta erilaista tekniikkaa, 

joilla tietokonegrafiikkaa tuotetaan, ja pohdimme niiden käyttöä nyt ja tulevaisuudessa. 

Selvitämme myös mihin suuntaan tietokonekomponentit ovat kehittymässä. Lopuksi 

pohdimme pelinkehityksen muuttuvia kustannuksia. 

 

4.1 Renderointitekniikoiden rajat 

 

Renderoinnilla viitataan prosessiin, jossa esimerkiksi videopeleissä kaksi- tai 

kolmiulotteisista malleista luodaan kaksiulotteinen kuva tietokoneen näytölle. Voidaan 

myös puhua grafiikan ”piirtämisestä”. Kaksi oleellisinta renderointitekniikkaa, joilla 

tietokonegrafiikkaa piirretään, ovat rasterointi (engl. rasterization) ja säteenseuranta (engl. 

ray tracing). Rasterointi on ollut valtaapitävä tekniikka videopeligrafiikoissa jo pitkään, 

kun taas säteenseuranta on nähnyt käyttöä lähinnä elokuvateollisuudessa (Caulfield, 2018). 

Onko näillä tekniikoilla jonkinlaisia perustavanlaatuisia haittapuolia, jotka rajoittavat 

niiden käyttöä videopeleissä nyt tai tulevaisuudessa? Entä sellaisia ominaisuuksia, jotka 

päin vastoin voisivat tarjota uusia mahdollisuuksia? 

 

Rasteroinnissa (erittäin yksinkertaistetusti) kolmiulotteiset mallit koostavat 

virtuaalikolmiot eli polygonit muunnetaan näytön pikseleiksi, varjostetaan ja teksturoidaan 

eli ”pinnoitetaan”. Renderoitavassa kuvassa voi olla miljoonia polygoneja, näytössä saman 

verran pikseleitä ja tämä prosessi pitäisi toistaa vähintään useita kymmeniä kertoja 

sekunnissa. Lisäksi vuosien varrella mallien tarkkuus eli polygonien määrä sen kuin 

kasvaa, varjostimet kehittyvät ja renderointiresoluutio eli pikseleiden määrä nousee. 

Rasterointi on laskennallisesti raskasta, minkä takia nykyaikaiset, graafisesti intensiiviset 

pelit vaativat voimakkaita komponentteja, erityisesti tehokkaan prosessorin (CPU, Central 

Processing Unit) ja näytönohjaimen (GPU, Graphics Processing Unit). (Caulfield, 2018) 
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Rasteroinnin työkuorma on teoriassa lineaarinen suhteessa polygonien määrään. On 

kuitenkin olemassa tekniikoita, joilla työmäärää voidaan keventää. Esimerkiksi niin 

sanottuja piilotus-tekniikoita (vapaa suomennos, engl. esim. occlusion culling tai hidden 

surface determination) hyödyntämällä pelimoottorin ei tarvitse renderoida sellaisia 

polygoneja, jotka eivät ole pelaajan nähtävissä (da Silva, 2004). Tästäkään huolimatta 

rasterointi ei tietenkään ole muuttumassa laskennallisesti vähemmän raskaaksi. 

Rasteroinnin potentiaali riippuu suurelta osin saatavilla olevan laitteiston suorituskyvystä. 

 

Rasteroinnilla on muitakin rajoitteita. Jos puhutaan ”absoluuttisesta” fotorealismista, 

rasterointi ei sitä kykene tarjoamaan. Rasterointi ei tarkalleen ottaen simuloi 

reaalimaailmaa, vaan turvautuu sen sijaan vippaskonsteihin, joilla se imitoi reaalimaailman 

ilmiöitä, erityisesti valon käyttäytymistä (da Silva, 2004). Esimerkkinä tästä voisi olla 

vaikkapa aiemmassa luvussa esitelty jälkikäsittelytehoste ambient occlusion, tai useissa 

peleissä käytetyt heijastuskartat (engl. reflection maps). Kuvassa 13 peilissä näkyvä 

heijastus kylpyammeen puoleisesta seinästä on osittain kaksinkertainen. ”Oikean” 

heijastuksen voi nähdä häivyttyvän pois näkyvistä, kun seinä lähestyy kuvaruudun vasenta 

reunaa. Rasteroinnin voi väittää olevan realismia rajoittava tekijä siinä suhteessa, ettei se 

koskaan voi saavuttaa fotorealismia, vaikka laskentateho jatkuvasti kasvaisikin. 

 

 

Kuva 13. Unreal Paris on yhden henkilön toteuttama arkkitehtuurinen, interaktiivinen kokemus. 
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Säteenseurannasta puhutaan usein vaihtoehtona rasteroinnille, mutta sitä voidaan pitää 

pikemmin rasterointia täydentävänä tekniikkana (da Silva, 2004). Se simuloi fotonien 

käyttäytymistä, kuten taittumista ja heijastumista, erittäin tarkasti ja sillä voi tuottaa kuvia 

tai videoita, joita ihmisen voi olla mahdotonta erottaa todellisuudesta (Caulfield, 2018). 

Esimerkki säteenseurannasta nähdään kuvassa 14. Tästä syystä säteenseuranta on ollut 

laajassa käytössä elokuva-alalla, jossa halutaan luoda jopa kokonaisia virtuaalimaailmoja, 

joita usein emme erota tosielämästä. Sädeseuratun elokuvankin renderointi vaatii valtavasti 

laskentatehoa, mutta elokuvien tai teattereiden ei ainakaan vielä tarvitse tehdä sitä 

reaaliaikaisesti. Sen sijaan videopelit eivät ole voineet vielä hyödyntää säteenseurantaa, 

sillä videopeligrafiikka renderoidaan tietysti reaaliajassa ja kaiken lisäksi pelit vaativat 

tyydyttävän kokemuksen aikaansaamiseksi vähintään 30 ellei jopa yli 100 hertsin 

kuvataajuuden. Tällä saralla on kuitenkin viime aikoina tapahtunut varsin suuria 

kehitysharppauksia, joita pohditaan myöhemmässä luvussa. 

 

 

Kuva 14. Säteenseurannalla toteutettu kuva (Gilles Tran, 2006). 
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4.2 Laitteiston rajat 

 

Tietokoneiden teho vaikuttaa kasvavan jatkuvasti. Markkinoille ilmaantuu uudempaa ja 

parempaa tiuhaan tahtiin, ja tänään hankittu laite on jo vuoden päästä melkein vanhentunut. 

Mistä laitteiston teho riippuu? Onko sen kehitys pysymässä ennallaan, kiihtymässä vai 

hidastumassa? 

 

Transistori on tietokoneiden toiminnan peruspilari. Yleensä laskentatehosta puhuttaessa 

viitataan transistoreiden määrään ja kokoon, kun verrataan uutta teknologiaa vanhempaan. 

Mooren lain mukaan transistoreiden lukumäärä mikropiireissä kaksinkertaistuu noin 

kahden vuoden välein niiden koon jatkuvasti pienentyessä puolijohdevalmistajien uusien 

tuotantomenetelmien ansiosta. Nämä valmistajat ovat kuitenkin todenneet, että vaikka 

transistorit saavuttanevat jo lähivuosina alle 10 nanometrin koon, on kehitys hidastumassa. 

Uusien transistoreiden valmistusmenetelmien käyttöönoton taloudellinen 

epäkäytännöllisyys kannustaa pikemmin parantamaan aiempia (Hruska, 2018). Esimerkiksi 

Intel on viivästyttänyt 10 nanometrin prosessoreidensa valmistusta vuodelle 2019 (Eassa, 

2018), ja aikoo hidastaa tahtiaan uusien valmistusmenetelmiensä kanssa ja keskittyä 

osittain energiatehokkuuteen (Anderson, 2016).  Tämä ei välttämättä tarkoita, että 

laitteiston suorituskyky heikkenisi, sillä Intel aikoo parantaa mikropiiriensä suunnittelua 

(Simonite, 2016). Myös muunlaisia teknologioita, kuten kerrostettuja 

muistiarkkitehtuureja, kehitellään pitämään Mooren lakia pinnalla (Morgan, 2014; Buck, 

2015). Silti vaikuttaa siltä, että kehitys on vääjäämättä hidastumassa. Täten komponenttien 

tehonkaan ei voisi odottaa kasvavan lineaarisesti. 

 

Teknologisista rajoituksista huolimattakin toinen laitteiston suorituskykyä rajoittava tekijä 

on hinta. PC-komponenteista voidaan teoriassa tehdä niin tehokkaita kuin mahdollista, ja 

yksittäisten komponenttien hinnat voivat kivuta jopa yli tuhanteen euroon. Sen sijaan 

kuluttajien ei voida olettaa maksavan aivan mitä tahansa summia pelikonsoleista, ja 

konsolivalmistajien onkin löydettävä tasapaino kuluttajia kiinnostavan tuotteen sekä heille 

sopivan ja kannattavan hinnan välillä. Tämä rajoittaa mahdollisuuksia panostaa parempaan 

suorituskykyyn. Jos Mooren laki ei päde enää tulevaisuudessa ja suorituskyvyn kehitys 

hidastuu, konsolien kehityksen pitäisi myös hidastua, ja eri sukupolvien väliset erot 
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kaventuisivat entisestään. Mitäpä tämä tarkoittaa realististen pelien kannalta? Vuonna 2017 

Yhdysvalloissa 36 % kotitalouksista käytti pelaamiseen pelikonsolia ja 41 % käytti 

henkilökohtaista tietokonetta (Entertainment Software Association, 2018). Pelienkin 

kehittäjiä pitäisi siis todennäköisesti kiinnostaa se, pitävätkö kuluttajat uusia konsoleita 

houkuttelevina vaihtoehtoina eri pelien pelaamiselle. Yllätyksettömästi 66 % kuluttajista 

kiinnostaa pelin graafinen laatu ostopäätöstä tehdessään (Entertainment Software 

Association, 2018). Kiinnostavaa saattaa olla myös se, miten pelin eri alustojen versiot 

vertautuvat toisiinsa. Pitäisikö kehittäjiä kiinnostaa se, mille alustalle kuluttajat heidän 

pelinsä ostavat? Ei välttämättä, mutta kaikki pelaajat eivät omista useampia kuin yhden 

pelaamiseen tarkoitetun laitteen, ja jonkin laitteen käyttäjien mielipiteiden laiminlyöminen 

ei liene järkevä markkinointikikka. Myönnettäköön että houkuttelevuuteen vaikuttavat 

tietysti monet muutkin seikat, kuten esimerkiksi helppokäyttöisyys ja mukavuus. 

 

4.3 Kustannukset 

 

Arvioimme aiemmin, että ”pelkästään” realistisen pelin kehittämisen ei pitäisi olla 

erityisen vaativaa. Sen sijaan sekä realistisempien että suurempien ja 

yksityiskohtaisempien pelimaailmojen luominen vaatii enemmän resursseja. Vaikuttaa 

siltä, että AAA-pelien kehittäjien kunnianhimo luoda tuotantoarvoiltaan toinen toistaan 

huimempia tuotteita on kyltymätön. He haluavat vastata kysyntään, jonka he uskovat 

olevan olemassa. Samaan aikaan jatkuvasti kehittyvä laitteisto ja sen tarjoamat 

mahdollisuudet nostavat rimaa, johon heidän on yllettävä tuotteillaan erottuakseen 

joukosta. Alati paisuvia budjetteja selittävät siten kasvavat kehitystiimit ja -kustannukset, 

sekä erityisesti lisääntyvä panostus markkinointiin (Maksimainen, 2015). Yksinkertaisella 

laskutoimituksella voidaan todeta, että sitä mukaa kun kustannukset nousevat täytyisi 

saman tapahtua myös tuloille, jotta tehtäisiin voittoa. Valtava markkinointibudjetti ei takaa 

tätä. Yhä yleistyvä tapa asian korjaamiseksi on hintojen nostamisen sijassa erilaisten 

mikromaksujen sisällyttäminen ja/tai lisäsisällön myyminen. Nykyinen AAA-pelien 

kustannusmalli, jossa markkinointi vastaa lähes puolta koko kustannuksista, ei vaikuta 

kestävältä (Koster, 2018). Tämä ei kuitenkaan ole suoranaisesti sidoksissa pelien 

visuaaliseen realismiin, eikä sen takia kosketa tätä työtä tämän enempää. 
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5 TULEVAISUUDEN POHDINTA 

 

Miltä pelien tulevaisuuden maisema realistisuuden näkökulmasta sitten näyttää? Ottaen 

huomioon kaikki aiemmin käsitelty, millä tavalla voisimme odottaa motivaatioiden, 

tarpeiden ja haasteiden muovaavan pelialaa? 

 

5.1 Renderointitekniikoiden ja PC-komponenttien tulevaisuus 

 

Aiemmassa luvussa todettiin, että rasteroinnin tarjoama potentiaali todennäköisesti vielä 

toistaiseksi skaalautuu melko suoraviivaisesti pelien valtavirran hyödynnettävissä olevan 

laitteiston suorituskyvyn mukana. Mielenkiintoisempi uutinen on se, että reaaliaikainen 

säteenseuranta on ottanut hiljattain ensiaskeleensa kohti todellisuutta. Vuoden 2018 

maaliskuussa Microsoft, AMD ja Nvidia julkistivat kukin suunnitelmansa omille 

teknologioilleen, joilla ne aikovat tuoda säteenseurannan videopeleihin. Microsoft integroi 

uuden säteenseurantaan tarkoitetun ohjelmointirajapintansa, DXR:n (DirectX Raytracing), 

olemassa olevaan DirectX:ään (Wilson, 2018). AMD ilmoitti olevansa tiiviissä 

yhteistyössä Microsoftin kanssa ja julkisti omaan rajapintaansa Vulkaniin pohjautuvan 

säteenseurantamoottorinsa nimeltä Radeon Rays (Wilson, 2018; Moammer, 2018). Nvidia 

taas paljasti uuden Turing-arkkitehtuurinsa ja siihen pohjautuvat RTX-näytönohjaimensa 

(Stich, 2018). 

 

Konkreettisia uudistuksia päästiin kokemaan vuoden 2018 syyskuussa, kun ensimmäiset 

RTX-näytönohjaimet julkaistiin (Walton, 2018). Ensi kertaa peleissä nähtiin 

säteenseurannalla paranneltuja heijastuksia ja valotusta. Monien mielestä julkaisu oli 

kuitenkin turhan kiirehditty, sillä säteenseurantaa hyödyntäviä pelejä on niukasti, 

komponenttien hinta-laatu-suhde on huono eivätkä ne välttämättä edes kykene tarjoamaan 

sulavaa pelikokemusta säteenseurantaominaisuuksien ollessa käytössä. Esimerkiksi 

Youtube-kanavan Linus Tech Tips keulakuva Linus Sebastian ei kokenut arvostelussaan 

(Sebastian, 2018) voivansa antaa RTX 2080 -näytönohjaimesta lopullista mielipidettään 

julkaisun keskeneräisyyden vuoksi. Reaaliaikainen säteenseuranta on vasta 

lastenkengissään, ja vaikka teknologian hyödyntämisen tulokset esimerkkipeleissä voivat 
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olla vaikuttavia, menee luultavasti vielä pitkään ennen kuin sen käyttö yleistyy AAA-

pelienkään keskuudessa. Alkutaipaleen kompasteluista huolimatta säteenseuranta on 

ehdottomasti tullut jäädäkseen. 

 

5.2 Konsolien tulevaisuus 

 

Kahdeksannen sukupolven konsolit ovat viettäneet jo viidensiä tai kuudensia 

syntymäpäiviään. Laitteet elävät ja voivat hyvin, mutta sukupolvien tyypillisen 7-8 vuoden 

keston perusteella voisi arvella, että näkisimme uusien laitteiden julkistuksia jo vain parin 

vuoden kuluessa. Sanomattakin on selvää, että uuden sukupolven laitteet ottavat 

suorituskyvyssä harppauksen eteenpäin, mutta kuinka suuren? Eräs tyypillisesti käytetty 

suure laskentatehon kuvaamisessa on FLOPS (floating point operations per second), joka 

kertoo esimerkiksi näytönohjaimen teoreettisesti suurimman laskentapotentiaalin (Thang, 

2017). Kuvan 15 graafissa näkyvät Sonyn ja Microsoftin eri sukupolvien konsolien 

FLOPS-arvot. 
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Kuva 15. Konsolien teraFLOPS-arvot (Thang, 2017). 

 

Kehitys saattaa näyttää taulukon perusteella lähes eksponentiaaliselta, mutta sitä voi 

tosiasiassa pitää logaritmisena. Esimerkiksi PlayStation 3:n 230 gigaFLOPS-arvo on 37-
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kertainen PlayStation 2:n 6.2 gigaFLOPS-arvoon (pyöristetty taulukossa) verrattuna, kun 

myöhemmin PlayStation 4:n vastaava arvo on PlayStation 3:een verrattuna noin 8-

kertainen. Laskentatehon kehitys näyttäisi siis hidastuvan. Yhtiöiden seuraavan sukupolven 

konsoleiden voitaneen olettaa ainakin lähestyvän 10 teraFLOPSin arvoa, jonka erilliset 

näytönohjaimet ovat ylittäneet jo vuoden 2017 alussa (Hanson, 2017). Se, miten tämä 

muuntuu vaikkapa pelien grafiikoiden tehokkaampaan laskentaan, onkin aivan toinen 

kysymys. Konsoleissa, kuten missä tahansa tietokoneissa, on paljon muitakin tekijöitä, 

jotka vaikuttavat suorituskykyyn. Tämän lisäksi nykykonsoleilla on tietokoneiden tapaan 

pelien ajamisen lisäksi paljon muitakin samanaikaisia tehtäviä, kuten päivityksien 

asentaminen, käyttöjärjestelmän ja -liittymän taustalla ajaminen ja sosiaalisten toimintojen 

suorittaminen, emmekä vielä tiedä, millaisia uusia ominaisuuksia tuleviin konsoleihin 

ollaan suunniteltu tai toteutettu. Seuraavalta sukupolvelta löytyy varmasti lisää puhtia, 

mutta aivan uskomatonta loikkaa graafisessa tehossa on tuskin odotettavissa. 
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6 YHTEENVETO 

 

Maallikon silmin kehitys kehittyy eikä sitä voi pysäyttää. Videopelien jatkuva graafinen 

edistyminen on samoin vaikuttanut vääjäämättömältä. Tässä työssä selvitettiin, onko 

todella näin. Videopeligrafiikka eli jatkuvaa muutosten ja erilaisten tekniikoiden kokeilun 

aikaa ensimmäiset vuosikymmenensä. Polygonien ja 3D-grafiikan laskentaan 

erikoistuneiden komponenttien käytön yleistymisen myötä tilanne vakiintui, ja visuaalit 

paranivat tasaista tahtia. Ennen pitkää pelkän polygonimäärän kasvattaminen muiden 

teknologioiden käytön ohella ei kuitenkaan enää riittänyt. Huomio alkoi painottua 

yksityiskohtiin, ja tyyliin panostettiin ottamalla mallia reaali- tai elokuvamaailmasta, 

esimerkiksi monia jälkikäsittelytekniikoita ja liikekaappausta hyödyntämällä. Tämä trendi 

on jatkunut nykypäivään saakka ja näyttää toistaiseksi jatkuvankin. 

 

Vaikka kuluttajat ovatkin kiinnostuneita kaikennäköisistä peleistä, heitä säväyttävien 

realististen grafiikoiden rima on noussut yhä vain korkeammalle. Pienemmät kehittäjät 

pystyvät toteuttamaan realismia suppeammassa mittakaavassa helposti saatavilla olevien ja 

erinomaisesti tuettujen työkalujen ansiosta, mutta pelialan isompien toimijoiden on 

mentävä askel pidemmälle. Heiltä odotetaan yhä korkeampia tuotantoarvoja, ja heidän 

budjettinsa vastaavat tätä odotusta. Visuaalista puolta syvemmälle menevää, 

yksityiskohtaista realismia voi olla kestämätöntä toteuttaa nykyisillä kustannus- ja 

ansaintamalleilla. 

 

Pelkästään visuaalisen realismin kehitystä pidättelevät tekijät näyttävät kumpuavan 

teknologioiden rajoituksista. Eri alustojen laitteisto etenee vaihtelevilla rytmeillä, ja 

pelinkehittäjien on otettava ensisijaisesti huomioon pienin yhteinen nimittäjä. 

Valtaapitävien rasterointitekniikoiden skaalautumisen ja fotorealismin toteuttamisen 

potentiaalin rajat vaikuttavat johtavan siihen, että tulevissa pelijulkaisuissa nähdään vain 

pieniä graafisia parannuksia. Aivan uudenlaista paradigmaa edustavaa ja suurta muutosta 

lupaavaa säteenseurantaa ei todennäköisesti ole mielekästä käyttää laajamittaisesti vielä 

useaan vuoteen. Kaiken tämän takana kummittelevat näkymät hidastuvasta 

transistorikehityksestä. 
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Näkyvissä on jo viitteitä suurista muutoksista. Sekä mahdollisuudet että uhat kuitenkin 

realisoituvat toden teolla todennäköisesti vasta useampien vuosien päästä. Emme tule vielä 

hetkeen näkemään elokuvien visuaalien veroisia pelejä, muttemme myöskään 

laskentatehon kehityksen jähmettymistä. Voinemme siis toistaiseksi luottaa siihen, että 

pelien seuraavan sukupolven saapuessa niillä on myös visuaalisesti meille jotain uutta 

tarjottavaa. 
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