


Pokémon Go on mobiilipeli, jossa 
pelihahmoa liikutetaan 
pelimaailmassa liikkumalla itse 
oikeassa maailmassa. 
 
Pelaaja etenee pelissä kävelemällä 
ympäriinsä ja pysähtymällä tietyissä 
kohteissa, Pokéstopeilla ja 
Pokémon-saleilla (Gyms). 
 
Peli on ilmainen, mutta sitä pelaava 
voi ostaa esineitä peliin oikealla 
rahalla. Peli toimii iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmiä käyttävissä 
älypuhelimissa ja taulutietokoneissa. 
 
Erikoista ja uutta Pokémon Go:ssa on 
lisätyn todellisuuden (augmented 
reality) käyttö pelissä. Pyydystettävät 
pokémonit näkyvät puhelimen 
ruudulla kameran kautta kuvatussa 
taustassa aivan kuin ne olisivat 
oikeasti paikalla. 
 
Pokémon Go:n pelaaminen on 
hauskaa ja kuntoa kehittävää. 
Suosittelemme! 

Kuvan Drowzee on 
ilmestynyt supermarkettiin. 



Pokémon, joka on ilmestynyt 
puhelimesi ruudulle, pysyy 
näkyvillä, vaikka siirryt esim. 
autotieltä turvalliseen paikkaan. 
 
Jos pokémon on ilmestynyt 
paikkaan, jossa sen pyydystäminen 
on vaarallista, vaihda AR-kytkimestä 
kameratila pois päältä. Voit nyt 
pyydystää pokémonin paikaltasi. 
 
Älä koskaan pelaa ajaessasi autolla, 
mopolla, skootterilla tai 
polkupyörällä. 
 
Katso mihin kävelet. Älä ryntäile. 

Pokémon Go:n 
latausruudussa muistutetaan 
aiheellisesti siitä, että 
ympäriinsä käveleskely 
pelkästään ruutua tuijottaen 
voi olla vaarallista. 



Bag    esinevarasto, johon mahtuu tietty määrä tavaraa 

Buddy   kamupokémon, jonka kanssa kävely kerryttää karkkeja 

CP    command point eli komentopiste, kuvaa otteluvoimaa 

Candy   karkki, joita tarvitaan pokémonien kehittämiseen 

Egg    muna, josta kuoriutuu pokémon 

Gym   sali, jolla pelaajat voivat otella pokémoneillaan 

Great ball  poképallo, jolla on suurempi kiinniottoteho 

HP    hit point, osumakesto, kuinka paljon pokémon kestää iskuja 

Incense   suitsuke, houkuttelee pokémoneja pelaajan luokse 

Incubator  hautomakone, jolla munat haudotaan kuoriutuneiksi 

Instinct   keltaisen joukkueen nimi 

Level   pelaajan taso, joka nousee kokemuspisteitä kerryttämällä 

Lucky Egg  onnenmuna, tuplaa kokemuspistekertymän puoleksi tunniksi 

Lure   houkutin, houkuttelee pokémoneja pokéstopille 

Mystic   sinisen joukkueen nimi 

Pokéball   pallo, jolla pokémoneja pyydystetään 

Pokécoin  pokekolikko, jolla voi ostaa pelin esineitä 

Pokédex   tietokanta, johon keräämiesi pokémonlajien tiedot tallentuvat 

Pokémon  pelissä kerättävä olento 

Pokéstop  paikka, josta voi kerätä pelissä hyödyllisiä esineitä 

Potion   lääkesuihke, jolla hoidetaan otteluissa uupuneita pokémoneja 

Prestige   salin maine, vaikuttaa valloittamiseen 

Razz Berry  marja, jonka avulla pokémonin pyydystäminen helpottuu 

Revive   elvyttää ottelusta uupuneen pokémonin 

Stardust   tähtitomu, käytetään pokémonien vahvistamiseen 

Team   joukkue, johon pelaaja liittyy tasolla 5 

Type   pokémonin tyyppi, merkitystä otteluissa 

Valor   punaisen joukkueen nimi 

XP    experience point, kokemuspiste, kertyvät pelatessa 



Asetukset löytyvät, 
kun kosketat 
alareunan poképalloa 
ja valitset oikeasta 
yläkulmasta Settings 

Asetukset ylhäältä alas: 
 
Music - musiikki päälle/pois 
 
Sound Effects - äänitehosteet 
päälle/pois 
 
Vibration - värinä päälle/pois 
 
Battery Saver -  akunsäästötila 
päälle/pois 
 
Sähköpostilistan 
liittymisnappula 



Kun pelin on ladannut ja sen 
käynnistää ensimmäisen kerran, 
pelaaja luo oman hahmonsa. 
Nimimerkin valinnassa kannattaa 
käyttää harkintaa, sillä yhden 
nimimerkin vaihdon jälkeen sitä ei 
saa muutettua aloittamatta peliä 
kokonaan alusta toisella 
pelaajatilillä. 
 
Hahmolle valitaan sukupuoli, 
ihonväri, hiustyyli, silmien väri ja 
asukokonaisuus, ja sille annetaan 
nimi, joka toimii pelaajan 
nimimerkkinä pelissä. Muut pelaajat 
näkevät pelaajasta hahmon ja 
nimimerkin. 

Nimimerkkisi näkyy kelle 
tahansa pelaajalle, joka on 
samalla salilla. Älä käytä 
oikeaa nimeäsi, jonkun 
toisen oikeaa nimeä tai 
kirosanoja. 



Pokémon Go:n pelinäkymässä oma 
luotu pelihahmo liikkuu GPS-
paikannuksen perusteella 
lähiympäristöstä luodulla kartalla. 
Hahmon lisäksi karttaan on 
merkitty Pokéstop-pisteitä ja 
Gymejä eli saleja. Lähistöllä liikkuvia 
pokémoneja kuvataan animaatiolla 
rahisevasta ruohosta, jonka 
suuntaan kulkemalla voi löytää 
pyydystettävää. Kun pelaaja liikkuu 
reaalimaailmassa, hahmo liikkuu 
kartalla. 

Kuvassa: 
1. pelihahmo 
2. Pokéstop 
3. Aktiivinen Pokéstop 
4. Gym 
5. pyydystettävä pokémon 
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Kun pelaaja tulee 
pyydystysetäisyydelle pokémonista, 
se ilmestyy ruudulle ja puhelin 
värähtää. Kerralla voi ilmaantua 
useampiakin pokémoneja, mutta ne 
pitää pyydystää yksi kerrallaan. 
 
Kun koskettaa ruudulla näkyvää 
pokémonia, peli siirtyy 
pyydystystilaan ja jahti voi alkaa. 

Kuvassa: 
1. pyydystettävä pokémon 
2. pakotoiminto 
3. kamera päälle/pois 
4. poképallo 
5. kuvakaappaus 
6. reppu 
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Pokémon pyydystetään heittämällä 
sitä poképallolla. 
 
Eri pokémonlajeja löytyy eri 
paikoista. Kannattaa käydä 
kaikenlaisissa maastoissa ja 
ympäristöissä jahdissa! 
 
Poképalloja saa lisää pokéstopeilta 
tai ostamalla pokékolikoilla. 
 
Jos et halua pyydystää pokémonia, 
voit paeta pakonäppäimen avulla. 

1. Kosketa sormellasi poképalloa, 
älä päästä irti. 
 
2. Pokémonin ympärille ilmestyy 
kutistuva rengas. Kun rengas on 
pienimmillään, pokémon jää toden-
näköisimmin palloon. 
 
3. Heitä poképallo pyyhkäisemällä 
sormellasi ruutua ja päästämällä 
irti. Oikean tekniikan oppii harjoit-
telemalla. 
 
Jotkut pokémonit ovat vaikeampia 
pyydystää, sillä ne ovat pieniä tai 
liikkuvat paljon. 
 
4. Kun poképallo osuu pokémoniin, 
se joutuu pallon sisään. Jos tuuri 
käy, se myös jää sinne, osaksi 
pokémonkokoelmaasi. 



Pokémonien pyydystäminen käy 
vaikeammaksi, kun pelaaja etenee 
pelissä ja nousee ylemmille tasoille. 
 
Hankalasti pyydystettävän pokémonin 
nappaamista voi helpottaa 
syöttämällä sille marjoja (Razz Berry). 
Marjoja saa pokéstopeilta tietyn tason 
ylitettyään, mutta sitä ennen niille ei 
ole juuri tarvetta. 
 
Marjat löytyvät koskettamalla reppua. 
Kosketa repun valikossa marjaa ja 
sitten heitä se pokémonille poképallon 
tapaan. Seuraavan pokémoniin osuvan 
pallon todennäköisyys pitää pokémon 
pyydystettynä kasvaa. 



Kun pokémon on pyydystetty, se 
lisätään pokédexiin, jos et ole 
pyydystänyt sitä lajia aikaisemmin. 
Lisäksi pokémon lisätään 
kokoelmaasi. 
 
Pokémonin pyydystämisestä saa myös 
kokemuspisteitä, tähtitomua 
(stardust) ja karkkeja (candy). 
Kannattaakin pyydystää kaikki 
pokémonit jotka saa kiinni! 

Kuvassa: 
1. pokémonin nimi 
2. pokémonin osumakesto 
3. pokémonin tyyppi 
4. pokémonin komentopisteet 
5. pokémonin koko 
 
Pyyhkäisemällä ylöspäin näet 
pokémonin hyökkäyksien 
tiedot, löytöpaikan ja 
siirtotoiminnon. 
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Pokémonin hyökkäyksiä on kahta 
tyyppiä: perusisku ja erikoisisku. 
 
Otellessa pokémon käyttää 
perusiskuja, kunnes erikoisisku on 
latautunut niin, että sininen palkki on 
täyttynyt. Tämän jälkeen se voi 
käyttää myös erikoisiskua. 
 
Samalla pokémonlajilla voi olla 
erilaisia iskuja ja niiden yhdistelmiä. 

Tämän Charmanderin 
hyökkäysvalikoimaan kuuluvat 
perusisku Ember (liekki) ja 
erikoisisku Flame Burst 
(liekkipurkaus).  Erikoisiskun 
saa tehtyä neljä kertaa 
peräkkäin. Tässä tapauksessa 
kumpikin isku on samaa 
tyyppiä (tuli). 



Pokémonien kehittämiseen tarvitaan 
karkkeja. Samoin kokoelmaan mahtuu 
vain tietty määrä pokémoneja. 
Ylimääräiset pokémonit kannattaa 
siirtää professorin huomaan 
siirtotoiminnolla. Näin saat 
kokoelmaan tilaa ja vastineeksi 
karkin. 
 
Siirtotoiminto löytyy pokémonin 
tiedoista, kun kosketat valikkonappia 
oikeassa alakulmassa. Valitse Transfer, 
vahvista siirto valitsemalla Yes, ja 
pokémon siirtyy professorin 
huomaan. Vaihdossa saat karkin. 



Pokémonien vahvistamiseen 
tarvitaan karkkeja ja tähtitomua. 
Vahvistaminen lisää pokémonin 
komentopisteitä ja osumakestoa. 
 
Voit vahvistaa pokémonia Power 
up -toiminnolla. Pokémonin 
vahvistaminen käy sitä 
kalliimmaksi, mitä korkeampi CP 
sillä jo on. Power up -napin 
vieressä kerrotaan, paljonko yksi 
vahvistamiskerta maksaa. 

Kuvan Vaporeon sai 
vahvistamisen myötä 39 
komentopistettä ja 2 
osumakestoa lisää. 
Pisteiden ja osumakeston 
määrä riippuu 
vahvistettavasta 
pokémonista. 



Suurimman osan pokémoneista voi 
kehittää toiseksi lajiksi. Jokaisesta 
kehitetystä pokémonista saa myös 
kokemuspisteitä. 
 
Kun olet kerännyt kylliksi pokémonin 
karkkeja, voit käyttää Evolve-
toimintoa ja kehittää pokémonin 
seuraavalle tasolle. Pokémonista tulee 
samalla vahvempi, ja se saa uudet 
hyökkäysiskut. 

Kuvassa Pidgey 
kehittyy 
Pidgeottoksi 12:a 
karkkia vastaan. 
Seuraava 
kehitystaso maksaa  
50 karkkia. 



Pokéstopit ovat pelin kannalta 
tärkeitä pisteitä. Lähialueella olevat 
pokéstopit näkyvät sinisinä kuutioina, 
mutta kun pelaaja tulee kyllin lähelle 
pokéstopia, sen ulkonäkö muuttuu. 
 
Pokéstopeilta saa tärkeitä esineitä, 
kuten poképalloja, lääkesuihkeita 
(potion) ja elvytyskarkkeja (revive). 
Joskus pokéstopilta saa myös munan, 
josta voi hautoa kuoriutuvan 
pokémonin. 
 
Jos joku pelaaja asettaa pokéstopille 
houkuttimen (lure), pokémoneja 
ilmestyy sen lähistölle puolen tunnin 
ajan. 

Ensimmäisessä kuvassa 
aktiivinen pokéstop ja 
toisessa pyöräytetty 
pokéstop. Kolmannen kuvan 
pokéstopille on asetettu lure 
houkuttelemaan 
pokémoneja paikalle. 



Pokéstopit ovat yleensä tunnettujen 
maamerkkien luona. Kirkot, 
kirjastot ja patsaat sekä 
muistomerkit ovat yleensä hyviä 
kohteita pokéstopjahdissa. 
Kauempana olevan pokéstopin 
sijainti selviää sitä koskettamalla: 
näkyviin tulee pokéstopin nimi sekä 
valokuvalevy, jossa on kuva 
kohteesta. 
 
Yhtä pokéstopia voi käyttää 
uudestaan aina viiden minuutin 
välein, eli jos olet pallopulassa, 
kannattaa viivähtää hetki aloillaan. 

Kun pokéstopin 
valokuvalevyä pyöräyttää 
pyyhkäisemällä sormella 
sen yli oikealle tai 
vasemmalle, se lahjoittaa 
esineitä, kuten poképalloja. 



Lure eli houkutin on tärkeä apu 
pokémonien pyydystämisessä. Kun 
pokéstopille on asetettu lure, 
pokémoneja ilmestyy sen 
läheisyyteen, eikä pelaajan tarvitse 
kuin odottaa paikallaan saaliin 
saapumista kiinniottoetäisyydelle. 
 
Kuka tahansa voi asettaa luren, ja 
kaikki pelaajat, jotka ovat luren 
lähistöllä, hyötyvät siitä. 
 
Yhden luren vaikutus kestää puoli 
tuntia. Lureja voi ostaa pokékolikoilla, 
mutta niitä saa myös silloin tällöin 
ilmaiseksi, kun pelaaja nousee 
seuraavalle tasolle. 

Ensimmäisessä kuvassa lure 
eli houkutin, toisessa 
kuvassa pokéstop, jolle on 
asetettu lure, sekä luren 
paikalle houkuttelema 
pokémon (Mankey). 



Kun pelaaja pääsee tasolle 5, hän 
valitsee joukkueen, johon liittyy. Tämä 
valinta on peruuttamaton, eli 
kannattaa harkita huolella. 
 
Keltainen joukkue, Instinct, keskittyy 
pokémonien kuoriutumisen 
tutkimiseen. 
 
Sininen joukkue, Mystic, on 
kiinnostunut pokémonien 
kehittymisestä. 
 
Punainen joukkue, Valor, panostaa 
pokémonien voiman lisäämiseen. 

Jokaisen joukkueen tuomat 
edut ovat erilaiset. Lisäksi 
kannattaa miettiä, mihin 
joukkueeseen pelikaverit 
kuuluvat, sillä esim. salien 
valtaamisessa yhteistyö on 
voimaa. 



Pokémon Gymit eli salit ovat paikkoja, 
joissa pokémonit voivat otella 
keskenään. 
 
Tyhjä sali on valkoinen, mutta jos sali 
on vallattu, se on valtaajan joukkueen 
väreissä. Vallatun salin huipulla seisoo 
hologrammi salin voimakkaimmasta 
pokémonista. 
 
Salille pääsee ottelemaan, kun liikkuu 
kyllin lähelle sellaista. Salin tiedot ja 
sijainnin pääsee näkemään 
koskettamalla salia. 
 
Jos pokémonisi on salilla, saat 
palkkioksi kolikoita ja tähtitomua. 

Kuvassa näkyy 
taustalla kolme salia, 
kaksi punaista ja yksi 
sininen. 



Salin taso riippuu siitä, miten 
aktiivinen ryhmä sen on vallannut. 
Punaiseen tiimiin kuuluva pelaaja voi 
vahvistaa punaista salia ottelemalla 
sillä olevia pokémoneja vastaan ja 
voittamalla ottelut. 
 
Mitä korkeampi taso salilla on, sitä 
enemmän sinne mahtuu pokémoneja. 
Tason 1 salille mahtuu 1, tasolla 2 
mahtuu 2, jne, aina tasolle 10 asti. 
 
Kohtaamasi sali ei välttämättä ole 
täynnä, jolloin voit jättää oman 
pokémonisi salia puolustamaan 
ottelematta paikasta. 

Kuvan sali on tasolla 2, 
eikä sinne mahdu 
enempää pokémoneja 
kuin siellä jo on. Voit 
selata salilla olevia 
pokémoneja 
pyyhkäisemällä 
oikealle tai 
vasemmalle. 



Kun olet päättänyt yrittää vallata salin, 
valitset kuuden pokémonin ryhmän, jonka 
lähetät salin pokémoneja vastaan. 
 
Otteleminen tapahtuu naputtamalla 
sormella näyttöä. Jokainen osuma kasvattaa 
sinistä palkkia, jonka täytyttyä pokémonin 
saa tekemään erikoisiskun näyttöä pitkään 
painamalla. 
 
Voit väistellä vastustajan iskuja 
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. 
 
Ottelun voittaa, kun vastustajan 
osumakestopalkki on tyhjä. 
 

Kuten kuvasta näkyy,  
Clefablen hyökkäykset 
Hypnoa vastaan eivät 
ole kovin tehokkaita. 
Otteluissa kannattaa 
panna merkille 
pokémonien ja 
hyökkäysten tyypit. 

Esimerkki kuuden 
pokémonin ryhmästä. 



Jokainen salilla olevan pokémonin 
vastustajajoukkueen pokémoneille 
häviämä ottelu vähentää salin mainetta 
(prestige). Kun maine putoaa nollaan, 
sali menettää värinsä ja vapautuu. 
 
Vapautunut sali vallataan jättämällä 
oma pokémon salille. Jos pelaat 
kavereiden kanssa ja olette samassa 
joukkueessa, kannattaa jäädä hetkeksi 
ottelemaan harjoitusotteluita ja 
kasvattamaan salin mainetta. Jokainen 
ottelu, jonka voittaa oman joukkueen 
salilla, kasvattaa mainetta ja tekee 
salista vaikeamman vallata. 

Vapaa sali näkyy 
valkoisena. Tässä 
kohtaa on hyvä olla 
nopea, ettei kukaan 
muu ehdi napata salia 
oman joukkueensa 
haltuun. 



Pokéstopeilta voi löytyä esineiden 
lisäksi munia. Munista kuoriutuu 
pokémoneja, jos niitä haudotaan. 
 
Munat löytyvät pokémonluettelon 
oikeasta yläkulmasta kohdasta Eggs. 
 
Muna haudotaan koskettamalla munaa 
ja valitsemalla Start incubation. 
Jokaisen munan alla lukee, montako 
kilometriä on käveltävä niin, että muna 
on hautumassa, kunnes muna 
kuoriutuu. 
 
Erilaisista munista kuoriutuu erilaisia 
pokémoneja. Kokeile ja ylläty! 

Kuvassa vasemmalla 
kaksi ensimmäistä 
munaa ovat 
hautumassa. 
Hautomakoneita on 
alussa yksi, ja niitä 
voi saada lisää sitä 
mukaa, kun taso 
pelissä nousee. 
Tästä munasta 
kuoriutui Rhyhorn. 



Pokémon Go on ilmainen peli, mutta 
siinä voi myös tehdä ostoksia oikealla 
rahalla. 
 
Oikea raha vaihdetaan pokékolikoiksi, 
joilla voi ostaa pelin kaupasta esineitä. 
 
Myynnissä on poképalloja, lureja, 
suitsuketta, onnenmunia, 
hautomakoneita sekä lisätilaa 
kokoelmaan ja reppuun. 
 
Pokékolikoita voi kerätä myös saleilta, 
joilla on omia pokémoneja. Voit kerätä 
21:n tunnin välein salipalkinnot, eli 10 
pokékolikkoa ja 500 tähtitomua jokaista 
salilla olevaa pokémoniasi kohden, 
koskettamalla oikean  yläkulman kilpeä. 



Munia on kolmenlaisia; kahden, 
viiden ja kymmenen kilometrin 
munia. Kilometrilukema viittaa 
siihen, montako kilometriä 
hautoessa on käveltävä, jotta muna 
kuoriutuu. 

Kuvasta voit katsoa, mitä 
pokémoneja munastasi on 
mahdollista kuoriutua. 



Voit värvätä 
pokémonkokoelmastasi mieleisen 
kaverin kamupokémoniksi. 
Kamupokémonin kanssa 
käveleminen kerryttää pokémonin 
karkkisaldoa. 

Kahden kilometrin 
hautomismatkan 
kamupokémonilta saa 
yhden karkin yhden 
kilometrin matkalta, 
viiden kilometrin 
hautomismatkan 
pokémonilta kävelyä 
vaaditaan kolme 
kilometriä ja kymmenen 
kilometriä hautuvalta 
yhden karkin tienaa 
viiden kilometrin 
taivalluksella.  



Kamupokémonin voi asettaa 
koskettamalla pelaajakuvaketta 
pelin vasemmassa alakulmassa. 
 
Kamupokémonin voi vaihtaa 
toiseen milloin vain, mutta 
vaihtaminen nollaa senhetkisen 
karkin matkamittarin. 

Pelaajan 
kamupokémonina on 
Bulbasaur. Punainen 
rengas  osoittaa 
kertynyttä matkaa kohti 
karkin saavuttamista. 



Kamupokémon asetetaan ja 
vaihdetaan samasta paikasta. 
Kosketa asetusnappulaa 
profiilinäkymän oikeassa 
alakulmassa. 



Valitse kohta Buddy. 



Valitse kokoelmastasi se pokémon, 
jonka haluat kamupokémoniksesi. 



Näet kamupokémonisi kanssa 
kuljetun matkan koskettamalla 
kamupokémoniasi profiilinäkymässä. 
Pokémonin nimen alla näkyy 
kokonaismatka, ja sen alapuolella 
seuraavaa karkkia varten kuljettu 
matka. 

Voit vaihtaa 
kamupokémonin tästä 
kuvakkeesta. 



Pokémoneja on erilaisia, ja niitä 
löytyy erilaisista paikoista, usein 
pokémonien tyyppien perusteella. 
Lisäksi pelin pokémoneilla on eri 
harvinaisuusasteita. 

Rattata, Pidgey ja Weedle 
ovat pokémoneja, joita 
löytyy kaikkialta. 

Venonat, Caterpie, Zubat ja 
Doduo ovat erittäin yleisiä ja 
helposti löytyviä. 



Oddish, Paras, Gastly, Drowzee, Eevee, Magikarp ja Meowth ovat  
kaikki hyvin yleisiä. 

Bellsprout, Ekans, Nidoranit, Poliwag, Slowpoke, Goldeen, Krabby ja 
Mankey ovat yleisesti tavattuja. 



Spearow, Growlithe, Jigglypuff, Clefairy, Psyduck, Seel, Abra ja Geodude 
ovat jo vähän harvinaisempia saaliita. 

Tentacool, Shellder, Onyx, Sandshrew, Vulpix, Ditto ja Exeggcute ovat vielä 
harvinaisempia, mutta kohtalaisen helposti saatavia. 



Machop, Ponyta, Koffing, Voltorb, Horsea, Staryu ja Tangela ovat 
harvinaisia pokémoneja. 

Cubone, Rhyhorn, Grimer, Magnemite, Pinsir, Scyther ja Lickitung ovat 
hyvin harvinaisia pokémoneja. 



Dratini, Farfetch’d, Mr. Mime, Jynx, Magmar, Electabuzz ja Porygon 
ovat huippuharvinaisia. 

Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, 
Hitmonchan ja Hitmonlee ovat erittäin harvinaisia. 



Ditto on niin harvinainen, että monet 
epäilevät, ettei sitä ole koko pelissä lainkaan. 

Lapras, Snorlax, Kangaskhan ja Chansey ovat äärimmäisen harvinaisia. 



Pokémoneja on eri tyyppejä. 
Jokaisella tyypillä on vahvuutensa 
ja heikkoutensa muita tyyppejä 
vastaan, ja niitä löytyy helpommin 
erilaisista paikoista. 

Asuma-alueet 
Lähiöissä ja muilla asuinalueilla 
esiintyy hieman tavallista enem-
män tulipokémoneja. 

Kaupungit 
Kaupungeissa esiintyy tavallista 
useammin tulipokémoneja 

Maatilat 
Maatiloilla esiintyy kaikkein eniten tuli-
pokémoneja, erityisesti kuivilla ja aavik-
koisilla seuduilla. 

TULITYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Kaupungit 
Kuivat paikat ja alueet, joilla on 
paljon betonia, ovat sähkö-
pokémonien suosiossa. 

SÄHKÖTYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Yliopistot ja korkeakoulut 
Yliopistojen ja korkeakoulujen kampus-
alueilla on tehty paljon sähköpokémon-
havaintoja. 



Pokémoneja on eri tyyppejä. 
Jokaisella tyypillä on vahvuutensa 
ja heikkoutensa muita tyyppejä 
vastaan, ja niitä löytyy helpommin 
erilaisista paikoista. 

Luonto 
Retkeilypolut, vaellusreitit, isot vihreät 
alueet kuten golfkentät ja suuret puis-
tot ovat kivipokémonien suosiossa. 

Maatilat 
Kivityypin pokémoneja löytää kaikkein par-
haimmin maatiloilta ja niiden lähistöltä. 

KIVITYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Asuma-alueet (öisin) 
Asuinalueilla psyyketyypin 
pokémoneja tavataan enimmäk-
seen yöaikaan. 

PSYYKETYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Sairaalat 
Monet pelaajat ovat kertoneet löytäneensä 
runsaasti psyyketyypin pokémoneja sairaaloi-
den lähettyviltä. 



Pokémoneja on eri tyyppejä. 
Jokaisella tyypillä on vahvuutensa 
ja heikkoutensa muita tyyppejä 
vastaan, ja niitä löytyy helpommin 
erilaisista paikoista. 

Puistot 
Puistot, joissa on lampia ja suihkuläh-
teitä, vetävät puoleensa vesityypin 
pokémoneja. 

Vesialueet 
Joet, järvet, rannat, purot, lammet, sata-
mat - täältä löydät vesipokémoneja! 

VESITYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Maamerkit 
Maamerkit ja nähtävyydet ovat paik-
koja, joista löydät tavallista helpom-
min keijutyypin pokémoneja. 

KEIJUTYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Rannat 
Keijutyypin pokémoneja on havaittu liikkuvan 
erityisesti meren äärellä olevilla hiekkarannoilla. 

Suoalueet 
Seuduilta, joilla on paljon suota ja kos-
teikkoja,  voi löytää tavallista helpom-
min vesipokémoneja. 



Pokémoneja on eri tyyppejä. 
Jokaisella tyypillä on vahvuutensa 
ja heikkoutensa muita tyyppejä 
vastaan, ja niitä löytyy helpommin 
erilaisista paikoista. 

Asuma-alueet 
Lähiöissä ja muilla asuinalueilla 
esiintyy runsaasti  normaalityy-
pin pokémoneja. 

Yliopistot ja korkeakoulut 
Yliopistojen ja korkeakoulujen kampus-
alueilla on paljon normaalityypin 
pokémoneja 

NORMAALITYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Yöaika 
Aavetyypin pokémoneja, löytää kaikkein 
varmimmin öiseen aikaan, vaikka niihin 
törmää silloin tällöin myös päivisin. 

AAVETYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Asuma-alueet 
Aavetyypin pokémoneja on havaittu silloin tällöin 
myös asuinalueilla. 



Pokémoneja on eri tyyppejä. 
Jokaisella tyypillä on vahvuutensa 
ja heikkoutensa muita tyyppejä 
vastaan, ja niitä löytyy helpommin 
erilaisista paikoista. 

Nähtävyydet 
Erilaiset hyvin tunnetut tai merkit-
tävät paikat ovat sellaisia, joista voit 
pyydystää lohikäärmepokémonin. 

Golfkentät 
Kumma kyllä, golfkentille on raportoitu ilmesty-
vän tavallista useammin lohikäärmetyypin 
pokémoneja. 

LOHIKÄÄRMETYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Teollisuusalueet 
Myrkyllisiä pokémoneja löytää par-
haiten teollisuusalueilta ja isoista 
rakennuksista. 

MYRKKYTYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Kosteikot 
Myrkypokémoneja löytää myös soilta, kosteikoista, 
lammilta ja joiltakin järviltä. 



Pokémoneja on eri tyyppejä. 
Jokaisella tyypillä on vahvuutensa 
ja heikkoutensa muita tyyppejä 
vastaan, ja niitä löytyy helpommin 
erilaisista paikoista. 

Luonto 
Maaseutu, retkeilypolut ja luonno-
puistot ovat oivia paikkoja löytää 
ruohopokémoneja. 

Nurmet ja ruohikot 
Isot nurmialueet, kuten golfkentät, kätkevät ta-
vallista enemmän ruohotyypin pokémoneja. 

RUOHOTYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Ruohikot 
Jäätyypin pokémoneja on havaittu 
ruohikkoisilla alueilla. 

JÄÄTYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Vesialueet 
Missä vettä, siellä mahdollisesti jäätyypin 
pokémoneja. 

Puistot 
Kaikkein useimmin ruohotyypin 
pokémoneihin törmää puistoissa. 



Pokémoneja on eri tyyppejä. 
Jokaisella tyypillä on vahvuutensa 
ja heikkoutensa muita tyyppejä 
vastaan, ja niitä löytyy helpommin 
erilaisista paikoista. 

Luonto 
Maaseutu, retkeilypolut ja luonno-
puistot ovat oivia paikkoja löytää 
ötökkäpokémoneja. 

Nurmet ja ruohikot 
Isot nurmialueet, kuten golfkentät, kätkevät ta-
vallista enemmän ötökkätyypin pokémoneja. 

ÖTÖKKÄTYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Stadionit 
Taistelutyypin pokémoneja on tavat-
tu usein urheilustadioneilla ja niiden 
liepeillä. 

TAISTELUTYYPIN 
POKÉMONIEN 
ESIINTYMISPAIKKOJA 

Kuntosalit 
Taistelutyypin pokémonit viihtyvät kun-
tosaleilla ja urheilutaloilla. 

Puistot 
Kaikkein useimmin ötökkätyypin 
pokémoneihin törmää puistoissa. 



Kun valitset pokémoneja saliottelua 
varten, kiinnitä huomiota sekä 
pokémoniesi että niiden hyökkäysten 
tyyppeihin. Esimerkiksi Rattata on 
normaalityypin pokémon, mutta se voi 
osata myös maatyypin hyökkäyksiä, jotka 
ovat huipputehokkaita tuli-, sähkö-, 
myrkky-, kivi- ja terästyypin pokémonia 
vastaan, mutta tehottomia, kun vastassa 
on ruoho-, lento- tai ötökkätyypin 
pokémon. 

Voit tarkistaa 
pokémoniesi 
hyökkäysten ja 
puolustuksen tehon 
tästä taulukosta. 
Punaisella sivulla on 
hyökkäävän 
pokémonin tyyppi ja 
sinisellä 
puolustavan, ja 
näiden tyyppien 
risteyskohdasta näet 
hyökkäysten 
tehokkuuden. 
 
Punainen ympyrä 
merkitsee 
tuplatehoa, 
valkoinen ruutu 
normaalitehoa ja 
vihreä kolmio 
puolitehoa. 


