
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMERSIO VR PELEISSÄ JA MITEN SE EROAA PC PELIEN IMMERSIOSTA 

 

 

 

 

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT 

Tietotekniikan kandidaatintyö 

2022 

Joonas Kukonlehto 

Tarkastaja: Apulaisprofessori Antti Knutas 

  



 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT 

LUT Teknis-luonnontieteellinen 

Tietotekniikan koulutusohjelma   

 

Joonas Kukonlehto 

 

Immersio VR peleissä ja miten se eroaa PC pelien immersiosta 

 

Tietotekniikan kandidaatintyö 

2022 

27 sivua, 1 kuva ja 6 taulukkoa  

Tarkastaja: Apulaisprofessori Antti Knutas 

Avainsanat: VR, virtuaalitodellisuus, immersio, erot VR ja PC immersiossa  

 

Virtuaaliteknologia on ollut markkinoilla jo pitkään, mutta se ei ole kuitenkaan vielä saa-

vuttanut kovin merkittävää markkinaosuutta esimerkiksi pelimarkkinoilla. Tässä työssä 

lähdetään tutkimaan tarjoaisiko virtuaalitodellisuus kuitenkin pienemmästä suosiostaan 

huolimatta parempia pelikokemuksia käyttäjille. 

 

Tässä työssä tutkitaan kuinka immersoivia pelikokemuksia käyttäjät ovat kokeneet virtuaa-

lilaitteistolla ja verrataan näitä kokemuksia vastaaviin pelikokemuksiin perinteisemmällä 

pelilaitteistolla. Tässä tutkimuksessa pelikokemukset rajattiin seikkailu tai toimintapeleihin 

ja verrattavaksi perinteisemmäksi kokemukseksi valittiin pöytätietokoneella suoritettu pe-

likokemus. Käyttäjien kokemukset kerätään kyselytutkimuksella ja tämän tuloksia sitten 

verrataan toisiinsa. Tämän jälkeen käymme läpi mitä tuloksia saavutettiin, ja mistä nämä 

tulokset mahdollisesti johtuvat.  
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Virtual reality has been on the markets for some time, but it hasn’t reached that significant 

market share example in the gaming markets. In this research, we will research if virtual 

reality might offer better gaming experiences to the users despite being less popular. 

 

In this work, we are going to study how immersive experiences users have had while play-

ing with virtual reality equipment and how these experiences compare to similar experi-

ences when playing with more traditional equipment. In this research, the gaming experi-

ence is limited to adventure or action games and the more traditional experience is declared 

to be games played with pc. Data from users was collected by doing a survey which then 

was compared. After this, we go through the results and discuss what may be the reason 

behind them.     
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1  Johdanto 

Videopeliala on miljardibisnestä, joka on esillä kaikkialla mediassa. Pelaajia arvioidaan 

olevan ympäri maailmaa noin 3,1 miljardia vuonna 2022[1], videopeli markkinoiden arvi-

oidaan olevan 198,4 miljardin USD arvoiset vuonna 2021[2], josta immersiivisen pelaami-

sen eli toisin sanoen VR-pelaamisen arvioitiin olevan noin 6.39 miljardia USD vuonna 

2021[3]. Tästä voidaankin tulkita, että vaikka VR-teknologia on ollut olemassa jo pitkään 

markkinoilla ei se ole saavuttanut vielä kovin merkittävää roolia pelialalla. Tässä tutki-

muksessa pyritään selvittämään, koetaanko VR-pelit vähäisemmästä suosiostaan riippu-

matta, kuitenkin enemmän immersiivisenä tietokonepelaamiseen verrattuna.  

Yhtenä syynä VR-laitteiden vähäiseen suosioon voidaan kuvitella olevan niiden melko 

korkea hinta. Tietokoneeseen yhdistettäväksi tarkoitettu VR-laite itsessään maksaa jo ylei-

sesti saman verran kuin uusimmat pelikonsolit, tähän lisäksi tarvitaan kuitenkin vielä teho-

kas tietokone, jotta suoritusteho pelien pelaamiseksi on riittävä. 

Konseptina virtuaalitodellisuus on ensimmäistä kertaa kuvailtu jo 1930-luvulla teoksessa 

Pygmallion’s Spectacles[4]. Tämän jälkeen virtuaalitodellisuutta on kehitelty eri alojen 

tarpeisiin erityisesti 90-luvulta lähtien. Pelialalla virtuaalitodellisuus sai varsinaisen alku-

sysäyksen heti 90-luvun alussa, kun esimerkiksi Nintendo toi omia ensimmäisiä tuotteitaan 

markkinoille. Tämä virtuaalitodellisuus boomi jäi kuitenkin hyvin lyhyt kestoiseksi, sillä 

vielä 90-luvulla teknologia ei ollut tarpeeksi kehittynyttä tuottamaan kuluttaja käyttöön 

fiksuja ratkaisuja markkinoille. Nykyisen virtuaalitodellisuus buumin aloitti Oculus Rift 

vuonna 2012 ja siitä eteenpäin teknologiaa onkin hyödynnetty enemmissä määrissä läpi 

alojen. Tässä työssä pyritään kartoittamaan mikä on virtuaalitodellisuuden nykytilanne 

pelialalla, kun sitä kokemuspohjaisesti verrataan alan perinteisempiin vaihtoehtoihin. 

1.1  Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän kandidaatintyön päätavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen: 

Kuinka immersiivisenä (autenttisena, aitona) pelaaja tuntee pelikokemuksensa, kun pelaa-

minen tapahtuu virtuaalitodellisuudessa käyttämällä VR-järjestelmää.  



 

Vertailupohjana tälle pelikokemukselle käytetään mahdollisimman samanlaista pelikoke-

musta perinteisemmällä laitteistolla, jotta tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoi-

sia. Tässä tutkimuksessa perinteisempi laitteisto on rajattu tarkoittamaan tietokoneella ta-

pahtuvaa pelaamista, siten että pelin ohjaaminen tapahtuu hiirellä ja näppäimistöllä, visu-

aalinen palaute tulee näytöltä ja audio erillisellä laitteella.  

Pelikokemukset rajataan peligenren mukaan. Peligenreksi tähän tutkimukseen valittiin 

seikkailu- ja/tai toimintapeli, joka pelataan ensimmäisessä persoonassa. Tämä peligenre 

valikoitui tähän tutkimukseen, koska kyseisessä genressä tärkeitä elementtejä on hahmon 

liikkuvuus sekä etsi ja löydä mekaniikka (engl. search and discovery)[5], näiden koettiin 

olevan erinomaisia elementtejä immersion tunteen luomiseksi. Kokemuksia vertaillaan 

kyselytutkimuksella, jossa vastataan samoihin kysymyksiin molempien pelikokemusten 

pohjalta. Vastaajalta vaaditaan riittävää kokemusta molemmilla järjestelmillä pelaamisesta, 

jotta kokemuksia voidaan verrata. Kyselyn pohjalta toivotaan voitavan numeerisesti osoit-

taa käyttäjien kokevan toinen kokemuksista immersiivisempänä.  

 

1.2  Työn rakenne 

Tutkimus alkaa tällä johdantoluvulla. Johdantoluvun jälkeen tulee luku 2, jossa tutustum-

me aiempaan tutkimukseen virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä vaihtoehtoisena ratkai-

suna. Tarkastelemme mitä asioita muut ovat nostanee tutkimuksissaan esille ja kuinka toi-

mivana ratkaisuna he ovat kokeneet virtuaalitodellisuuden tutkimuksissaan. Tarkastelem-

me myös miten muut ovat tutkimuksissaan määritelleet immersion videopeleissä, jotta 

ymmärrämme mitä oikein lähdemme tutkimaan. Käymme myös läpi hieman virtuaalitodel-

lisuus laitteiston historiaa ja sitä millaisten innovaatioiden, ja laite ratkaisujen myötä 

olemme päätyneet nykypäivään. Kolmannessa luvussa käymme läpi, miten kyselytutkimus 

luotiin, miten se toteutettiin. Neljännessä luvussa käymme läpi kyselytutkimuksesta saatuja 

tuloksia. Viidennessä ja viimeisessä luvussa käymme läpi mahdollisissa syitä saatujen tut-

kimus tulosten pohjalla ja teemme lyhyen yhteenvedon tutkimuksesta.  

  



 

2  Aiempi tutkimus virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä erinäi-

sissä käyttökohteissa (sen historiasta ja immersiosta) 

Tässä luvussa käsitellään muita tutkimuksia VR:n hyödyntämisestä vaihtoehtoisena ratkai-

suna. Tutustutaan kuinka toimivana ratkaisuna VR-laitteiden kanssa työskennelleet ovat 

ratkaisun kokeneet. Lisäksi käymme läpi, miten muut ovat määritelleet immersion tutki-

muksissaan ja millaisia piirteitä he kokevat sen sisältävän. Viimeisenä tarkastelemme hie-

man virtuaalitodellisuuden historiaa käymällä läpi mitä teknologioita on ollut ennen nyky-

hetkeä.  

2.1  Aiempi tutkimus virtuaalitodellisuudesta 

Mohsen et al. tutkimuksen[6]  aiheena on ollut tutkia, miten luontevasti virtuaalitodelli-

suutta voitaisiin käyttää rakennus alalla. Tutkimuksessa käy ilmi, että 15 tutkimukseen 

osallistuneen mielestä virtuaalitodellisuutta on luontevaa hyödyntää rakennus alalla ja sillä 

saavutetaan erinäisiä hyötyjä. Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä alalla puolsi erityisesti 

ajan ja resurssien säästäminen, sekä turvallisuuden lisääminen. Ajan ja resurssien säästä-

mistä perusteltiin sillä, että virtuaalitodellisuus mahdollisti välittömän siirtymisen raken-

nuskohteille ja useissa tapauksissa oli myös huomattavasti halvempaa tarkastella kohteita 

etänä fyysisesti paikalla olon sijaan. Toinen erityinen hyöty virtuaalitodellisuuden käyttä-

misessä koettiin olevan sen lisäämä turvallisuus. On lukuisia rakennuskohteita, joilla kul-

keminen voi olla jopa vaarallista, mutta kun alueita tutkitaan ja suunnitellaan virtuaalito-

dellisuudessa ei tätä uhkaa luonnollisesti ole. Myös Peng Wang et al. totesi tutkimukses-

saan[7] virtuaalitodellisuuden käytön lisääntyneen alalla ja sen mahdollistaneen uudella 

tavalla opettamisen ja näin tehostaneen oppimista.   

Virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen suurimpina esteinä tutkimuksessa koettiin olevan 

niiden korkea hankinta hinta ja tarve tehokkaalle tietokone laitteistolle. Näille löydöksille 

löytyy tukea myös muista alan tutkimuksista. Meredith Bricken luettelee tutkimukses-

saan[8] kolme syytä, jotka hankaloittavat virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä opetuskäy-

tössä nämä ovat: kustannukset, käytettävyys ja uuden teknologian pelko. Tutkimukseen 



 

osallistuneet henkilöt kokivat, ettei useilla ole mahdollisuutta hyödyntää virtuaalitodelli-

suutta haluamallaan tavalla, sillä laitteisto maksaa vielä tällä hetkellä paljon enemmän kuin 

perinteisemmät tietokonelaitteet. Toinen hyödyntämistä rajoittava tekijä koettiin olevan 

laitteiston ja ohjelmiston optimoinnin puute. Tutkimukseen osallistujat kokivat virtuaalito-

dellisuuden olevan vielä niin uusi teknologia, että sitä hyödyntävien laitteistojen ja ohjel-

mistojen tulisi vielä kehittyä, jotta käyttökokemus olisi entistä sulavampi. 

Sánchez et al on tutkinut miten pelattavuutta ja käyttäjäkokemusta voitaisiin mahdollisim-

man helposti ja tehokkaasti tutkia videopeleissä. Tutkimuksessaan hän ehdottaa seuraavien 

attribuuttien kartoittamista tämän selvittämiseksi: tyytyväisyys, opittavuus, tehokkuus, 

uppoutuminen, motivaatio, tunteet, ja sosiaalisuus.[9] Brockmyer et al tutki kuinka uppou-

tuneita kohdehenkilöt olivat pelikokemuksiinsa, jotka tässä tapauksessa olivat väkivaltaisia 

videopelejä. Kartoittaakseen uppoutumista Brockmyer käytti kyselyssään seuraavia neljää 

kategoriaa kartoittavia kysymyksiä: omaksuminen, ajantajun menettäminen, läsnäolo ja 

uppoutuminen. [10] Fabricatore et al toteutti tutkimuksen, mitä asioita käyttäjät haluavat 

hyvältä toiminta videopeliltä. Tutkimuksesta kerättyjen vastausten pohjalta muodostettiin 

kolme kategoriaa, joita hyvältä toiminta videopeliltä vaaditaan nämä olivat: kokonaisuus, 

skenaario ja tavoite.[11] 

Näiden alalla toteutettujen kyselytutkimusten pohjalta saamme hyvän käsityksen millaisia 

asioita muut ovat aiemmin käsitelleet tutkimuksissaan ja näiden pohjalta saamme käsityk-

sen siitä miten itse voimme toteuttaa kyselytutkimuksen ja mitä siinä mahdollisesti kannat-

taa kartoittaa.  

2.2  Immersio 

Haggis-Burridge määrittelee tutkimuksessaan immersion neljään kategoriaan[12]: 

• Systeemi immersio: Voidaan käyttää kuvailemaan pelaajan syvää yhteyttä pelin 

mekaniikkojen, haasteiden ja sääntöjen kanssa. Saman kaltainen flow-tilan (”Ihmi-

nen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan sul-

kien kaiken muun tietoisuudestaan”[13]) kanssa. 

• Tila immersio: On tunne pelaajan läsnäolosta pelissä tai tunteesta virtuaalimaail-

maan siirtymisestä. Tämä linkittyy ruumiillistumis- konseptin kanssa. 



 

• Empaattinen/sosiaalinen immersio: Kuvailee suhdetta mikä pelaajalla voi syntyä 

pelin hahmoja kohtaan.  

• Juoni/jatkuvuus immersio: Voidaan käyttää kuvailemaan pelaajan taipumusta hah-

mottaa kuinka tapahtumasarjat jatkuvat, usein juonelliset kehitykset, mutta voidaan 

rinnastaa mihin tahansa progressioon, kuten uuden alueen tutkimiseen tai pelime-

kaniikkojen kehittymiseen.  

Janett et al määrittelee tutkimuksessaan immersion mittaamisesta videopeleissä immersion 

seuraavasti: Immersio käsittää ajantajunnan menettämisen tunteen oikeassa maailmassa ja 

sitoutumisen ja läsnäolon tunteen peli ympäristöön. Ennen kaikkea immersio on hyvän 

pelikokemuksen lopputuote.[14]  

Kevin Brooks määrittelee immersion tilaksi, jossa henkilö on sitoutunut ei vain fyysisesti 

vaan myös mentaalisesti ja ehkä myös emotionaalisesti kokemukseen[15].  

Näiden tutkimuksien käsitykset immersiosta ovat melko lailla vastaavat, mutta immersion 

pukeminen yksiselitteiseksi käsitteeksi on todella hankalaa. Ja tästä syystä immersion käsi-

tys hieman vaihteleekin tutkimuksesta riippuen, vaikkakin sen yleisolemus on kaikissa 

hyvin lähellä toisiaan.  

2.3  Virtuaalitodellisuus laitteiden historiaa 

Ensimmäinen pelaamisessa hyödynnetty massatuotettu VR-kone oli kuvassa 1 esiintyvä 

The Virtuality Groupin julkaisema Virtuality vuonna 1991. Se oli pelihalleissa käytetty 

VR-kone, jolla pelejä pystyi pelaamaan 3D-maailmassa. Tämän mahdollisti Virtualityn 

VR-Lasit, joiden kahdelta LCD näytöltä käyttäjä pystyi visuaalisesti havainnoimaan ympä-

ristönsä 3D-maailmassa ja kaksi sauvaohjainta (engl. Joystick) joilla käyttäjä pysty ohjai-

lemaan peliä. Näitä laitteita oli myös mahdollista yhdistää toisiinsa pelihalleissa (engl. Ar-

cade), mikä mahdollisti monin pelaamisen.[16]  



 

 

 

Kuva 1. Virtuality VR-laite[17] 

 

90-luvun alkupuolella julkaistiin myös ensimmäiset kuluttajille kotikäyttöön tarkoitetut 

VR-laitteet. Ensimmäisiä kotikäyttöön tarkoitettuja laitteita olivat Victormaxin StuntMas-

ter vuonna 1993[18], CyberMaxx 1994[19] ja Nintendon VirtualBoy 1995[20]. Nämä lait-

teet eivät vielä kuitenkaan kyenneet herättämään edistyksellisyydestään huolimatta suurta 

mullistusta markkinoilla, sillä teknologia oli vielä hyvin alkeellista, eikä siten pystynyt 

tarjoamaan kuluttajille kovin nautinnollista pelikokemusta.  

Nykyaikaisen VR aallon voidaan katsoa alkaneen OculusRift kickstarter kampanjasta 

2012, se onnistui keräämään 2,437,429$ alkuperäisestä 250,000$ tavoitteestaan[21]. Ocu-

lusRift julkaistiin kehittämistyökaluna ja sille olikin aluksi vain hyvin vähän pelejä. Tär-

kein asia mitä OculusRift onnistuikin tekemään oli konseptin toimivuuden todistaminen, 

tämä innoittikin lukuisia muita elektroniikkavalmistajia lähtemään mukaan VR-

kehitykseen.[22] 

Nykyään VR-laite valmistajia on jo useita ja laitteita on saatavilla esimerkiksi itsenäisesti 

toimivina kokonaisuuksina sekä puhelimeen, pelikonsoliin ja tietokoneeseen liitettävän 

erillislaitteena. Paraspelikokemus saavutetaan tietokoneeseen liitettävällä VR-laitteella, 



 

tähän on syynä tietokoneen muita laitteita parempi laskentateho, jota nykyaikeiset VR-pelit 

vaativat runsaasti. Tässä työssä keskitytään tietokoneeseen liitettävän VR-laitteen tuotta-

maan pelikokemukseen verrattuna pelikokemukseen muuten tietokoneella perinteisillä 

oheislaitteilla.  

  



 

3  Kyselytutkimus 

Vertaillaksemme pelikokemusten immersiivisyyttä suoritimme kyselytutkimuksen, sillä se 

soveltuu tutkimusmenetelmäksi kun pyritään kartoittamaan käyttäjien meilipiteitä rajatusta 

aiheesta[23]. Lisäksi kyselyllä pyrimme selvittämään millä osa-alueilla eroja mahdollisesti 

syntyy ja kumpi pelikokemus koetaan milläkin osa-alueella immersoivampana.  

Kyselyyn osallistujia ei luokiteltu erikseen mihinkään ryhmiin, vaikkakin osallistujien de-

mografiset tiedot kysyttiinkin kyselyssä. Koettiin, että vastaajat edustavat samaa ryhmää 

sukupuolesta tai iästä huolimatta tämän tutkimuksen puitteissa, joten luokittelulle ei nähty 

tarvetta. Kyselyyn vastaajat kerättiin jakamalla kyselyä erinäisiin opiskelijaryhmiin missä 

tiedettiin olevan VR-kalustoa omaavia henkilöitä. Näistä ryhmistä kerättiin yhteensä 28 

anonyymia vastausta. Ennen kyselytutkimusta vastaajat lukivat kyselyn intro sivun, missä 

lyhyesti kerrottiin, kuka kyselyn toteuttaa kuka sitä valvoo ja millaisia vastauksia sillä py-

ritään kartoittamaan. Varsinainen kyselytutkimus toteutettiin tämän jälkeen itsenäisesti 

vastaajien toimesta webropol alustalle luodulla 20 kohdan kyselyllä.  

Kyselytutkimus rakennettiin neljän kategorian pohjalta, nämä olivat: demografiset tiedot, 

flow-tila, samaistuminen ja kontrollien luontevuus. Kategorioita ei erikseen nimetty tai 

tuotu mitenkään esille vastaajille kyselytutkimuksessa. Ensimmäisenä kyselyyn osallistujat 

vastasivat demografisia tietoja koskeviin kysymyksiin. Tämän jälkeen he vastasivat muita 

kolmea kategoriaa käsitteleviin kysymyksiin, ensiksi VR pelikokemuksen pohjalta ja tä-

män jälkeen uudestaan samoihin kysymyksiin normaaliksi määritetyn pelikokemuksen 

pohjalta. Jälkimmäisissä kolmessa kategoriassa vastaajilla oli vaihtoehtona vastata väittä-

miin 5-portaisella Likert-asteikolla[24]. Näitä tuloksia sen jälkeen vertaamalla on tavoit-

teena löytää eroavaisuuksia, joiden pohjalta voitaisiin todeta toinen laitteisto immersiivi-

semmäksi. 

3.1  Demografiset tiedot 

Kyselytutkimuksessa kerätyt demografiset tiedot olivat vastaajien ikä ja sukupuoli. Muuten 

demografisia tietoja ei kerätty, sillä vastaajia ei alkujaankaan ollut tarkoitus jakaa eri luok-



 

kiin tuloksia tulkittaessa. Jotta tarvittavien vastauksien määrä pysyisi kohtuullisena ja saa-

dut tulokset edustaisivat mahdollisimman hyvin VR-pelejä kokeilleiden tuntemuksia, eikä 

niinkään yksittäisten henkilöiden mielipiteitä.  

3.2  Flow-tila 

Vastaajien kokemaa flow-tilan tunnetta pyrittiin kartoittamaan kyselyssä kolmella kysy-

myksellä. Nämä kysymykset valittiin Jsselsteijn et al.[25] tutkimuksesta, kysymyksiksi 

valikoitui: ”Menetin ajantajuntani pelatessani”, ”Unohdin ulkopuoliset ärsykkeet pelates-

sani” ja ”Koin olevani keskittynyt peliin”. Kaksi ensimmäistä kysymystä käännettiin suo-

raan englannista suomeksi, mutta kolmasta kysymystä hieman yksinkertaistettiin sen alku-

peräisestä muodosta ”Olin syvästi keskittynyt peliin”, kyselyssä esiintyneeseen versioon.  

Näillä kysymyksillä pyrittiin saamaan käsitys siitä uppoituivatko vastaajat pelikokemuk-

seensa tavalla, joka saisi heidät unohtamaan muun maailman ärsykkeet ja todella keskitty-

neensä pelikokemukseen. Flow-tilan tunnetta pyrittiin kartoittamaan tutkimuksessa, koska 

flow-tilan tunne on osa immersiivistä pelikokemusta 

3.3  Samaistuminen 

Samaistumista pelikokemuksen aikana kyselytutkimuksessa pyrittiin kartoitamaan kysy-

mällä vastaajilta kokivatko he tunteneensa pelikokemuksen aikana seuraavia neljää tunnet-

ta: ilo, ärtyneisyys, turhautunaisuus ja viha. Nämä kysymykset valikoituivat kyselyyn peli-

kokemuksia kartoittaneesta tutkimuksesta[25].  

Nämä tunteet valittiin, sillä koettiin niiden kuvaavan hyvin sitä, kuinka vahvasti pelaaja 

kokee pelin erinäiset ärsykkeet. Samaistumista kartoitettiin kyselytutkimuksessa, koska sen 

koettiin olevan tärkeä osa immersiivistä pelikokemusta, kuten Haggis-Burridge toteaa 

omassa tutkimuksessaan[12]. 



 

3.4  Kontrollien luontevuus 

Viimeisenä kartoitettavana immersiivisen pelikokemuksen osa-alueena kyselytutkimukses-

sa oli kontrollien luontevuuden mittaaminen. Kyselytutkimuksessa kontrollien luontevuu-

teen liittyviä kysymyksiä oli kaksi kappaletta ja ne olivat ”Pelin kontrollit tuntuivat luonte-

vilta ja helpoilta” ja ”Tunsin olevani taitava pelissä”[25].  

Kontrollien luonteva käyttö koettiin olevan tärkeä osa-alue immersiivisessä pelikokemuk-

sessa, sillä se mahdollistaa peliin uppoutumisen. Mikäli käyttäjä joutuu keskittymään liikaa 

siihen, miten tietty toiminto pelissä suoritetaan, ei käyttäjä pysty keskittymään pelin tapah-

tumiin yhtä tarkasti kuin tilanteessa missä kontrollien käyttö on sulavaa ja automaattista.  

  



 

4  Kyselyn tulokset 

Seuraavissa kohdissa tullaan käymään kyselytutkimuksen tuloksia läpi kyselytutkimuksen 

neljän kategorian mukaisesti. Kyselytutkimuksessa käytetty pisteskaala oli 5-vaiheine Li-

kertin asteikko. Arvo 1 edusti täysin eri mieltä vaihtoehtoa ja arvo 5 puolestaan täysin sa-

maa mieltä vaihtoehtoa.   

4.1.1  Demografiset tiedot 

Kyselytutkimukseen vastaajista selkeä enemmistö oli miehiä heitä oli vastanneista 89%, eli 

25 kappaletta. Naisia kyselyyn vastasi 7%, joka vastasi lukumäärällisesti kahta. Kyselyyn 

osallistui myös yksi henkilö, joka ei halunnut tuoda sukupuoltaan ilmi. Vastausvaihtoehtoa   

”Kerron itse” ei käyttänyt yksikään vastaaja, mutta yksi vastaajista ei vastannut tähän ei 

pakolliseen sukupuoli kysymykseen ollenkaan.  

Taulukko 1. Sukupuolien jakauma kyselyssä 

 n Prosentti 

Mies 24 88,9% 

Nainen 2 7,4% 

Kerron itse 0 0,0% 

En halua kertoa 1 3,7% 

 

Vastaajien iän keskiarvo oli 23.8 vuotta, nuorin vastaaja oli 21 vuotta ja vanhin 29 vuotta. 

Tämä oli melko odotettava lopputulos, sillä kyselyä jaettiin opiskelija ryhmiin ja tulokset 

näyttävätkin edustavan melko yleistä ikä jakaumaa kandivaiheen opiskelijoiden keskuu-

dessa.  

Taulukko 2. Ikä jakauma kyselyssä 

Vastaajien 

määrä 

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

25 21,0 29,0 23,8 24,0 2,2 

 



 

4.1.2  Ajantajun menetys 

Flow-tilaa kartoittavissa kysymyksissä vastausten keskiarvojen näkökulmasta jäivät erot 

melko pieniksi. Suurimmat erot syntyivät kahden ensimmäisen kysymyksen vastauksissa. 

Nämä kysymykset olivat ”Menetin ajantajuntani pelatessani” ja ”Unohdin ulkopuoliset 

ärsykkeet pelatessani”. Näistä ensimmäisen kysymyksen osalta normaaliksi pelikoke-

mukseksi määritelty PC saavutti VR:ää korkeamman keskiarvon tuloksella 4.1, VR:n tu-

loksen ollessa 3.6. Näin ollen PC saavutti edukseen 0.5 edun tämän kysymyksen osalta. 

Aihe alueen toinen kysymys saavutti VR:n osalta tuloksen 3.7 ja PC:n osalta 3.2, joten 

tämä kysymys puolestaan aiheutti myös 0.5 eron, mutta tällä kertaa VR:n eduksi. Katego-

rian viimeinen kysymys ”Koin olevani todella keskittynyt peliin” ei saavuttanut suurta eroa 

vastaajien keskuudessa tulosten ollen VR 4.4 ja PC 4.1, ero näin ollen jäi vain 0.3 ko-

koiseksi VR:n eduksi. Kategorian yhteen laskettujen keskiarvojen tulokset olivat: VR 3.9 

ja PC 3.8, eroksi tässä kategoriassa jäi siis vain 0.1 VR:n eduksi. 

Taulukko 3. Ajantajun menetys kategorian tulokset 

Kysymys VR Keskiarvo PC Keskiarvo Ero 

Menetin ajantajuntani 

pelatessani 

3,6 -4,1 -0,5 

Unohdin ulkopuoliset 

ärsykkeet pelatessani 

3,7 -3,2 0,5 

Koin olevani todella 

keskittynyt peliin 

4,4 -4,1 0,3 

Yhteensä 3,9 -3,8 0,1 

 

4.1.3  Samaistuminen 

Samaistumis- kategoriassa saatiin kyselytutkimuksen suurimmat ja pienimmät erot. Kyse-

lyn pienin ero syntyi kysymyksessä ”Koin pelikokemuksen aikana iloa”, kun molempien 

vastausten keskiarvoksi muodostui 4,5. Muuten kategorian kaikissa kysymyksissä saavutti 

PC VR:ää korkeammat keskiarvot erojen ollen: 0.7, 0.8 ja 0.9. Kysymykset, jotka johtivat 

näihin tuloksiin, olivat tulos järjestyksessä: ”Koin pelikokemuksen aikana ärtyneisyyttä”, 



 

”Koin pelikokemuksen aikana turhautumista” ja ”Koin pelikokemuksen aikana vihaa”. 

Tämän kategorian yhteen lasketut keskiarvot olivat: VR 2.8 ja PC 3.4, eroksi tulosten välil-

le jäi 0.6 PC:n eduksi. 

Taulukko 4. Samaistumis- kategorian tulokset 

Kysymys VR Keskiarvo PC Keskiarvo Ero 

Koin pelikokemuksen 

aikana iloa 

4,5 -4,5 0 

Koin pelikokemuksen 

aikana ärtyneisyyttä 

2,5 -3,2 -0,7 

Koin pelikokemuksen 

aikana turhautumista 

2,6 -3,4 -0,8 

Koin pelikokemuksen 

aikana vihaa 

1,6 -2,5 -0,9 

Yhteensä 2,8 -3,4 -0,6 

 

4.1.4  Kontrollien luontevuus 

Tässä kategoriassa kyselytutkimusta saavutti PC jälleen VR:ää korkeammat keskiarvot. 

Kysymyksen ”Pelinkontrollit tuntuivat luontevilta ja helpoilta” kohdalla saavutti PC kes-

kiarvon 4.2 ja VR keskiarvon 3.8, ero keskiarvojen välillä jäi näin ollen 0.4 suuruiseksi. 

Toisen kysymyksen ”Tunsin olevani taitava pelissä” saavutettiin ensimmäistä kysymystä 

suurempi ero sen ollessa 0.7, PC:n keskiarvo oli jälleen 4.2 ja VR:n 3.5. Kyselytutkimuk-

sen viimeisen kategorian yhteenlasketut keskiarvot olivat: VR 3.65 ja PC 4.2, eroksi muo-

dostui siis 0.55 PC:n eduksi.  

 

 

 



 

Taulukko 5. Kontrollien luontevuus kategorian tulokset 

Kysymys  VR Keskiarvo PC Keskiarvo Ero 

Pelin kontrollit tuntui-

vat luontevilta ja hel-

poilta 

3,8 -4,2 -0,4 

Tunsin olevani taitava 

pelissä 

3,5 -4,2 -0,7 

Yhteensä 3,65 -4,2 -0,55 

 

  



 

5  Pohdinta 

Tässä luvussa käsitellään kyselytutkimuksessa suurimpia eroja aiheuttaneita kysymyksiä 

hieman tarkemmin ja, sitä mistä nämä erot ovat mahdollisesti johtuneet. Riittävän suureksi 

eroksi tähän on valikoitu saman verran tai enemmän kuin 0,5. Emme käsittele demografisia 

tietoja koskeneita kysymyksiä tässä luvussa. 

5.1  Ajantajun menetys kategoria 

Tässä kategoriassa suurimmat erot aiheituivat kahden ensimmäisen kysymyksen kohdalla, 

joista ensimmäisessä PC saavutti korkeamman keskiarvon ja jälkimmäisessä VR saavutti 

korkeamman arvon.  

Kysymys ”Menetin ajantajuntani pelatessani” koettiin enemmän todeksi lausunnoksi PC 

pelikokemusten kohdalla. Tämän eron taustalla suurimpana syynä todennäköisesti on se, 

että VR pelit ovat usein huomattavasti PC pelejä fyysisesti raskaampia. Seikkailu tai toi-

minta pelin pelaaminen VR laitteilla on fyysisesti raskas kokemus, sillä hahmon liikutta-

minen tapahtuu oikeasti käsiä liikuttamalla. Tästä syystä usein VR pelejä pelataan huomat-

tavasti lyhyempi kestoisissa pätkissä, kun taas useat pelaajat saattavat pelata PC pelejä 

useita tunteja putkeen. Toinen eroja aiheuttava seikka tämän kysymyksen kohdalla voisi 

olla, joidenkin käyttäjien kokema paha olo pitempien VR pelisessioiden aikana.  

”Unohdin ulkopuoliset ärsykkeet pelatessani” saavutti VR:n kohdalla PC:tä korkeamman 

keskiarvon 0,5 erolla. Tämä selittyy melko selkeästi, sillä että jo fyysisiltä ominaisuuksil-

taan VR-laitteisto sulkee käyttäjän enemmän pois ulkopuolisten ärsykkeiden piiristä. VR-

laitteisto upottaa käyttäjän näkökentän täysin peliin, eikä tällöin esimerkiksi huomaa, mi-

käli puhelimessa vilkkuu uusi viesti. PC laitteisto sen sijaan jättää käyttäjän visuaaliseen 

havainnointi kenttään tilaa muillekin ärsykkeille. Audion ei pitäisi tässä luoda suurtakaan 

eroa, sillä yleisin tapa molempien laitteiden pelaamiseen on käyttää kuulokkeita, jotka poh-

jimmiltaan ovat melko samanlaiset tai jopa täysin samat.  



 

5.2  Samaistumis- kategoria 

Kyselytutkimuksen samaistumista kartoittaneet kysymykset aiheuttivat kyselyn suurimmat 

erot. Kategorian ainut kysymys minkä keskiarvoinen tulos oli molempien kohdalla sama 

on ”Koin pelikokemuksen aikana iloa”, kaikki muut kategorian kohdat olivat keskiarvoi-

sesti PC pelikokemuksien kohdalla korkeammat.  

Tämän kategorian eroja on melko hankala selittää yksinomaan laitteiden erona, sillä kyse-

lytutkimuksessa ei määritelty tarkasti peliä minkä pohjalta kysymyksiin tulee vastata, vaan 

ainoastaan peligenre. Tästä johtuen suurin eroavaisuuksia luoneen tekijän voidaan olettaa 

olevan se peli minkä pohjalta kyselyyn on käyttäjä vastannut. Tällä hetkellä VR-pelit ovat 

vielä melko uusi juttu markkinoilla ja hyviä VR-pelejä onkin tästä syystä paljon vähemmän 

kuin hyviä ja immersiivisiä PC-pelejä. Toinen huomion arvoinen asia tässä on se, miten 

VR-pelejä tehdään ja on tehty. Useat markkinoilta löytyvät VR-pelit tällä hetkellä on, joko 

pienempien pelistudioiden tekemiä tai käännöksiä jo olemassa olevasta konsoli tai PC-

pelistä. Pienemmillä pelistudioilla ei ole välttämättä kykyä tai budjettia luoda isojen peli-

studioiden tasoisia pelejä ja suorat käännökset eivät yleensä ole yhtä toimivia ratkaisuja 

kuin jo alkujaan VR-peliksi suunnitellut toteutukset.  

5.3  Kontrollien luontevuus kategoria 

Kyselytutkimuksen viimeistä kategoriaa käsitelleistä kahdesta kysymyksestä jälkimmäinen 

”Tunsin olevani taitava pelissä”, saavutti yli 0,5 eron. Tämän kysymyksen kohdalla eroa 

oli 0,7 PC pelikokemuksen saavuttaen suuremman keskiarvoisen tuloksen.  

Kyselyyn osallistujat kokivat PC kontrollien olevan luontevampia kuin VR kontrollien. 

Yhtenä syynä tähän voitaisiin todeta olevan se, että lähes poikkeuksetta voidaan olettaa 

käyttäjillä olevan enemmän käyttötunteja PC-laitteistolla kuin VR-laitteille, joten PC:n 

kontrollit ovat käyttäjällä hieman tutummat. Toinen kysymyksen kohdalla vaikuttava asia 

on tietysti vastanneiden pelaamat pelit. Pelistä riippuen, jotkin pelit on esimerkiksi tarkoi-

tettu helpoiksi aloittaa, mutta vaikeaksi masteroida. Masteroida tarkoittaa tässä yhteydessä 

pelin parempaa hallitsemista ja siinä hyväksi tulemista.  



 

5.4  Yhteenveto 

Kyselytutkimuksen pohjalta, kun lasketaan kaikkien kysymysten keskiarvot yhteen saa-

daan tuloksiksi taulukon 6, mukaiset 3,45 ja 3,8 näin ollen eron olevan 0,35 PC:n eduksi. 

Taulukko 6. Kaikkien kysymysten keskiarvot yhteenlaskettuna 

Kysymys VR Keskiarvo PC Keskiarvo Ero 

Kaikkien kysymysten 

ka yhteensä 

3,45 -3,8 -0,35 

 

Näin ollen voidaan kyselytutkimuksen tulosten pohjalta todeta vastanneiden kokeneen ko-

konaisuudessaan PC pelikokemuksen enemmän immersoivana, kuin vastaava VR peliko-

kemus. Tämä kuitenkaan tuskin on mikään absoluuttinen totuus, siitä kumpi laitteisto poh-

ja tarjoaa enemmän immersoivan pelikokemuksen. Syitä tähän on useita, sillä muuttujia 

mitkä vaikuttavat immersoivaan pelikokemukseen on huomattavasti enemmän kuin vain 

käytössä oleva laitteisto. Tämä tutkimus ehkä enemmin tarjoaakin vastauksen siihen, että 

onko toinen laitteisto ylivoimainen toiseen verrattuna ja tulosten pohjaltakin voidaan tode-

ta, että eroja laitteistoiden välillä kyllä löytyy muttei kumpikaan laitteisto ratkaisu ole tällä 

hetkellä ylivoimaisesti toista parempi, kun lähdetään hakemaan immersoivaa pelikokemus-

ta. Tällä hetkellä, melkeinpä enemmän huomion arvoinen asia on hyvin tehty immersoiva 

peli kuin laitteisto, millä kyseinen peli pelataan  

  



 

 

6  Johtopäätökset 

Tutkimuksessa ei onnistuttu numeerisesti osoittamaan, että pelikokemus virtuaalitodelli-

suudessa olisi enemmän immersiivinen, kuin pelikokemus perinteisemmällä laitteistolla. 

Pelikokemusten välille ei kuitenkaan syntynyt suuria eroja ja huomioiden vertailu kohteena 

olleen PC-laitteiston huomattavasti yleisempi käyttö, voidaan kuitenkin todeta virtuaalilait-

teiston tarjoavan jo melko immersoivan kokemuksen. 

Tutkimus osoittaa, että vaikka virtuaaliteknologia yleistyy huomattavaa vauhtia useilla eri 

aloilla, on se vielä kehitystä vaativa teknologia, joka ei ole valmis syrjäyttämään muita 

ratkaisuja. Kehitys virtuaaliteknologian suhteen on kuitenkin erittäin positiivista, laitteisto 

ja sovellukset tulevat varmasti paranemaan lähivuosina, suuremman käyttöasteen myötä.  

Tutkimuksessa toteutettu kyselytutkimus oli kysymyksiltään melko samanlainen kuin alal-

la aikaisemminkin toteutetut kyselyt, joita käsittelimme luvussa kaksi. Tulokset sinänsä 

eivät ole rinnastettavissa luvussa kaksi käsittelyssä olleisiin tutkimuksiin, sillä tutkimuksen 

pohjimmainen tarkoitus oli tässä työssä hieman erilainen. Linjia et al. on tutkinut virtuaali-

todellisuutta vaihtoehtona televisiolle elokuvien katsomiseksi vuonna 2018. Tässä tutki-

muksessa[26] hän toteaa virtuaalitodellisuuden tarjoavan käyttäjille immersoivamman 

käyttökokemuksen, mutta perinteisen television kautta katsotun elokuvan juoni jää parem-

min käyttäjien mieleen. Nämä tulokset tulivat todistetuksi myös tässä tutkimuksessa, sillä 

numeerisesti käyttäjät kokivat VR:n enemmän immersiiviseksi, mutta enemmän tunteita 

puolestaan herätti perinteiset PC pelit. 

Jatkotutkimuksena voitaisiin toteuttaa tapaus tutkimus, missä kohdehenkilöt pelaisivat 

mahdollisimman samankaltaisen pelin molemmilla laitteistoilla, ja tämän jälkeen haastatel-

taisiin heidät ja arvioitaisiin kuinka uppoutuneita, he olivat pelikokemuksiinsa. Hankalaa 

tästä tekee kohderyhmän ja tutkimuksessa käytettävän pelin valinta, sillä nämä vaikuttavat 

suuresti saavutettaviin tuloksiin.  
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