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 1 Esittely

Olen opiskellut Medialaboratoriossa vuorovaikutteista kerrontaa nyt jo muutaman vuoden. Kun 
hain opiskelemaan, kirjoitin esseen, jossa kerroin pitäväni kysymystä vuorovaikutteisuudesta 
tärkeimpänä uuden median kenttään liittyvänä haasteena. Opiskeluaikanani on ehditty kokeilla 
monenlaista mallia siitä, miten käyttäjälle saataisiin onnistunut kerronnallinen kokemus 
vuorovaikutuksen kautta. 

Vuorovaikutus on mielestäni parhaimmillaan ihmisten välillä. Ihmisen kyky reagoida 
toiseen on yksi tärkeimpiä asioita elämässämme. Ihmisen ja koneen vuorovaikutus ei pysty 
yltämään tälle tasolle, koska koneiden algoritmit eivät yllä ihmisyyteen. Siksi vuorovaikutteinen 
kerrontakin törmää usein ongelmiin ihmisen pettyessä koneen reaktioihin. Vuorovaikutuksessa on 
liikuttava samalla tasolla mutta kone ei yllä ihmisen tasolle. Ei synny kohtaamista.

On kuitenkin tilanteita, joissa ihmiset rajoittavat itseään ja vapauttaan reagoida niin kuin 
haluavat ja toimivat yksinkertaisten sääntöjen mukaan. Ja viihtyvät silti tai juuri siksi. Silloin kyse 
on pelaamisesta. Digitaaliset pelit tuntuvat minusta loogiselta tavalta toteuttaa vuorovaikutusta 
ihmisen ja koneen välillä, koska ihminen laskeutuu algoritmiseen sääntömaailmaan vapaaehtoisesti 
ja on valmis käyttämään omaa luovuuttaan näiden sääntöjen sisällä. Parhaimmillaan pelitilanteessa 
on mukana myös ihmisten välinen vapaan vuorovaikutuksen taso, kun ihmiset pelaavat yhdessä. 

Koska myös tarinat ovat ihmisille tärkeitä, on kerronta mielenkiintoinen lisätaso 
pelaamiskokemuksessa. Sen taakse piiloutuu pelin vuorovaikutuksen logiikka. Sen avulla ratkaisut, 
joita pelissä tehdään, tulevat lähemmäksi ihmiselämää ja omia kokemuksiamme. Usein kerronta tuo 
peliin mukaan syvempiä tasoja, joissa matemaattisesta ongelmanratkaisusta tai reaktiotesteistä 
saatetaan siirtyä esimerkiksi moraalisiin kysymyksiin. 

Tässä työssä tutkitaan, miten ihmisen pelikokemus syntyy suhteessa pelin järjestelmään ja 
pelin kerrontaan ja miten myös pelien genret voidaan erottaa toisistaan näistä näkökulmista. 
Pelimekaniikkaa ja kerrontaa ja niiden vaikutusta yksittäisten pelien suunnittelussa ja laajemmin 
genrejen määrittelyssä tutkitaan sekä omien pelien, kaupallisten hittipelien että tilastotiedon kautta. 
Tärkeintä on miettiä, miten pelaajan pelikokemus syntyy, jotta pelisuunnittelija pystyy työssään 
tähtäämään mahdollisimman ehjään ja merkitykselliseen kokonaisuuteen.       

 1.1 Tavoitteet

Tämän lopputyön tekemisen tavoite on kehittyä pelisuunnittelijana ymmärtämällä paremmin 
digitaalisten pelien genrejä tutkien niitä sekä pelimekaniikan (pelin logiikka) että kerronnan 
näkökulmista. On ilmeistä, että peliteollisuudessa kierrätetään tiettyjä onnistuneita kaavoja ja 
pyritään rakentamaan oma peli sen päälle, missä muiden pelit ovat onnistuneet tuoden ehkä joitain 
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omia kokeiluja mukaan korjaamaan kilpailijoiden ongelmia.  

Genrejärjestelmien lisäksi tutkin, miten kerronta ja pelimekaniikka yhdistyvät käytännön 
pelisuunnittelussa. Näiden esimerkkien kautta pyrin selvittämään, millaisista pelisuunnittelu-
päätöksistä genret syntyvät ja miten genret voivat vaikuttaa pelisuunnittelijan työhön.  

Käytännönläheisyyttä lisätäkseni ja osoittaakseni pelisuunnittelijan kykyjäni kuvailen 
menneitä ja käynnissä olevia pelisuunnittelutöitäni genrejen näkökulmasta. Sen lisäksi tavoitteenani 
on kehittää pelikonsepti Muistoja maailmanlopusta, jossa voin harjoittaa omia 
pelisuunnittelutaitojani ja viedä käytännössä niitä ajatuksia pidemmälle, jotka ovat syntyneet 
genrejä ja niiden rikkomista tutkiessani. Nämä työt yhdessä voidaan nähdä lopputyöni taiteellisena 
osuutena.

Totuttujen kaavojen rikkominen on aina ollut innovaatioiden syntymisen peruselementti, ja 
siksi olen halunnut nähdä genret paitsi työkaluina ja hyödyllisenä luokitusjärjestelmänä, myös 
uusien ideoiden tieltä rikottavina käsitteinä. Yksi peli ei voi olla rajoja rikkova jokaisessa suhteessa, 
mutta uskon, että omien peliprojektieni kautta pystyn paremmin todistamaan kirjallisen osuuden 
kuvaaman genrejen tuntemisen ja rikkomisen tärkeyden pelisuunnittelussa.

 1.2 Työmääritelmät

Koska käytän työssäni muutamaa käsitettä jatkuvasti, on syytä pyrkiä määrittelemään ne, varsinkin 
kun esimerkiksi kerronnalla ja pelimekaniikalla on monia toisistaan poikkeavia määritelmiä. Koska 
tarkoitukseni ei ole tässä työssä rakentaa kattavaa teoreettista mallia peligenreistä, ovat 
määritelmäni kuitenkin suhteellisen yleisellä tasolla. Niiden tarkoitus ei ole olla eksakteja eikä 
loogisesti täysin vedenpitäviä, vaan antaa kuva siitä, mitä tarkoitan näillä käsitteillä. 

 1.2.1 Pelit

Digitaaliset pelit ovat paljon nuorempi käsite kuin pelit ylipäätään, mutta silti se on käsitteenä 
häilyvärajainen. Silti  peli on useimmiten helppo tunnistaa peliksi. Tässä työssä ei ole oleellista 
vetää tiukkoja määrittelyitä siitä, mikä on peli, vaan myös pelinomaiset ilmiöt kiinnostavat 
yhtälailla, koska se, mitä peleillä käsitetään tällä hetkellä, saattaa tulevaisuudessa laajeta juuri siihen 
suuntaan, mitä ei tällä hetkellä kutsuta peliksi. Esimerkiksi internetissä toimivat yhteisöt ovat joskus 
osittain pelillisiä ja osittain taas eivät, mutta oletan, että sosiaalinen kanssakäyminen pelien 
välityksellä tulee lisääntymään, vaikkei esimerkiksi chattaily sinänsä ole pelaamista. Jos joku 
määritelmä on annettava, lainaan Rules of Play:n määritelmää: “Peli on järjestelmä, jossa pelaajat  
ryhtyvät keinotekoiseen konfliktiin, jonka säännöt määrittelevät ja joka johtaa mitattavissa olevaan 
lopputulokseen.” [Salen&Zimmerman, oma käännös]

Mistä pelit sitten koostuvat? Aki Järvinen jakaa pelien elementit valmisteilla olevassa 
väitöskirjassaan seuraavasti: peli koostuu kontekstista, pelaajista, käyttöliittymästä, maailmasta, 
komponenteista, pelimekaniikasta, säännöistä, informaatiosta ja teemasta [Järvinen]. Tämä 
lähestymistapa sisällyttää itseensä pelien oleelliset puolet. Itse olen kuitenkin päätynyt hieman 
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muuntelemaan tätä listaa, niin että minun on helpompi sen mukaan käsitellä genrejä ja 
pelisuunnittelua. 

Itse käytän seuraavaa jaottelua (katso kuva 1): Pelit tulevat pelaajan vuorovaikutuksen 
kohteeksi käyttöliittymän kautta ja käyttöliittymä taas mahdollistaa pelaajan teot pelissä, eli verbit. 
Verbit tapahtuvat pelimaailmassa, oli se sitten virtuaalinen 3D-maailma tai vain digitaalinen 
pelilauta tai jotain siltä väliltä, ja usein tässä maailmassa on myös esimerkiksi hahmoja, esineitä, 
tapahtumia ja erilaisia pelitiloja. Maailmassa olevia asioita kutsun pelin komponenteiksi Järvisen 
mukaan.

Näitä kaikkia voidaan katsoa monesta näkökulmasta, ja tässä työssä genrejen pohjana olevat 
päänäkökulmat, pelimekaniikka ja kerronta, tulevat olemaan ensisijaisia. Pelimekaniikka sisältää 
pelin säännöt ja informaation, joka liittyy järjestelmään, kerronta taas on ne asiat pelissä, jotka eivät 
ole pakollisia pelin toiminnan kannalta matemaattisena järjestelmänä, mutta lisäävät pelaajan 
elämystä representaatioiden ja draaman kautta.

Suhteessa Järvisen elementteihin olen siis hyvin samoilla linjoilla. Kontekstin olen rajannut 
pois, koska pelisuunnittelija ei juurikaan voi siihen vaikuttaa. Pelaaja, käyttöliittymä ja maailma 
ovat molemmissa järjestelmissä samanlaiset. Järvisen komponentit on minun järjestelmässäni 
kirjoitettu osittain auki, niin että sieltä on erotettu erikseen esimerkiksi hahmot ja esineet. Järvisen 
pelimekaniikan käsite tarkoittaa melkein samaa kuin omat verbini, tosin Järvinen sijoittaa 
pelimekaniikkansa siksi toiminnaksi, mitä pelaaja tekee käyttöliittymällä fyysisesti. Minä tarkoitan 
sitä, mitä pelissä tapahtuu, esimerkiksi kun pelaaja painaa tiettyä nappia. Termiä pelimekaniikka 
taas käytän itse yleisemmän tason käsitteenä.

Säännöt ja informaatio yhdistyvät minun järjestelmässäni yhdeksi pelimekaniikaksi ja otan 
sen erilleen muista elementeistä. Osa informaatiosta liittyy myös termiini kerronta (vertaa Järvisen 
teema), sikäli kun informaatiolla tarkoitetaan tietoa, joka ei liity pelin järjestelmään eksplisiittisesti. 
Pelimekaniikka ja kerronta antavat pelissä merkityksen kaikille muille pelin sisällä oleville 
elementeille. Käyttöliittymä, verbit, maailma ja pelin komponentit eivät merkitsisi mitään, jos 
peleissä ei olisi sääntöjä tai kerrontaa. Siksi pelimekaniikka ja kerronta ovat myös genrejen pohjalla 
ja ne nousevat oleellisiksi näkökulmiksi pelisuunnittelijan kannalta.     

Rajaan tässä työssä käsittelemäni pelit Suomessa julkaistaviin peleihin, vaikka saatankin 
joskus viitata myös johonkin valtavirtapelien ulkopuolelta tulevaan peliin. En tunne tarpeeksi hyvin 
ulkomailla esiintyviä erikoisilmiöitä ottaakseni niihin kantaa. Myöskään indiepeleistä en puhu 
paljoakaan, vaan keskityin valtavirtapeleihin, mutta niitä on tutkinut esimerkiksi Jaakko 
Kemppainen [Kemppainen]. Tietokoneella simuloidut korttipelit, lautapelit tai tietovisat jäävät 
genreluokitteluni ulkopuolelle, koska en koe mielekkääksi pohtia näiden perimmiltään analogisten 
pelien luonnetta tässä yhteydessä vain siksi, että ne on toteutettu digitaalisesti. 
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Kuva 1. Pelien keskeisiä elementtejä. Pelimekaniikka ja kerronta ovat pelin pohjana ja niiden 
sekoittuessa kokonaisuudeksi päälle rakentuu pelin maailma ja sen sisällä olevat asiat. Pelaaja 
pääsee pelaamaan käyttöliittymän kautta, joka mahdollistaa verbien suorittamisen. Verbit taas ovat  
pelaajan väylä vaikuttaa pelin maailmaan, tapahtumiin ja komponentteihin, eli itse pelaamiseen. 

 1.2.2 Pelimekaniikka

Pelimekaniikalla tarkoitan kaikkea sitä pelissä, joka on merkityksellinen osa pelin järjestelmää, 
jossa sääntöjen rajoittamana pyritään johonkin päämäärään. Pelin säännöt ja niihin liittyvä toiminta 
ja informaatio on pelimekaniikkaa. Useimmiten pelin vuorovaikutus liittyy tähän, joten pelaajan 
suorittamat verbit ovat oleellinen osa pelimekaniikkaa, joskaan eivät välttämättä aina osa sitä. 
Pelimekaniikka on mielestäni ehdoton vaatimus, jotta jotain teosta voitaisiin kutsua peliksi. 
Pelimekaniikka luo puitteet pelin vuorovaikuttavuudelle.

Pelin säännöt ja niihin liittyvä informaatio ovat pohjana, kun muita pelin elementtejä 
tehdään. Shakkilauta koostuu ruuduista, koska säännöt määrittävät, että shakissa (Tuntematon, 
~600-luku) liikutaan ruutuja pitkin, ja sotilaat ovat erimuotoisia kuin tornit, jotta ne voidaan erottaa 
toisistaan, kun pelin säännöt määrittävät niille erilaiset roolit pelin järjestelmässä. 

Koska pelimekaniikka on pelien erikoisominaisuus, se on hyvä pohja pelien jakamiseksi 
genreihin. Sen pohjalta syntyneet genret ovat ominaisia vain peleille ja sen juuret ovat 
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pelikokemuksessa nimenomaan järjestelmän ja sääntöjen kannalta. 

 1.2.3 Kerronta

Kerronnaksi ymmärrän tässä työssä kaiken sen, mitä pelimekaniikka ei peliltä vaadi, mutta joka 
toisella tasolla antaa merkitystä pelin elementeille. Erityisesti visuaalinen ja äänellinen puoli pelistä 
kuuluu usein tähän kategoriaan, koska useimpien pelien sääntöjen kannalta ei ole väliä, miltä 
vaikkapa pelin hahmot näyttävät tyylillisesti, mutta silti niiden ulkoasu tuo uuden merkitystason 
pelikokemukseen. Tietysti myös perinteinen tarinankerronta on osa kerrontaa. Esimerkiksi hahmon 
ulkonäkö, toiminta, valmiit taustatarinat ja juonenkäänteet paljastavat, että hahmoni ei ole vain 
sääntöjen mukaan käyttäytyvä sätkynukke, vaan tummanpuhuva poliisi, muodokas seikkailijatar tai 
putkimies, jolla on muhkeat viikset. 

Shakissa kerronta vaikuttaa esimerkiksi hahmojen nimeämiseen (“sotilas” ja “torni” eikä 
vaikkapa nappityyppi A ja B) ja niiden ulkonäköön. Kerronnan lisääminen mahdollistaa 
pelikokemuksen siirtymisen tarinan tasolle pelkästä matemaattisesta ongelmanratkaisusta. 
Digitaalisissa peleissä kerronta tosin kietoutuu pelimekaniikkaan paljon perustavanlaatuisemmin 
kuin shakissa. 

Brenda Laurel on tulkinnut draamaa tietokoneille [Laurel] Aristoteleen Runousopin 
[Aristoteles] pohjalta. Huomataan, että myös täällä otetaan huomioon asiat toiminnasta (vertaa 
verbit) aina näyttämöllepanoon saakka, joka viittaa juuri pelin komponenttien visuaaliseen 
representaatioon. Myös äänet, käyttöliittymä ja pelin komponentit, kuten hahmot, ovat tulkittavissa 
kerronnaksi Aristoteleen ja Laurelin määritelmien mukaan.    

Peli voi toimia myös hyvin minimalistisin kerronnallisin keinoin, jos pelin järjestelmä vain 
toimii hyvin, kuten vaikkapa Tetriksessä (Alexey Pazhitnov, 1985). Kuitenkin kerronnallinen aines 
voi syventää pelimekaniikan merkityksiä ja vahvistaa elämystä monella tavalla. Kerronta sitoo 
matemaattisen järjestelmän ihmisten omiin kokemuksiin ja pystyy näin koskettamaan pelaajaa 
syvemmin. Epäsuorasti tarina voi myös olla osa pelimekaniikkaa sitä kautta, että tarinan eteneminen 
on se palkinto, johon pelaaja pelaamisellaan pyrkii. Parhaimmillaan näkisin kerronnan yhdistyvän 
saumattomasti pelimekaniikkaan ja usein ne ovatkin erottamattomasti kietoutuneet toisiinsa pelin 
elementeissä. Näitä tutkin enemmän luvussa 3.

Koska käytän kerrontaa hyvin laajana käsitteenä, sisältäen myös representaation tason, olen 
usein käyttänyt tekstissäni termiä tarinankerronta, silloin kun viittaan nimenomaan perinteiseen 
draamaan, jossa kyse on etenevästä juonesta ja dramaattisista käänteistä sen sisällä.  

Pelien kerronta lainaa paljon muista medioista ja tarinat ovat peleissä usein samanlaisia kuin 
muussakin kulttuurissa. Siksi kerronta on yksi relevantti näkökulma pelien lajittelemiseen 
genreihin. Pelien kerronnalliset genret ovat paljon sukua esimerkiksi elokuvien vastaaville.  
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 1.3 Esimerkkipelien lyhyt esittely

Olen työssäni valinnut 11 peliä suosittujen valtavirtapelien joukosta, joita käytän ensisijaisina 
esimerkkeinä jatkuvasti ja joihin kokeilen erilaisia genreluokitteluita. Näitä pelejä käyttäen saan 
käytännönläheisemmän otteen työhöni ja vältän helpommin yleistykset viitatessani genren 
edustajaan enkä genreen yleensä, koska genrensä täydellistä edustajaa ei ole olemassakaan. Näiden 
pelien lisäksi viittaan moniin muihinkin peleihin, mutta on syytä esitellä lyhyesti eniten käyttämieni 
esimerkkien lähtökohdat. Pidemmät kuvaukset näistä peleistä löytyvät liitteestä 1, joka on otettu 
siltä osin kirjoittamastani raportista Digital Game Genres in Context of SALERO [Paju&Al].

Reservoir Dogs (Eidos Interactive, SCi, Volatile Games, 2006, kolmannen persoonan 
toiminta/rallipeli rikosteemalla) on tehty kulttielokuvan pohjalta. Se yhdistelee kolmannen 
persoonan räiskintää kaahailujaksoihin, ja räiskintäjaksoissa on ampumisen lisäksi myös 
mahdollisuus panttivankien ottamiseen ja vastustajien voittamiseen uhkailemalla näitä. Tarina 
seurailee elokuvan käänteitä kertoen mitä tapahtui elokuvan kohtausten välissä timanttiryöstön 
aikana ja sen jälkeen.

Max Payne II: The Fall of Max Payne (Remedy Entertainment, 2003, kolmannen persoonan 
toimintaräiskintä rikosteemalla) on tummanpuhuvaan Los Angelesiin sijoittuva räiskintä, jossa 
poliisi ja palkkamurhaaja sekoittuvat rikollisjengien väliseen sotaan ja rakastuvat. Räiskinnän 
monipuolistamiseksi mukana jo ensimmäisestä Max Paynesta tuttu ajan hidastaminen.

Half-Life 2 (VU Games, Valve Software, 2004, ensimmäisen persoonan räiskintä 
scifi/kauhuteemoilla) on tarinavetoisemman räiskinnän uranuurtajia. Se käyttää pelimaailmaa välillä 
myös lineaarisen tarinankerronnan näyttämönä ottamatta kuitenkaan pelaajalta kontrollia pois. 
Gordon Freeman saapuu tulevaisuuden kaupunkiin, jossa järjestelmä sortaa yksilöitä ja mutantit 
tappavat villeimmillä alueilla. Taistelu eloonjäämisestä ja vastarinta ovat vahvoja teemoja. 

Prince of Persia: The Sands of Time (UbiSoft, 2003, kolmannen persoonan toimintaseikkailu 
satu/fantasiamaailmassa) on perinteikkään pelisarjan osa, jossa yhdistetään toimintaseikkailuun 
tilallista ongelmanratkaisua, akrobaattista tasohyppelyä sekä toimintaa. Myös tässä pelissä voi 
leikkiä ajalla: tällä kertaa sitä voi kelata taaksepäin. Persian prinssi päästää vapaaksi aikaa 
korruptoivan taikahiekan, ja pelastaakseen maailman tältä taialta hän pyrkii korjaamaan 
erehdyksensä ja tappamaan pahan visiirin, joka on osasyyllinen kriisiin. Prinssin mukana kulkee 
myös vieraan maan prinsessa, jonka suhdetta prinssiin yritetään kehittää tarinan edetessä. 

FlatOut 2 (Vivendi Games, Bugbear, 2006, kaahaus seikkailumaailmassa) on rämäpäisen rallipelin 
perikuva. Hurjat kuskit ajelevat erilaisissa maastoissa kilpaa, ja toisiin törmääminen ja ympäristön 
romuttaminen on suuri osa kokemusta. 

NHL 06 (EA Sports, EA Canada, 2005, urheilupeli NHL:n maailmasta) on perinteinen urheilupeli, 
jossa pelataan jääkiekkoa enemmän tai vähemmän realistisesti ja seurataan liigan tilanteen 
kehitystä. Sisältää myös kevyen manageripelimoodin.

Civilization IV (2K Games, Firaxis Games, 2005, strategiapeli historiallisessa maailmassa) on 
legendaarisen pelisarjan uusin osa, jossa pelaaja ottaa komentoonsa jonkun pienen heimon 4000 
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eKr. ja luotsaa sen sitten läpi vuosituhanten kehittäen teknologiaa, tutkien maailmaa, kehittäen 
hallintoaan ja eläen sotien tai diplomatiaa käyttäen muiden kansojen kanssa.

The Movies (Activision, Lionhead Studios, 2005, strategia/resurssienhallintapeli hieman 
sarjakuvamaistetussa tosimaailmassa) on peli, jossa pyritään luotsaamaan elokuvastudio 1900-luvun 
alusta nykypäivään hittielokuvia tehden ja tähtiä tuottaen. Sisältää resurssienhallinnan ohella 
mahdollisuuden tehdä omia animaatioelokuvia valmiista komponenteista.

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2K Games, 2006, roolipeli fantasiamaailmassa) on 
malliesimerkki tietokoneroolipelistä, jossa on laaja maailma, paljon tekemistä ja kehittyvä hahmo. 
Lineaarista tarinaa voi seurata tai lähteä elämään omaa, vapaata elämäänsä maailmassa. Demonit 
ovat murtautumassa maailmaan, keisari on murhattu, ja maailma murroksen edessä. Yksi sankari 
voi muuttaa koko valtakunnan kohtalon.

The Lord of The Rings: Battle for Middle-Earth II (EA Games, EA LA, 2006, 
reaaliaikastrategia fantasiamaailmassa) on Tolkienin maailmaan sijoittuva peli, jossa ohjataan eri 
rotujen tukikohdan rakentamisia ja taisteluita eri puolilla Keski-Maata. Sisältää myös 
vuoropohjaisen strategiamoodin. Sormuksen sota riehuu pohjoisessa, jossa hyvät joukot pyrkivät 
tuhoamaan Dol Guldurin linnakkeen, kun taas toisessa kampanjassa Sauronin joukot etenevät 
murskaten pohjoisen vastarinnan Konnusta Rivendelliin. 

The Sims 2 (EA Games, Maxis, 2004, resurssienhallintapeli/simulaatio puolirealistisessa 
maailmassa) on teemaltaan harvinainen, ihmisten elämää lähiössä simuloiva peli, jolla voi ikään 
kuin leikkiä nukkekotia tai pyrkiä tehokkaaseen ajankäyttöön hahmojen hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Simit kasvavat lapsesta vanhoiksi luoden ihmissuhteita, käyden töissä ja eläen jokapäiväistä 
elämäänsä.  

 2 Genret  ja luokittelujärjestelmät

Genre on monimutkainen käsite, jonka kanssa toimittaessa syntyy väkisinkin ongelmia, vääriä 
mielikuvia ja sekaannusta. John Fiske määrittelee genren seuraavasti: 

“Genre on kulttuurinen toiminta, joka pyrkii rakentamaan järjestystä kulttuurissamme kiertävien 
tekstien ja merkityksien laajaan kirjoon sekä tuottajien että yleisön mukavuudeksi.” [Fiske, oma 
käännös]

Genret siis pyrkivät luomaan yhtäläisyyksiä ja eroja esimerkiksi pelien välille, jotta ihmiset voisivat 
paremmin hahmottaa pelien moninaisen kentän. Genren käsite on ollut käytössä pidempään 
esimerkiksi kirjallisuuden, musiikin ja elokuvien alalla. Näiden kohdalla genrejä ilmiönä on 
pohdittu monipuolisemmin kuin pelien kohdalla on vielä ehditty. Rick Altman pyrkii 
määrittelemään niitä vaihtelevia näkökulmia, jotka vaikuttavat genren muodostumiseen elokuvien 
kohdalla [Altman].

Altman painottaa, että usein genren muodostuminen monipuolisista aineksista 
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yksinkertaistetaan. Hän erottaa toisistaan semanttisen ja syntaktisen näkökulman, joista edellisessä 
kiinnitetään huomiota pinnallisempiin ja helposti tunnistettaviin kerronnallisiin elementteihin. 
Syntaktisessa näkökulmassa katsotaan elokuvien kerronnan rakenteita. Altman kuitenkin jatkaa: 
“Genre ei vahvimmassa merkityksessä paikannukaan sen enempää yhteiseen semantiikkaan kuin 
yhteiseen syntaksiinkaan, vaan niiden leikkauspisteeseen, niiden kaksoisvaikutukseen.” 

Lopulta Altman vielä lisää teoriaan ajatuksen siitä, että genret ovat olemassa 
monimutkaisina luokkina juuri siksi, että erilaiset käyttäjäryhmät, kuten elokuvien tuottajat, 
markkinoijat, yleisö ja kriitikot, luovat niille merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessaan. 
Genret myös muuttuvat ajan myötä. “Emme koskaan astu samaan virtaan kahta kertaa, uudet vedet  
siinä jo virtaavat” [Herakleitos].

Aki Järvinen kertoi minulle genreistä keskustellessamme [Junnila&Järvinen], että näkee 
Altmanin mallin olevan sovellettavissa myös peleihin. Pelimekaniikka tosin tuo uuden tason 
mukaan monimutkaistaen mallia entisestään. Pelin representaatiotasossa voidaan nähdä yhteys 
Altmanin semanttiseen tasoon. Pelimekaniikka pelin rakenteen määrittelevänä tasona taas vastaa 
syntaktista tasoa. 

Kun semanttista ja syntaktista tasoa avataan pelien kohdalla, nähdään, että pelien genret 
saattavat koostua yhtäläisyyksistä pelattavuudessa, pelien säännöissä, tarinoissa, graafisissa 
tyyleissä, teknisissä alustoissa, käyttöliittymissä – lähes missä tahansa peliin liittyvistä puolista. 
Kun luonteeltaan näin monenlaisia asioita yhdistetään yhteisten luokittelevien käsitteiden alle, olisi 
optimistista luulla, että voitaisiin pystyä määrittelemään jokainen genre tarkkarajaisesti ja 
yksiselitteisesti. 

Genren muodostumisen monimutkaisuudesta huolimatta se onnistuu olemaan hyödyllinen 
käsite sekä pelien tekijöille että pelaajille. Ihmiset ovat tottuneet tekemään yleistyksiä 
luokitellessaan asioita. Näin genrejen epämääräisyys ei haittaa, kunhan pelien luokittelu genreihin 
antaa jotain suuntaviivoja sille, millaisesta pelistä milloinkin on kyse, jos sen kerrotaan edustavan 
tiettyä genreä.  

Ihmiset käyttävät genrejä eri tarkoituksiin, kuten Fiskekin määritelmässään toteaa ja Altman 
genreteoriassaan painottaa. Kuluttajalle genre kertoo yhdessä sanassa, minkälainen pelikokemus on 
odotettavissa ja minkälaisia kykyjä sen pelaamiseen tarvitaan. Pelisuunnittelijoille genre on 
valmiiden ratkaisujen ja hyväksi todettujen konventioiden laatikko, josta voidaan lainata omaan 
peliin sopivia elementtejä tai jopa pohja koko pelille. Pelin markkinoijat taas luovat genreillä 
mielikuvia pelistä kuluttajien houkuttelemiseksi. Peliarvostelijat voivat genrejen avulla kuvailla 
pelejä pelaavalle yleisölle. 

Tässä työssä oma näkökulmani tulee olemaan ensisijaisesti pelisuunnittelijan näkökulma, 
mutta hieman sivutaan myös muita ryhmiä. Varsinkin pelaajien ryhmä on automaattisesti 
pelisuunnittelijalle hyvin tärkeä, koska näille pelit suunnataan. Syvemmälle genrejen filosofiaan en 
aio mennä, jotta käytännönläheisyys ei hukkuisi teorian alle. Päänäkökulmani, kerronta ja 
pelimekaniikka, jättävät alleen esimerkiksi pohdinnan genrejen historiasta, niiden kehittymisestä eri 
medioiden läpi, niiden sosiokulttuurisesta kontekstista ja käytöstä esimerkiksi markkinoinnissa. 
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Näistä kirjoittaa lisää esimerkiksi Philip E. Agre [Agre]. Pelisuunnittelijalle tärkeintä on nähdä ne 
näkökulmat kirkkaasti, jotka vaikuttavat pelaajan pelikokemukseen suoraan.   

Koska genrejen tarkka määrittely on vaikeaa, olen tutkinut joitain esimerkkejä 
genrejärjestelmistä sekä alan kirjallisuudesta että internetistä. Tässä työssä tarkemmin analysoidut 
pelit (katso luku 1.3 ja liite 1) on seuraavissa luvuissa sijoitettu eri järjestelmien kategorioihin, jotta 
yhtäläisyyksiä ja eroja voitaisiin nähdä käytännössä. Tulokset ovat taulukoissa 1 ja 2.

 2.1 Kirjallisuus

Kirjallisuudessa on tutkittu peligenrejä jonkin verran, mutta yllättävän vähän ottaen huomioon 
suureksi kasvaneen peliteollisuuden. Useat lukemani kirjat mainitsevat genret, mutta eivät lähde 
niitä tarkemmin määrittelemään. Genren käsite pelien yhteydessä saattaa pohjautua hyvin 
erilaisiinkin pelien ominaisuuksiin, kuten jo edellisessä luvussa mainittiin.   

Esimerkiksi Salen ja Zimmerman tutkivat pelejä seitsemästätoista erilaisesta näkökulmasta 
kirjassaan Rules of Play [Salen&Zimmerman], mutta eivät sisällysluettelossa mainitse sanaa genre. 
Tähän syy voi olla se, että genre oikeastaan rakentuu pelin piirteistä, katsottuna kaikista näistä 
näkökulmista (esimerkiksi pelit informaatiojärjestelminä tai pelit kulttuurisena vastarintana). 
Kuitenkin myös Rules of Play:ssa viitataan peligenreihin ja oletetaan lukijan tietävän esimerkiksi 
mitä tarkoittaa reaaliaikastrategiapeli.

Muutamia genrejärjestelmiä löytyy kuitenkin kirjallisuudesta. Chris Crawford teki yhden 
määrittely-yrityksen jo vuonna 1984 julkaistussa kirjassaan The Art of Computer Game Design 
[Crawford]. Asiat ovat muuttuneet yli kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta osa Crawfordin 
mainitsemista genreistä on edelleen olemassa, ja niiden piirteet voidaan tunnistaa myös monissa 
nykyaikaisissa peleissä. Jotkut genreistä taas ovat jo kuolleet tai siirtyneet marginaaliin. 

Crawford on käyttänyt luokittelunsa pohjana pelien pelimekaniikkaa, mikä on hyvin 
luonnollinen lähtökohta jo siksikin, että monien hänen esimerkkinä käyttämiensä pelien tarinallinen 
aines oli lähes olematonta. Hänen kaksi pääkategoriaansa, taito- ja toimintapelit ja strategiapelit, 
ovat edelleen hyvin oleellinen pelimekaaninen jaottelu, vaikka useampiakin genrejä voidaan jo 
sijoittaa samalle tasolle näiden ryhmien lisäksi.

Mark Wolf on julkaissut oman genrejärjestelmänsä kirjassa The Medium of the Video Game 
[Wolf]. Tämä järjestelmä on kuitenkin sikäli puutteellinen, että se pyrkii liian hienojakoiseen 
järjestelmään. 42 genreä sisältävä järjestelmä kompastuu omaan monimutkaisuuteensa. Genrejen 
liian suuren määrän lisäksi hänen järjestelmänsä kärsii myös näkökulman puutteesta. Wolf käyttää 
enimmäkseen pelimekaniikkaa genrejensä perusteena (esimerkiksi genret kiinniottaminen ja takaa-
ajo), mutta eksyy ajoittain aivan muunlaisiin perusteluihin. Jotkut genret pohjautuvat pelin 
alkuperään ennen sen muuntumista digitaaliseksi (genret lautapeli ja korttipeli), pelin tuotannon 
vaiheeseen (genre demo),  pelin käyttötarkoitukseen (genret harjoitussimulaatio ja opetuspeli) tai 
pelin visuaaliseen ulkoasuun (genre abstrakti). Koska voimme hyvin kuvitella abstraktin korttipelin 
demoversion, huomaamme genrejen sekoittuvan toisiinsa surutta. Genret voivat tietysti sekoittua 
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muissakin järjestelmissä, mutta jos pyritään tekemään järjestelmä, joka on monimutkaisempi kuin 
edeltäjänsä, sen olisi syytä olla silloin myös loogisempi ja tarkempi.

Aki Järvinen kuvailee yksinkertaisen ja selvästi myös yksinkertaistetun ja esimerkinomaisen 
genrejärjestelmän kirjoituksessaan [Järvinen&Mäyrä]. Tässä järjestelmässä on vain kuusi genreä. 
Nämä genret alkavat olla lähempänä yleisesti käytössä olevia genrejärjestelmiä, vaikka aiheeseen ei 
mennäkään syvemmälle. Myös Järvinen erottaa genret toisistaan pelimekaniikan perusteella. 

Vaikka pelimekaniikka on pelejä luokiteltaessa useimmiten käytetty peruste genrejen 
erottamiseksi toisistaan, voidaan myös muista näkökulmista lähteä liikkeelle. Marie-Laure Ryan on 
esitellyt genrejärjestelmän, jossa pelit jaetaan genreihin niiden sisältämän tarinan rakenteen 
perusteella [Ryan]. 

Chris 
Crawford

Mark Wolf Aki Järvinen Andrew Rollings &

Ernest Adams

Marie-Laure 
Ryan

Reservoir Dogs Taistelupeli 
/ rallipeli

Räiskintä / 
ajaminen

Toiminta / 
urheilu

Räiskintä / 
ajoneuvosimulaatio

Vektori 
sivuoksilla

Max Payne II Taistelupeli Räiskintä Toiminta Räiskintä Vektori 
sivuoksilla

Half-Life 2 Taistelupeli Räiskintä Toiminta Räiskintä Vektori 
sivuoksilla

Prince of 
Persia – The 
Sands of Time

Sokkelopeli Seikkailu Toiminta/ 
seikkailu

Toimintaseikkailu Vektori 
sivuoksilla

FlatOut 2 Rallipeli Ralliajaminen Toiminta / 
urheilu

Ajoneuvosimulaatio Tarinamaailma

NHL 06 Urheilupeli Urheilu Urheilu Urheilu Tarinamaailma

Civilization IV Sotapeli Strategia / 
resurssienhallinta-
simulaatio

Strategia Vuoropohjainen 
strategia

Tarinamaailma

The Movies Sekalainen 
peli

Resurssienhallinta-
simulaatio

Strategia Resurssienhallinta-
simulaatio

Tarinamaailma

The Elder 
Scrolls IV: 
Oblivion

D&D -peli 
(roolipeli)

Roolipeli Roolipeli Roolipeli Vektori 
sivuoksilla 
(Tarinamaailma)

Battle for 
Middle-Earth 
II

Sotapeli Taistelu / tappelu / 
strategia?

Toiminta / 
strategia

Reaaliaikastrategia Vektori 
sivuoksilla

The Sims 2 Henkilö-
suhdepeli

Resurssienhallinta-
simulaatio / 
tekoelämä?

Strategia Tekoelämäpeli Tarinamaailma

Taulukko 1. Lopputyön ohessa analysoidut 11 peliä jaettuna genreihin kirjallisuudessa 
ehdotettujen genrejärjestelmien ja niiden tarjoamien määrittelyiden mukaisesti. Tätä taulukkoa voi 
verrata taulukkoon 2, jossa esitellään samojen pelien jakautuminen muutaman oleellisen 
nettilähteen järjestelmissä. Käännökset ovat omia.

Kun taulukossa 1 katsotaan kuinka erilaiset pelit jakautuvat tiettyihin genreihin, huomataan 
kuitenkin, että Ryanin järjestelmä laittaa hyvin erilaisia pelejä samoihin genreihin. Syy on selvä: 
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kun katsotaan pelistä niinkin pientä yksityiskohtaa kuin sen tarinan rakenne, saadaan kyllä selkeät 
genret, mutta ne eivät kerro pelikokemuksesta juuri mitään, toisin kuin pelimekaniikkaa 
kokonaisuutena kuvailemaan pyrkivät genret. Siksi en koe Ryanin järjestelmää toimivaksi Fisken 
tarkoittamassa mielessä (katso luvun 2 alku), koska se ei auta pelaajia ja pelien tekijöitä 
hahmottamaan erilaisten pelien laajaa kenttää. Suppeamman alueen, eli esimerkiksi pelien 
kerronnan, tutkimustarkoituksiin Ryanin järjestelmä saattaa tietysti olla hyödyllinen. 

Lähimpänä omaa lähestymistapaani (jonka esittelen seuraavassa luvussa) on tutkimastani 
kirjallisuudesta Andrew Rollingsin ja Ernest Adamsin genreluokittelu kirjassa On Game Design 
[Rollings&Adams]. He ennemminkin kuvailevat jokaista genreään ja antavat näistä paljon 
esimerkkejä, sen sijaan että määrittelisivät täysin eksplisiittisesti ne mittarit, joilla he erottavat 
genret toisistaan. Pelimekaniikka on heilläkin ensisijainen luokitteluperuste, joskin myös kerrontaan 
viitataan ajoittain.   

 2.2 Nettiresurssit ja pelitietokannat

Kuten genrejen luonteeseen kuuluu, niitä käytetään paljon siitä huolimatta, että tarkkoja 
määritelmiä ei ole pystytty antamaan. Siellä missä pelejä pelataan, tehdään ja arvostellaan, on 
käytössä erilaisia genreluokitteluita, joita ei varsinaisesti olla määritelty missään. Silti niitä 
käytetään, koska epämääräisetkin käsitteet sisältävät tarpeeksi tietoa niille ihmisille, jotka ovat 
olleet pelien kanssa tekemisissä ja jotka myös osaavat yhdistää genrejen piirteitä epämääräisiksi 
ryppäiksi omassa tajunnassaan. Ne kertovat yhdellä sanalla paljon jopa pelistä, josta he eivät 
koskaan ole edes kuulleet. Usein näitä piirteitä ei tarkalleen osata pukea sanoiksi, mutta silti 
tiedetään suunnilleen, mistä puhutaan. 

Internetin peliaiheisten tietokantojen genrejärjestelmiä tutkailtaessa huomataan nopeasti, että 
määritelmiä termeille ei ole. Myös eroja löytyy, mutta monet genret myös löytyvät eri 
järjestelmistä. On siis havaittavissa, että jonkinlainen kollektiivinen sumea genrejärjestelmä on 
olemassa, joka sitten puetaan hiukan erilaisiin hierarkioihin eri yhteyksissä, kuitenkin paljolti 
samoja aineksia sisältäen. 

Taulukossa 2 on verrattu kolmea tahoa internetissä, joissa pelejä on laitettu genreihin. 
Wikipedia on ainoa, joka edes pyrkii määrittelemään genrejä [Wikipedia]. Pelitietokannat taas 
yksinkertaisesti käyttävät peligenrejä yhtenä hakuehtona pelien kohdalla, vaikka eivät kerro mitä 
milläkin genrellä tarkoitetaan. Tässä työssä olen käyttänyt lähteinäni pelitietokantoja GameSpot 
[GameSpot] ja MobyGames [MobyGames]. 

Lopulta huomataan, että kirjallisuuden genrejärjestelmät ovat paljon sukua näille 
kansanomaisille serkuilleen. On hyödyllistä käyttää termejä, jotka tunnetaan ja joita käytetään. 
Harva osaa tarkalleen sanoa, mikä on ominaista esimerkiksi toimintaseikkailupeleille, mutta on 
todennäköisesti pelannut jotain sellaista ja osaa näin sitoa termin omaan kokemusmaailmaansa. 
Näistä kokemuksistahan peligenreissä lopulta on kyse: haetaan luokkia, jotka kuvaisivat, millainen 
pelin pelaamisen kokemus on. 
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Wikipedia GameSpot MobyGames

Reservoir Dogs Toiminta / ralli (urheilu) Toimintaseikkailu 
(Toiminta)

Räiskintä toiminta

Max Payne II: The Fall 
of Max Payne

Toiminta Muu räiskintä (Toiminta) Salapoliisi / mysteerio 
räiskintä toiminta

Half-Life 2 Ensimmäisen persoonan 
räiskintä (Toiminta)

Ensimmäisen persoonan 
räiskintä (Toiminta)

Ongelmanratkaisua, scifi / 
futuristinen räiskintä 
toiminta

Prince of Persia – The 
Sands of Time

Toimintaseikkailu 
(Toiminta)

Toimintaseikkailu 
(Toiminta)

Keskiaikainen / fantasia 
toiminta, seikkailu

FlatOut 2 Ralli (Urheilu) Muu rallipeli (Ajopelit) Ralli / ajaminen, temput / 
stuntit urheilu

NHL 06 Urheilu Jääkiekko (Urheilu) Jääkiekko urheilu

Civilization IV Vuoropohjainen strategia 
(Strategia)

Vuoropohjainen strategia 
(Strategia)

Resurssienhallinta 
strategia

The Movies Taloussimulaatio / 
jumalpeli (Simulaatio)

Muu strategiapeli 
(Strategia)

Resurssienhallinta 
reaaliaika simulaatio

The Elder Scrolls IV: 
Oblivion

Roolipeli Roolipeli Keskiaikainen / fantasia 
toiminta, roolipeli

Lord of the Rings - 
Battle for Middle-Earth 
II

Reaaliaikastrategia 
(Strategia)

Reaaliaikastrategia 
(Strategia)

Keskiaikainen / fantasia, 
meritaistelu, reaaliaika 
strategia, roolipeli

The Sims 2 Jumalpeli (Simulaatio) Virtuaalielämäpeli Reaaliaika strategia, 
simulaatio

Taulukko 2. Analysoidut pelit laitettuna kolmen netistä löytyvän genrejärjestelmän mukaisiin 
luokkiin. Wikipedian ja GameSpotin sarakkeissa alagenre on kirjoitettu ensin ja suluissa päägenre,  
ellei peli kuulunut suoraan päägenreen, jolloin ainut mainittu genre on päägenre. MobyGamesin 
järjestelmässä peleille oli annettu myös muita kuvaavia sanoja, jotka ovat taulukossa ennen 
päägenreä. 

Tarkkailtuani erilaisia genrejärjestelmiä olen havainnut, että perusteet genreihin jakamiselle 
vaihtelevat, mutta useimmiten pelimekaniikka korostuu muiden mahdollisten tapojen 
kustannuksella. On kuitenkin muitakin näkökulmia, joita ei kannata täysin hylätä kun pelejä 
tutkitaan. 

Käytännössä genret usein sisältävät implisiittistä tietoa muustakin kuin ensisijaisesta 
genreihinjakoperusteesta. Siitä huolimatta kun pyritään antamaan määritelmät genreille, olisi hyvä 
pysyä yhdenlaisessa näkökulmassa. Esittelen seuraavaksi pelimekaniikan, kerronnan, teknisen 
alustan/fyysisen käyttöliittymän mahdollisuudet olla genrejärjestelmän pohjana. Muitakin 
näkökulmia voitaisiin ottaa, mutta varsinkin pelimekaniikka ja kerronta ovat minulle tärkeitä 
näkökulmia, sillä suuri osa pelikokemuksesta perustuu niiden yhteisvaikutukseen, ja niihin 
pelisuunnittelija voi ensisijaisesti vaikuttaa, toisin kuin esimerkiksi tekniseen alustaan.  

Luvussa 3 palataan siihen, kuinka pelimekaaniset genret yhdistyvät kerronnallisiin genreihin 
ja tutkitaan niiden riippuvuussuhdetta toisiinsa. Aluksi pysytään kuitenkin yhdessä näkökulmassa 
kerrallaan.
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 2.3 Pelimekaaniset genret

Pelimekaniikka huomattiin sekä kirjallisuuden genrejärjestelmissä että webissä esiintyvissä 
genrejärjestelmissä ensisijaiseksi perustaksi genreihin jakamiselle. Pelimekaniikka on pelin 
säännöissä ja pelin kokemuksen logiikassa ja syyseuraussuhteissa. Sen kautta pelaaja pääsee 
kokemaan pelin tarinallista puolta ja vuorovaikutusta. 

Pelimekaniikka määrittelee, mihin pelaaja pyrkii pelissä ja kertoo, millä tavalla pelaajan on 
pyrittävä maaliin. Koska pelaajan vuorovaikutus pelijärjestelmän kanssa on pelien ydin, on loogista, 
että pelimekaniikka kertoo pelikokemuksesta enemmän kuin moni muu yksittäinen näkökulma. Peli 
asettaa pelaajalleen myös vaatimuksia. Pelit ovat helpommin omaksuttavissa pelaajille, joiden taidot 
täsmäävät pelin vaatimuksiin. 

Miten pelimekaniikan suhteen sitten jaetaan pelejä genreihin? Tämän määrittely on jo 
vaikeampaa. Pelien pelimekaniikka koostuu usein varsin monista säännöistä, algoritmeista ja 
toiminnoista, joita pelaaja voi suorittaa. Jotta päästäisiin tarpeeksi yleiselle tasolle, ei voida olettaa, 
että samaan genreen kuuluvien pelien pelimekaniikka olisi täysin sama. Tarpeeksi yhdistäviä 
tekijöitä pelimekaanisten piirteiden välillä täytyy kuitenkin löytyä. Koska myös pelien tekijät ovat 
tietoisia genreistä ja niiden konventioista, genret saattavat usein piirtyä yllättävänkin selvärajaisina, 
vaikka luonnollisesti myös vaikeammin luokiteltavia pelejä tehdään. 

 2.3.1 Pelimekaniikka ja sen elementit

On hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta, tehdä kattavaa listaa korkean tason pelimekaanisista 
elementeistä, joiden eroilla voitaisiin erottaa genret selkeästi toisistaan. Olen kuitenkin kerännyt 
usein peleissä oleellisiksi katsottuja pelimekaanisia piirteitä seuraavaan listaan, jotta voisin antaa 
jonkinlaista kuvaa siitä, millaisia pelimekaanisia painotuksia on eri genreissä. Käytän listaa 
luokittelemaan esimerkkipelini, jotka toimivat genrejensä edustajina.

Oma järjestelmäni ei ole ainut, ja yksi esimerkki pelien luokittelusta tiettyjen 
pelimekaanisten elementtien mukaan löytyy artikkelista A Multi-Dimensional Typology of Games 
[Aarseth&Al]. Tämän artikkelin elementit ovat tila, aika, pelaajamäärä ja suhde toisiinsa, kontrollit 
ja säännöt. Nämä kategoriat jakautuvat vielä muutamaan eri alaluokkaan. Tässä näkökulmassa on 
kyse hieman matalamman tason elementeissä kuin omassani, jolloin pelit on helpompi jaotella 
elementtien mukaisiin kategorioihin, mutta samalla pelikokemuksen luonteesta on vaikeampi saada 
otetta. Tähän artikkeliin kannattaa kuitenkin ehdottomasti tutustua, mikäli oleellisten 
pelimekaanisten piirteiden tutkiminen kiinnostaa. 

Toinen esimerkki genrejen koostamisesta pelimekaanisista elementeistä on Strange Agency 
-niminen yritys, joka on julkaissut esimerkin heidän käyttämästään järjestelmästä. Se on hieman 
yksityiskohtaisempi kuin omani ja kuvaa paremmin myös pelikokemusta kuin edellä mainittu 
järjestelmä [StrangeAgency]. Hienojakoisempi analyysi tuottaa kuitenkin helposti liian 
yksityiskohtaisia genrejä. Koska olen halunnut pitää genrejen määrän suhteellisen vähäisenä ja 
koska minulla ei ole mahdollisuuksia analysoida pelejä niin monipuolisesti ja laajasti kuin Strange 
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Agencyllä, jotka ovat kehittäneet ohjelmistoa tähän jo vuosia ja keräävät analysoitavan tiedon 
algoritmisesti netistä, on oma järjestelmäni yleisemmällä tasolla. Se kuitenkin riittää osoittamaan 
ehdottamieni genrejen erityispiirteitä.

Seuraavaksi yksi esimerkki pelimekaanisista elementeistä, joiden mukaan pelejä voidaan 
tutkia ja sitä kautta pyrkiä etsimään peligenrejen yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. 

Nopeiden reaktioiden tarve on yksi tärkeimmistä piirteistä hyvin monissa digitaalisissa peleissä, 
mutta ei kuitenkaan kaikissa. Kuten myöhemmin tulemme huomaamaan, toimintapelien genre on 
ylivoimaisesti suurin verrattuna muihin genreihin. Nopeiden reaktioiden käyttäminen on juuri 
tämän genren peruspilari. Esimerkkejä nopeiden reaktioiden tarpeesta peleissä on Max Paynen 
(Gathering, Remedy Entertainment 2001) hyppy väistääkseen vastustajan luoteja ampuen samaan 
aikaan tai NHL 06:ssa jääkiekkoilijan ohjaaminen nopealla harhautuksella puolustajan ohi ja kiekon 
laukaiseminen yläkulmaan.  

Strategisen ajattelun tarve pitkällä aikavälillä nähdään usein nopeiden reaktioiden vastakohtana, 
mutta jotkut genret myös yhdistävät näitä elementtejä toisiinsa. Nämä ensimmäiset kaksi 
pelimekaanista piirrettä voidaan nähdä jo Chris Crawfordin [Crawford] järjestelmän kahtena 
peruskategoriana ja ne ovat todella oleellisia digitaalisten pelien elementtejä. Esimerkkejä 
strategisesta ajattelusta on esimerkiksi joukkojen sijoittaminen puolustusasemiin ennen vastustajan 
mahdollista hyökkäystä tai sen pohtiminen, minkälaista teknologiaa kannattaa tutkia, jotta 
myöhemmin omalla sivilisaatiollasi olisi etu suhteessa toisiin Civilization IV:ssa.

Strateginen ajattelu lyhyellä aikavälillä (eli ongelmanratkaisu) on klassinen elementti peleissä. 
Se voi olla koko pelin tarkoitus tai sitten ongelmat voivat esiintyä mausteena tauottamassa hektistä 
toimintaa. Kyseessä on useimmiten jonkinlainen älyä vaativa tehtävä, joka vaatii hahmottamaan 
tietyn tilanteen ja löytämään sitten oikean ratkaisuvaihtoehdon rajallisesta määrästä vaihtoehtoja. 
Ongelmanratkaisua on esimerkiksi se, kun Half-Life 2:ssa pelaajan pitää kääntää venttiili auki, niin 
että sisään tulviva vesi mahdollistaa sukeltamisen paikkaan, joka oli ennen tavoittamattomissa, tai 
erilaisten vipujen vetäminen oikeassa järjestyksessä oven avaamiseksi The Elder Scrolls IV: 
Oblivionissa. 

Lineaarinen rakenne (ja juoni) on monissa peleissä valittu tapa kuljettaa peliä ja usein siinä ohessa 
myös pelin tarinaa eteenpäin. Vaikka pelaamisen vuorovaikutteisuus on luonteeltaan epälineaarista, 
voidaan pelin tapahtumat silti pakottaa tiettyihin rajoihin, niin että peli ja sen tarina kulkee aina 
samalla tavalla pääpiirteissään. Peli rajoittaa pelaajaa aina, siitähän säännöissä on kyse. Kuitenkin 
pelaajan vapausaste vaihtelee oleellisesti. Usein lineaarinen rakenne tulee esiin valmiiksi 
määritellyissä tapahtumissa, jotka on ohjelmoitu käynnistymään aina samassa paikassa sekä 
tarinallisesti välianimaatioissa, jotka vievät tarinaa eteenpäin elokuvan tavoin ilman 
vuorovaikutuksen mahdollisuutta. 

Lineaarinen rakenne mahdollistaa yksittäisten dramaattisten tapahtumien luomista paremmin 
verrattuna sääntöjen mukaan generoituvaan maailmaan, mutta toisaalta lineaariset tapahtumat 
voivat todella yllättää pelaajan vain kerran. Esimerkkeinä pelin lineaarisesta rakenteesta voisi 
mainita Max Paynen tarinapätkät, jotka tulevat aina samoissa kohdissa ja vievät tarinaa eteenpäin 
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aina samalla tavalla. Myös keisarin salamurha Oblivionissa on lineaarista rakennetta, koska vaikka 
pelaaja voi taistella salamurhaajia vastaan, keisari kuolee joka tapauksessa, ja näin tarina kulkee 
aina ennalta määrättyyn suuntaan. Rules of Play:ssa tätä kerronnan lajia peleissä kutsutaan termillä 
sisäinen kerronta (embedded narrative) ja se on olemassa yksittäisestä pelaamiskokemuksesta 
riippumatta, valmiina osana peliä [Salen&Zimmerman].

Epälineaarinen rakenne ja pelin aikana syntyvä kerronta on aina peleissä läsnä, koska jotta peli 
olisi peli, siinä täytyy olla vuorovaikutteisia osia, jotka kulkevat epälineaarisesti. Peleissä voi olla 
sekä lineaarisia että epälineaarisia puolia samaan aikaan. Jos pelin vuorovaikutus ei pysty 
synnyttämään jännittävää kerrontaa ja dramaattisia tilanteita, on pelissä todennäköisesti ongelma, 
mutta hyvin tehty lineaarinen juoni saattaa paikata tilannetta. 

Pelimekaanisesti ajatellen epälineaarinen peli välttää valmiiksi ohjelmoituja yksittäisiä 
tilanteita ja sallii useita ratkaisuja samoihin tilanteisiin, niin että pelin säännöt luovat kentän, jolla 
temmeltää vapaasti. Tätä kerronnan lajia kutsutaan Rules of Play:ssa termillä syntyvä kerronta 
(emergent narrative), ja se viittaa pelatessa syntyvään kerrontaan, jota ei ole määritelty edeltä käsin 
[Salen&Zimmerman].

Esimerkkinä epälineaarisesta rakenteesta on esimerkiksi Civilization IV:n kansakunnan 
kehitys halki vuosisatojen, jossa kartta on aina erilainen, kansakuntien suhteet kehittyvät aina eri 
tavalla ja teknologia kehittyy aina vähän eri tavoin, vaikka pelin perusmekaniikka ohjaakin peliä 
niin, että sivilisaatiot joko kehittyvät ja laajenevat hiljalleen tai tuhoutuvat. Oblivionissa taas syntyy 
dramaattinen tilanne, kun vastustajan saa houkuteltua kulkemaan ansaan ja se putoaa alas 
ansakuoppaan avaten vapaan pääsyn turvallisesti eteenpäin.

Tilan tai maailman tutkiminen on kilpailuvietin ja tarinan ohella yksi oleellisia motivoivia 
tekijöitä monissa peleissä [Murray]. Uuden alueen löytäminen ja tutkiminen tuo jännitystä ja 
yllätyksellisyyttä peliin. Uusien maisemien ja pelimekaanisten seikkojen löytäminen tuo 
mahdollisuuden näyttää pelistä pelaajalle uusia puolia, joita tämä myös kaipaa, ettei peli muuttuisi 
liian monotoniseksi. Esimerkkinä maailman tutkimisesta voisi mainita Half-Life 2:en alun, jossa 
pelaaja saapuu uuteen kaupunkiin, tutkii sitä hetken ja päätyy nopeasti pakenemaan paikallisia 
poliisivoimia viemäreihin, josta löytyy erilaisten näkymien lisäksi myös uudenlaisia 
mutanttihirviöitä ja aseita. 

Resurssienhallinta on klassinen pelielementti, joka on läsnä esimerkiksi monissa lautapeleissä 
pelirahan muodossa. Myös jotkut digitaalisten pelien genret käyttävät tätä oleellisena osana peliä, 
varsinkin strategiapelit, joilla on muitakin yhteyksiä lautapeleihin. The Movies:issa pitää 
esimerkiksi tasapainotella rahan määrää, käytettävissä olevia näyttelijöitä ja ohjaajia ja muuta 
henkilökuntaa ja vapaana olevia lavasteita, kun pyritään tekemään mahdollisimman hyviä elokuvia 
mahdollisimman nopeasti. The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth II:ssa taas täytyy 
tasapainotella lähinnä yhden resurssin eli rahan kanssa, niin että se riittää sekä armeijoihin että 
uusiin rakennuksiin.

Kehittyvät hahmot ovat erityisesti roolipeligenren ominaisuus, jossa siis pelin päähahmo tai 
hahmot kehittyvät pelin kuluessa pelimekaanisesti vahvemmiksi saamalla erilaisia taitoja ja kykyjä 
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tai vahvistamalla entisiä. Tässä on siis kyse nimenomaan pelimekaanisesta hahmon kehittymisestä: 
pelien tarinoiden sisältämä hahmojen kehittyminen on eri asia, joskin luonnollisesti toivottavasti 
jotenkin sidottu myös pelimekaniikkaan, silloin kun se on mahdollista. Esimerkiksi Oblivionissa 
pelaajahahmo kehittyy paremmaksi taistelijaksi taistellessaan pelissä erilaisia vastuksia vastaan. 
The Sims 2:ssa hahmot saavat uusia kykyjä harjoittelemalla tai syvempiä ihmissuhteita olemalla 
näiden ihmisten kanssa.

Esitelläkseni edellä mainittujen pelimekaanisten elementtien käyttöä olen jaotellut 
esimerkkipelieni pelimekaaniset painotukset taulukkoon 3. Tästä huomataan, että taulukon 
ensimmäiset pelit voidaan laittaa samaan genreen, koska niiden painotukset ovat hyvin samanlaisia. 
Useimmat pelit  taas saavat toisistaan poikkeavan profiilin ja voidaan näin olettaa, että niiden genre 
on erilainen. 

Reaktiot Strategia Ongelman-
ratkaisu

Lineaari-
suus

Epälineaa-
risuus

Tutkiminen Resurssien-
hallinta

Kehittyvät 
hahmot

Reservoir Dogs 
(Toiminta / Ralli)

5 1 2 5 2 3 2 1

Max Payne II (Toiminta) 5 1 2 5 2 3 2 1

Half-Life 2 (Ensimmäisen 
persoonan räiskintä)

5 1 3 5 3 4 2 1

Prince of Persia_ The 
Sands of Time 
(Toimintaseikkailu)

4 1 4 5 2 5 2 1

FlatOut 2 (Ralli) 5 1 1 4 3 3 3 3

NHL 06 (Urheilu) 5 3 1 1 5 1 3 3

Civilization IV 
(Strategia)

1 5 1 1 5 4 5 1

The Movies 
(Resurssienhallinta)

1 3 1 1 5 2 5 4

The Elder Scrolls IV: 
Oblivion (Roolipeli)

4 3 3 4 4 5 3 5

Battle for Middle-Earth 
II (Reaaliaikastrategia)

3 3 1 3 3 3 4 4

The Sims 2 (Resurssien-
hallinta)

1 4 1 1 5 1 5 5

Taulukko 3. Esimerkkipelien pelimekaaniset painotukset. Asteikko kulkee yhdestä viiteen, niin että  
yksi tarkoittaa, ettei kyseisellä pelimekaanisella elementillä ole juuri mitään merkitystä 
pelikokemukseen, viisi taas, että se elementti on täysin ratkaiseva pelikokemuksen kannalta. Pelin 
nimen jälkeen on merkitty sulkuihin, mitä genreä se edustaa.

Tätä listaa voidaan tietysti myös käyttää työkaluna ja katsoa, syntyisikö toimivia peli-ideoita 
suunnittelemalla täysin uudenlainen yhdistelmä näistä elementeistä. Toisaalta esimerkiksi SOM-
teknologiaa [Kohonen] hyödyntämällä voitaisiin katsoa, millaisia pelimekaanisten elementtien 
klustereita muodostuisi, jos esimerkiksi tuhansien pelien tiedot syötettäisiin järjestelmään. Strange 
Agencyn ohjelma pohjaa tämäntyyppiseen ajatteluun.Vaikka pelien elementit on kuvattu hyvin 
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yleisellä tasolla, voidaan kuitenkin jo nähdä selviä eroja eri genrejen välillä. Kuten huomataan 
taulukosta 3, toiset pelit käyttävät erilaisia pelimekaanisia elementtejä monipuolisemmin, toiset taas 
keskittyvät enemmän tiettyihin osa-alueisiin ja jättävät muut vähälle huomiolle.     

Yllä esitelty pelimekaanisten elementtien lista ei ole kattava, mutta se on riittävä antaakseen 
kuvan joistain niistä tärkeimmistä piirteistä peleistä, jotka muovaavat pelaajan lopullista 
pelikokemusta ja tätä kautta myös pelien genrejä. Seuraavaksi esittelen oman genrejärjestelmäni, 
joka on oma tulkintani niistä termeistä, joita useimpien genrejärjestelmien on huomattu käyttävän. 
Edellä esitellyt pelimekaaniset elementit ovat omien määritelmieni pohjana. En väitä, että kaikki 
yleisesti käytetyt genret olisivat syntyneet puhtaasti pelimekaniikkaa ajatellen (esim. urheilu), mutta 
pyrin itse katsomaan niitä ensisijaisesti pelimekaniikan läpi.

 2.3.2 Toimintapelit

Toimintapelit ovat nykyään selvästi yleisin peligenre, kuten voidaan huomata kappaleessa 3.1.1 
esitettävästä katsauksesta viimeisen vuoden pelien genreihin. Suurimmasta genrestä oli myös 
helppo löytää muutamia selkeitä alagenrejä, joita käsitellään seuraavissa aliluvuissa. Suurimpana 
genrenä toimintapelit myös yhdistyivät monipuolisemmin muihin genreihin hybridien muodossa. 
Tämä genre sisältää ylipäätään hyvin paljon moninaisuutta.

Kaiken kaikkiaan toimintapelien selkein tunnuspiirre on se, että niissä korostetaan nopeita 
reaktioita strategisen laskelmoinnin tai pitkäaikaisten syyseuraussuhteiden pohtimisen sijasta. 
Taktista ajattelua voi hyödyntää myös toimintapeleissä. Aseiden ominaisuuksien ja ratojen 
tunteminen saattaa olla menestymisessä tärkeää, mutta nekään eivät auta, jos liipaisinsormi on liian 
hidas. Koska toimintapelit nykyään ovat usein 3D-maailmoihin sijoittuvia, on nopea tilallisen 
hahmottamisen kyky myös tärkeä pelaajalle. Jotkut erottavat toiminnasta räiskintägenren vielä 
erikseen, mutta itse en ole jaotellut pelejä räiskintöihin muuten kuin ensimmäisen persoonan 
räiskintäpelien kohdalla, joihin räiskimisen ohella yhdistyy tietty kamerakulma. 

Useimmiten toimintapelit ovat vauhdikkaita ja väkivaltaisia. Rakenne voi vaihdella, 
toimintapelejä löytyy täysin lineaarisista hyvin epälineaarisiin. Uusien paikkojen tutkiminen on 
usein tärkeässä osassa toimintapelissä. Uusilla maisemilla, hirviöillä ja aseilla saadaan vaihtelua 
muuten helposti monotoniseen toimintaan. Myös rakenne on oleellinen valinta, jonka kautta 
voidaan hakea esimerkiksi toimintaan lisää merkitystä hyvin rakennetun dramaattisen juonen kanssa 
tai sitten tarjotaan pelaajille enemmän vapautta toteuttaa väkivaltaisia mielitekojaan ilman sen 
suurempaa tarkoitusta. 

Max Payne -pelit ovat hyvä esimerkki lineaarisesta lähestymistavasta toimintapeleihin, kun 
taas Grand Theft Auto -sarja (ASC Games, Rockstar North, 1998-) on epälineaarinen. Edellisessä 
oman hahmon, Max Paynen, toimet kulkevat joka kerta samalla tavalla. Max jää pelinappulaksi 
muiden kutomaan verkkoon, jossa hän ei voi välttää väkivaltaa, joka on pelin pääpelimekaniikkaa. 
Jälkimmäisessä pelaaja on pikkurikollinen, joka voi vapaasti kulkea ympäri kaupunkia rikoksia 
tehden ja arvovaltaansa alamaailmassa kasvattaen. 
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 2.3.2.1 Ensimmäisen persoonan räiskintäpelit

Ensimmäisen persoonan räiskintäpelit ovat toimintapelien alagenre, joka on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tullut erittäin suosituksi. Voidaan sanoa, että on keinotekoista perustaa oma alagenre 
vain kamerakulmasta johtuen, mutta koska ensimmäisen persoonan räiskintäpelit (eli pelihahmon 
silmien kautta nähtävät) ovat niin suosittuja, ja niitä tehdään jatkuvasti lisää, on oletettavaa, että 
tällä kamerakulmalla on vahva vaikutus pelaajan pelikokemukseen.

Ensimmäisen persoonan räiskintöjen tuntomerkit ovat kamerakulman lisäksi 3D-maailmat, 
joissa pelaaja kulkee pyrkien tappamaan vastustajansa ja mahdollisesti myös suorittaen tehtäviä ja 
ratkoen ongelmia. Pelaajahahmon kädet tai ase keikkuu tavallisesti ruudun alalaidassa keskellä. 
Tämän genren ensimmäiset suositut pelit olivat Wolfenstein 3D (Apogee Software, id Software, 
1992) ja Doom (id Software, 1993). Vaikka Doom vuodelta 1993 ja tuoreempi Half-Life 2 vuodelta 
2004 ovat esimerkiksi grafiikaltaan ja tarinankerronnaltaan aivan eri tasoilla, niiden pelimekaniikka 
on selvästi hyvin samanlainen: ammutaan vastustajia erilaisilla aseilla, varotaan vastustajien 
ammuksia ja tutkitaan erilaisia alueita 3D-maailmassa.

Tämän alagenren pelit ovat myös tulleet valtavan suosituiksi monen pelaajan peleinä, 
varsinkin internetin aikakaudella. Pelit kuten Counter Strike (Minh Le, Jess Cliffe, 1999) ovat 
nousseet suuriksi hiteiksi, joita pelataan vielä vuosia niiden ilmestymisen jälkeen. Internetin 
deathmatch -pelimoodissa toimintapelien sofistikoituneemmat puolet, kuten ongelmanratkaisu tai 
tarina, tipautetaan pois. Jäljelle jää toimintapelien perusrunko, nopeiden reaktioiden käyttäminen 
vastustajien tappamiseen.  Moninpelissä ihmisvastustajat tekevät touhusta kuitenkin paljon 
jännittävämpää. Kilpailuhenkiset pelaajat voivat kilpailla toisia vastaan lähes loputtomiin.   

 2.3.2.2 Toimintaseikkailut

Toimintaseikkailut ovat toimintapelien alagenre, jossa pelit useimmiten painottavat lineaarista 
rakennetta, juonta ja maailman tutkimista sekä ongelmanratkontaa, kuitenkin säilyttäen myös hyvän 
määrän reaktiopohjaista toimintaa. Tämä genre vaikuttaa olevan erityisesti 1990-luvulla suositun 
seikkailupeligenren seuraaja. Näin alun perin seikkailupelien ja toimintapelien hybridit ovat 
muuttuneet toimintapelien alagenreiksi samaan aikaan, kun useimmiten täysin tarinaan, 
ongelmanratkaisuun ja tutkimiseen perustuva seikkailupeligenre on pienentynyt. 

Pelit kuten Tomb Raider -sarja (Eidos Interactive, Core Design Ltd., 1996-), ovat vieneet 
seikkailupelejä tähän suuntaan. Myös klassinen tasohyppelypelien genre on nykyään lähempänä 
toimintaseikkailua, kun 2D-maailmat ovat nykyään lähes hävinneet digitaalisista peleistä, ainakin 
jos tekninen alusta pystyy pyörittämään 3D:tä. Esimerkiksi Prince of Persia: The Sands of Time on 
ongelmanratkaisupainotteinen toimintaseikkailu, vaikka sarjan ensimmäiset pelit olivat enemmän 
sukua tasohyppelypeleille yhdistettynä ongelmanratkaisuun.  

 2.3.2.3 Tappelupelit

Tappelupelien alagenre juontaa juurensa 2D-aikakaudelta, jossa kaksi hahmoa taisteli toisiaan 
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vastaan kaksiulotteisella näyttämöllä. Nykyään kolmaskin ulottuvuus on tullut usein mukaan, mutta 
tunnusomaisimpana tälle genrelle säilyy erilaisten hahmojen (lähi)taistelu keskenään. Tarina-
aspekti on näissä peleissä usein muuten heikko, mutta koska pelit perustuvat nimenomaan erilaisten 
hahmojen taisteluun, nämä hahmot on usein pyritty luomaan mielenkiintoisiksi. Pelimekaanisesti 
eri hahmojen vahvuudet ja heikkoudet, erikoisliikkeet ja niiden löytäminen ja käytön opettelu ovat 
keskiössä. 

Koska hahmot ovat usein monipuolisia ja niitä on paljon, tulee myös maailmantutkimus-
aspekti ikään kuin hahmojen kautta. Taisteluiden areenat eivät useinkaan ole kovin keskeisellä 
sijalla näissä peleissä. Omaan taistelutyyliin parhaiten sopivan hahmon löytäminen tai eri hahmojen 
vahvuuksien oppiminen luo sen mahdollisuuksien kentän, joka palkitsee pelaajaa onnistumisista. 

Kahden hahmon taisteluun perustuva peligenre on hyvin otollinen kaksinpeleille. Tämän 
genren pelit ovat jo ennen internetiä olleet suosittuja kaksinpelejä esimerkiksi konsoleilla, joissa on 
kaksi ohjainta. Eri hahmojen taitojen käyttäminen luovasti ihmisvastustajaa vastaan on hauskempaa 
kuin kasvotonta tekoälyä vastaan kamppailu. Hyviä esimerkkejä tästä genrestä ovat esimerkiksi 
Tekken-sarja (Namco, 1995-) ja Soul Calibur -sarja (Namco, 1999-).

 2.3.2.4 Rallipelit

Rallipelien alagenren sijoittaminen on haastavaa, koska sillä on yhteyksiä sekä toimintapeleihin, 
urheilupeleihin että simulaattoreihin. Päädyin kuitenkin tässä järjestelmässä sijoittamaan rallipelit 
toimintapelien alagenreksi, koska toiminta on niissä yleisesti ottaen keskeisellä sijalla. Niissä 
tarvitaan nopeita reaktioita, ja usein peleihin liittyy kaahaus. Tärkeää on paitsi lujaa ajaminen myös 
ympäristön tuhoaminen ja toisten autojen taklailu, jopa varsinainen autosota. Tästä on hyvä 
esimerkki FlatOut 2. 

Autopelit tunnistaa hyvin yksinkertaisesti siitä, että niissä autolla tai muulla rallilaitteella 
ajaminen on pelin pääpelimekaniikka. Useimmiten pyritään pääsemään paikasta A paikkaan B 
nopeammin kuin muut. Nopeat reaktiot ja nopeasti ohi vilisevän radan nopea hahmottaminen ovat 
tarvittavia taitoja. Suosittuja rallipelisarjoja ovat esimerkiksi Gran Turismo (SCAE, Polyphony 
Digital, 1998-) ja Need for Speed (Electronic Arts, Pioneer Production, 1995-).

Kaahailujaksojen ohella rallipeleihin kuuluvat usein myös autojen virittely ja uusien autojen 
ostaminen. Itse asiassa rallipelit tulevat tässä mielessä lähemmäksi kehittyvien hahmojen 
pelimekaniikkaa kuin monet muut toimintapelit. Roolipeleihin yhdistetty hahmonkehitys on itse 
asiassa tarinallisesti perustellumpaa autojen kohdalla. On loogista, että auton ominaisuudet 
kerrotaan numeroina, koska ne voisivat oikeassa maailmassakin olla mitattavia suureita, kuten 
moottorin teho. On ymmärrettävää, että uusi parempi moottori tekee autostasi nopeamman. Se, 
kuinka hyvin ihminen sitten kykenee samaistumaan autoon, onkin eri asia. 

Ajoneuvojen käyttö on vakiintunut osaksi myös monia muita toimintapelejä. Esimerkiksi 
monissa räiskintäpeleissä pelaaja pystyy myös ajoittain kulkemaan ajoneuvoilla, mikä onkin 
looginen lisä esimerkiksi sotapeleihin, koska erilaiset sotakoneet ovat oleellinen osa moderneja 
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taisteluita. Esimerkiksi ensimmäisen persoonan räiskinnässä Half-Life 2 pääsee jalan liikkumisen 
lisäksi ajamaan viemäreissä jonkinlaista vesikiituria, johon myöhemmin pelissä kiinnitetään myös 
tykki.    

 2.3.2.5 Tasohyppelypelit

Vanhassa merkityksessään tasohyppelypelit eivät ole enää yhtä suuri genre kuin olivat ennen 3D-
pelien aikakautta. Kuitenkin tällä genrellä on iso paikka tähänastisten genrejen historiassa, ja tämä 
genre voi taas toimia uusilla rajoittuneimmilla alustoilla edelleen, jossa 2D-grafiikka on helpompaa 
toteuttaa kuin kolmiulotteisuus. 

Klassiset tasohyppelypelit ovat kaksiulotteisella tasolla toimivia reaktioita vaativia pelejä. 
Jonkinlaista hahmoa ohjataan pitkin erilaisia ratoja, väistellen ansoja ja vastustajia ja tietysti 
hyppien tasoilla. Hyvät reaktiot ovat taas pääosassa. Myös tutkimisaspekti on vahvana näissä 
peleissä, koska eteenpäin pääseminen avaa uusia, vaikeutuvia kenttiä pelaajan läpäistäväksi. 
Tarinankerronta ei aluksi ollut kovin oleellista näissä peleissä, mutta nykyään tasohyppelypelitkin 
ovat siirtyneet 3D-maailmoihin, niissä on paljon enemmän juonta kuin perinteisesti, ja 
toimintaseikkailun ja tasohyppelyn ero alkaa olla häilyvä. Näin tarinankerronta on saanut lisää 
jalansijaa myös tässä alagenressä. 

 2.3.3 Urheilupelit

Urheilupelit ovat toimintapeleille läheistä sukua, kuten huomattiin jo rallipelien kohdalla, jotka 
voidaan toisaalta nähdä toimintapelin, toisaalta urheilupelien alagenrenä. Helpoin tapa erottaa 
urheilupeli toimintapelistä on tietysti se, että urheilupelit lähes poikkeuksetta sijoittuvat todellisen 
maailman urheilua simuloivaan maailmaan. Kuitenkin myös pelimekaniikassa on eroja, vaikka sekä 
toimintapelit että urheilupelit ovatkin oleellisesti reaktiopohjaisia pelejä. 

Strategisen ajattelun mukaan tuleminen on yksi urheilupelien piirteistä. Kyse ei ole 
useinkaan niinkään yksittäisistä peleistä, esimerkiksi jääkiekkomatsista NHL 06:ssa, vaan pelaajan 
on otettava huomioon pidemmän aikavälin suunnitelmat. Menestyminen Stanley Cupissa vaatii 
pitkäjänteistä pelaamista. Myös resurssienhallinta on urheilupeleissä usein jonkinlaisessa osassa, 
esimerkiksi pelaajakauppojen kautta, tuoden oman kerroksensa reaktiopohjaisen pelaamisen ytimen 
ympärille.

Urheilupeleissä on myös erityinen suhde pelin kerronnallisen maailman ja todellisen 
maailman välillä. Useimmiten urheilupelit pyrkivät simuloimaan todellisen maailman 
urheilumaailmaa pelaajineen ja joukkueineen. Tämä tekee pelin rakenteesta epälineaarisemman, 
koska urheilun draama tosielämässäkin perustuu nimenomaan sääntöjen pohjalta syntyvän 
toiminnan dramaattisuuteen enemmän kuin ennalta määriteltyihin kliimakseihin. Maali tulee silloin 
kun on tullakseen. Pelin maailman ja todellisen maailman yhtäläisyydet ja erot rakentavat 
mielenkiintoista vuoropuhelua todellisuuksien välille. Osa urheilupelien viehätyksestä piilee tässä. 
Kerrankin Ilves voi voittaa Suomen mestaruuden.
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Koska urheilulajeja on paljon, voidaan kysyä, voiko nyrkkeilypeli ja curlingpeli olla 
samassa genressä. Koska urheilupelien tekijät eivät niinkään pyri luomaan pelin sääntöjä, vaan 
tekemään niistä viihteellisen ja jotenkin aitoa urheilua muistuttavan kopion, ovat erilaisten 
urheilulajien erot suuret. Voi siis olla, että täysin puhtain paperein ei kaikkia urheilupelejä voi 
niputtaa samaan genreen lainaamatta vähän myös kerronnallisen genren käsitettä.

Urheilukilpailujen toiminta ja draama on tärkeää urheilupeleissä. Tunnelma on useimmiten 
näiden pelien ytimessä. Strategisen tason muuttuessa pääasiaksi päästään toiseen genreen, 
urheilumanageripeleihin. Niissä pelaaja ei enää pelaa reaktiopohjaisesti pelejä, vaan hoitaa 
kaikenlaisen suunnittelun, pelaajakaupat sekä valmennuksen. Varsinaiset pelit generoidaan 
automaattisesti. Manageripelit ovat strategiapelien alaluokka, joka tosin jakaa monia piirteitä 
urheilugenren kanssa, kuten vaihtoehtotodellisuuden ja tosimaailman välisen jännitteen 
viehättävyyden.  

 2.3.4 Strategia- ja resurssienhallintapelit

Strategiapelejä on pidetty klassisesti toimintapelien vastakohtana. Niissä painotetaan strategista 
ajattelua ja suunnittelua reaaliaikaisen ja reaktiopohjaisen toiminnan sijasta. Nämä pelit ovatkin 
usein vuoropohjaisia, mikä on muissa genreissä suhteellisen harvinaista. Vuoron aikana voi sitten 
pohtia ja laskelmoida rauhassa, miten resurssit tulisi käyttää ja miten vaikkapa joukot sijoitella 
kartalle. Pelaajan älykkyys ja organisointikyky joutuu koetukselle hänen yrittäessään kääntää 
pelitilanteen edukseen oikeilla ratkaisuilla. Strategiapeleissä on usein myös monimutkaiset 
sääntöjärjestelmät, jotta strategiset valinnat olisivat tarpeeksi monipuolisia tekemään pelistä 
mielenkiintoisen. Usein kyse on voittojen maksimoimisesta rajoitetuilla resursseilla erilaisten 
satunnaistapahtumien ja todennäköisyysmuuttujien tuodessa vaihtelua peliin. 

Kaupankäynti, diplomatia ja korkeammalle tasolle nouseminen resursseja sijoittamalla on 
usein näiden pelien pelimekaniikan ydintä. Rakenteeltaan strategiapelit ovat usein epälineaarisia, 
koska monimutkaisemmat sääntöjärjestelmät tekevät itse pelaamisesta parhaimmillaan myös 
kerronnallisesti monipuolista, kuten esimerkiksi Civilization IV:n vaihtoehtoiset maailmanhistoriat 
sotineen ja löytöretkineen. Tarina muodostuu pelaajan ja muita sivilisaatioita ohjaavan tekoälyn 
toimista suoraan. Joskus kuitenkin strategiapelitkin on jaettu tehtäviin, joiden väliin on sijoitettu 
lineaarisia välianimaatioita tai vastaavaa. 

Urheilumanageripelin alagenre mainittiin jo edellisessä luvussa, joten sitä ei käsitellä 
omassa kappaleessaan. Muina strategiapelien alagenreinä voidaan mainita esimerkiksi bisnespelit ja 
sotastrategiapelit.

 2.3.4.1 Reaaliaikastrategiapelit

Yksi selkeä strategiapelien alagenre on reaaliaikastrategia. Vaikka useat strategiapelit ovat 
reaaliaikaisia, Dune 2:sta (Virgin Interactive, Westwood Studios, 1992) alkanut alagenre on 
kehittynyt hyvin omanlaiseksi ja selkeitä tunnuspiirteitä sisältäväksi genreksi. Sittemmin muun 
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muassa Warcraft -sarjalla (Blizzard Entertainment, 1994-) ja Command & Conquer -sarjalla (Virgin 
Interactive, Westwood Studios, 1995-) jatkunut pelityyppi yhdisti strategiseen ulottuvuuteen 
toimintapelien sulavuuden. Tässä genressä yhdistyykin nopeiden reaktioiden hallinta nopeaan 
strategiseen ajatteluun. 

Reaaliaikastrategioiden tunnusomaisia piirteitä ovat erilaiset rodut tai ryhmittyvät, jotka 
käyvät sotaa tietyn kokoisella kartalla. Ensin rakennetaan tukikohta, sitten aletaan laajentaa sitä ja 
samalla kerätään armeijaa. Resurssienhallinta yhdistyy siis reaaliaikaiseen sotimiseen, jossa 
sotajoukkoja komennetaan kartalla.

Rakenteeltaan reaaliaikastrategiat ovat klassisesti olleet lineaarisia, koska yksi tehtävä 
tietyllä kartalla on ollut vain yksi osa suurempaa jatkumoa, jossa onnistuneilla taisteluilla sota 
etenee kohti loppuaan lineaarisesti. Moderneissa reaaliaikastrategioissa on myös monipuolisempia 
tehtäviä kuin pelkkä „rakenna tukikohta ja tuhoa viholliset“, ja ne saattavat myös sisältää valmiiksi 
määriteltyjä erikoistapahtumia kesken tehtävien. Myös muunlaisia mausteita on ilmaantunut, kuten 
esimerkiksi Battle for Middle-Earth II:en sankarit, jotka kehittyvät roolipelihahmojen tapaan.

 2.3.5 Roolipelit

Roolipelit ovat peligenre, joka on siirtynyt digitaaliseen maailmaan pöytäroolipelien kautta. 
Pöytäroolipelien vapaa tarinankerronta on ollut vaikeampi toteuttaa digitaalisesti, mutta sen sijaan 
luonteeltaan algoritmiset säännöt, jotka perustuvat pelihahmojen numeerisiin ominaisuuksiin ja 
nopanheittoihin, olivat helposti siirrettävissä tietokoneiden maailmaan. Tähän numeronpyöritykseen 
sisältyvää hahmonkehitystä on myös helppo simuloida digitaalisesti. Näin pelimekaanisesti 
kehittyvät hahmot ovat aina olleet oleellinen osa roolipelejä. 

Muuten roolipelit ovat pelimekaanisesti usein monipuolisia. Tarinankerronta on 
epälineaarisempaa ja ongelmiin on pyritty löytämään vaihtoehtoisia lähestymistapoja, koska 
erilaisilla pelihahmoilla on erilaisia kykyjä. Tarinat ovat usein vähintään haarautuvia. Roolipeleille 
on myös ominaista alitehtävien olemassaolo, jossa pelaaja saa päättää missä järjestyksessä tekee 
tiettyjä pikkutarinoita suuremman tarinan sisässä. Tähän kytkeytyy myös pelimaailman tutkiminen, 
joka usein on keskeisessä osassa. Hyvin usein roolipelien päätarina on maailmanpelastustarina, joka 
on ehkä saanut alkunsa fantasia-aiheisten roolipelien taustavaikuttajasta J.R.R. Tolkienista ja hänen 
kirjoistaan seuranneiden fantasiakirjojen yleisestä juonikuviosta. Myös esimerkiksi Oblivion toistaa 
tätä kaavaa päätarinallaan, jossa demoniset voimat ovat murtautumassa maailmaan 
ulottuvuusporttien kautta ja vain pelaajahahmo voi estää tuhon. 

Taistelu on roolipeleissä usein iso osa peliä, kuten niin usein muutenkin digitaalisissa 
peleissä, mutta lähestymistapa taisteluun vaihtelee täysin reaktiopohjaisesta toiminnasta paljon 
strategisempaan, joskus vuoropohjaiseenkin suuntaan. Näiden välillä on myös erilaisia välimuotoja. 
Taistelut kehittävät hahmoa, ja uusien tavaroiden kuten taikaesineiden ja loitsujen löytäminen on 
osa siitä palkintoarsenaalista, jolla roolipelit pyrkivät pitämään pelaajan ääressään. Myös 
ongelmanratkonta kuuluu useisiin roolipeleihin. Pelimekaniikan useimmat osa-alueet on siis otettu 
osaksi roolipelejä. Suosittuja roolipelisarjoja ovat olleet esimerkiksi Ultima-sarja (Origin, 1982-
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1999) sekä Baldur's Gate -sarja (Interplay, BioWare, 1998-2000), jo mainittua The Elder Scrolls 
-sarjaa (Bethesda Softworks, 1994-) myöskään unohtamatta.   

 2.3.5.1 Massiiviset monen pelaajan nettiroolipelit

Viime vuosien kehitys on mahdollistanut aivan uudenlaisen roolipelaamisen, kun sadat pelaajat 
voivat tulla yhteen pelaamaan pelejä internetissä. Näissä uusissa peliympäristöissä pelaajat voivat 
luoda omia tarinoitaan, jotka syntyvät ihmisten keskinäisen mielikuvituksen ja pelijärjestelmän 
rajapinnalla. Vaikka pelaajat eivät osaisikaan varsinaisesti roolipelata, sanan varsinaisessa 
merkityksessä, tulee pelin sosiaalisesta puolesta yksi uusi ja suuri lisä pelin viehätykseen. Roolipelit 
kehittyvine hahmoineen ja hieman monipuolisempine pelimekaniikkoineen ovat parempi pohja 
tällaiselle sosiaaliselle elämälle ja yhteisön tunnun syntymiselle verrattuna esimerkiksi 
toimintapeleihin, joissa yksinkertaisimmillaan ainut relevantti vuorovaikutuksen muoto hahmojen 
välillä on tappaminen tai tapetuksi tuleminen.

Sosiaalisuuden aspekti tekee näistä peleistä luonteeltaan hyvin erilaisia kuin perinteisistä 
roolipeleistä, vaikka monet pelimekaaniset seikat muistuttavatkin minkä tahansa roolipelien 
sääntöjärjestelmiä. Erilaiset sosiaaliseen kanssakäymiseen kannustavat säännöt ja toimintalogiikat 
pelimaailmassa pyrkivät erottamaan näitä pelejä perinteisistä yksin pelattavista roolipeleistä 
[Mulligan&Patrovsky]. Joskus pelijärjestelmän ja sosiaalisen järjestelmän yhteensovittaminen on 
vaikeaa, mutta nämä pelit ovat onnistuessaan tulleet suosituiksi, kuten esimerkiksi World of 
Warcraftin (Blizzard Entertainment, 2004) suosio todistaa.  

 2.3.6 Simulaatiot

Simulaatiogenre tässä työssä on merkitykseltään hiukan erilainen kuin usein genrejärjestelmissä. 
Koska termillä simulaatio viitataan jonkin simuloimiseen, on simulaattoreiden alle laitettu milloin 
mitäkin. Kun asiaa tarkemmin pohditaan, lähes kaikki pelit simuloivat jotain, ainoastaan 
simuloinnin tarkkuus vaihtelee, kuten Salen ja Zimmerman toteavat teoksessa Rules of Play 
[Salen&Zimmerman]. 

Jos siis kaikki pelit simuloivat jotain, mitä pelimekaanisia piirteitä on pidettävä ominaisina 
juuri tälle genrelle? Koska simulaattoreiksi on kutsuttu esimerkiksi pelejä, joissa lennetään 
lentokoneilla (esim. Flight Simulator X (Microsoft Game Studios, 2006)), rakennetaan kaupunkia 
(esim. SimCity (Maxis, 1989)) ja mallinnetaan ihmisten sosiaalisia suhteita (esim. The Sims 2), 
voidaan olettaa, että törmätään vielä pahempaan ongelmaan kuin urheilupelien kanssa, koska 
simuloitavia asioita on vielä laajempi joukko kuin simuloitavia urheilulajeja.

Simulaattoreille voisi ehdottaa seuraavia piirteitä, jotka voisivat tehdä pelistä simulaattorin. 
Ensiksikin normaalipeliä tarkempi realismi voisi olla paikallaan, niin että esimerkiksi 
lentosimulaattorilla voisi todella opettaa ihmistä lentämään. Tällaisia ohjelmia todella on, ja niitä 
voitaneen kutsua simulaattoreiksi. Toisaalta taas esimerkiksi The Sims 2:en ihmiselämän 
„simulointi“ on hyvin pinnallinen todella syvään aiheeseensa verrattuna eikä näin ollen pysty 
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vaadittavaan realismiin. 

Toinen simulaattoreihin usein yhdistetty ominaisuus on se, että ne eivät ole pelejä siinä 
mielessä, että niissä olisi tietty selkeä tavoite, johon pyrkiä. Esimerkiksi SimCityssä voit rakentaa 
kaupunkiasi loputtomiin, ilman että peli loppuu. Tämä on jossain määrin looginen jatko edelliselle 
vaatimukselle, sillä jos simulaattorilla opetellaan jotain, oppimisesta tulee se, mihin pyritään. 
Toisaalta esimerkiksi SimCityä harva varmaan pelaa oppiakseen jotain. Ihmisen kyky luoda omia 
tavoitteita, kuten todella suuri kaupunki tai idyllinen pikkukylä SimCityssä, on tällaisissa peleissä 
myös tärkeä tekijä.

Mielestäni useimmat „simulaattorit“ sopivat paremmin johonkin muuhun kategoriaan. Termi 
simulaattori voitaisiin jättää sellaisille opetusohjelmille, jotka todella ovat realismissaan lähellä 
todellisuutta. Halusin kuitenkin ottaa kantaa tähän yleisesti esiintyvään genreen. Toisaalta termiä 
voidaan puolustaa sillä, että sitä on niin laajalti käytetty tietynlaisten pelien yhteydessä. Termi luo 
oikeaan suuntaan ohjaavia mielikuvia ihmisille, vaikka sen perusteet olisivatkin hatarat. 

 2.3.7 Ongelmanratkontapelit

Ongelmanratkontapelit (tunnetaan myös puzzlepeleinä) ovat perinteinen pelityyppi. Vaikka puhtaita 
ongelmanratkontapelejä harvoin näkee kaupan hyllyllä, ne ovat esimerkiksi netissä suosittuja. 
Ihmiset, jotka eivät muuten tunnusta pelaavansa, pelaavat mielellään esimerkiksi Miinaharavaa 
(Robert Donner, 1989) tai Tetristä. Ongelmanratkaisupelit perustuvat yleensä johonkin helposti 
opittavaan ja yksinkertaiseen logiikkaan, jonka pohjalta voidaan kuitenkin tarjota pelaajalle yhä 
vaikenevia ongelmia ratkaistavaksi.

Yksinkertaisuudessaan ongelmanratkontapelit ovat usein abstrakteja eivätkä sisällä 
minkäänlaista tarinaa. Tyydytys tulee yksinkertaisesti ongelman ratkaisemisesta. Joskus tehtävät 
ratkeavat pelkällä logiikalla, joskus pelissä saattaa olla myös jonkinlainen reaktioelementti mukana, 
mutta useimmiten ongelmanratkaisu liittyy ongelman pohtimiseen ja sitten oivalluksen jälkeen 
toteuttamiseen. 

Koska nämä pelit ovat luonteeltaan enemmän välipaloja kuin paljon aikaa ja uppoutumista 
vaativat raskaammat genret, on ongelmanratkonta otettu osaksi monia muita genrejä yhtenä osana 
suurempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi tilallinen ongelmanratkaisu yhdistettynä hyviin reaktioihin 
on suuri osa toimintaseikkailua Prince of Persia: The Sands of Time, jossa pelaajan on löydettävä 
reitti eteenpäin käyttäen pelaajahahmon akrobaattisia kykyjä erilaisissa ympäristöissä. 

 2.3.8 Seikkailupelit

Seikkailupelien kulta-aika oli 90-luvulla, jolloin yhtiöt kuten Sierra ja LucasArts julkaisivat 
esimerkiksi King's Quest- (Sierra Entertainment, 1983-1998), Space Quest- (Sierra Entertainment, 
1986-1995) ja Monkey Island -sarjoja (LucasArts, 1990-2000). Klassiset seikkailupelit sisälsivät 
maailman tutkimista, ongelmanratkontaa ja usein juonivetoista lineaarista tarinaa. Näennäisestä 
reaaliaikaisuudestaan huolimatta ne harvoin sisälsivät reaktioita vaativaa toimintaa. Pelimaailma 
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muuttui ainoastaan pelaajan ratkaistua jonkun ongelman ennalta määrätyllä tavalla. Useimmiten 
seikkailupelin voi mennä läpi vain yhdellä tavalla, eli niin kuin suunnittelija on sen suunnitellut. 

Kuitenkin jo vuonna 1989 alkanut Quest For Glory -sarja (Sierra Entertainment, 1989-1998) 
alkoi lisätä enemmän toimintaa ja myös roolipelielementtejä seikkailupeleihin. Nykyään monet 
seikkailut ovatkin kehittyneet toimintaseikkailuiksi. Toimintapelien suosio on varmasti ajanut 
kehitystä tähän suuntaan. Perinteisiä seikkailupelejä tehdään kuitenkin edelleen. Pelaajat, jotka 
haluavat keskittyä pelin tarinaan ja tutkimiseen eivät joudu pelaaman toimintaseikkailuja, joiden 
reaktiopohjainen pelimekaniikka ei heitä kiinnosta. 

 2.3.9 Käyttöliittymän fyysisyyteen pohjaavat pelit

Käyttöliittymän fyysisyyteen pohjaavat pelit ovat se poikkeus, jonka jouduin ottamaan mukaan 
genrelistaani, vaikka tässä genressä genren ominaispiirteet eivät niinkään liity ensisijaisesti 
pelimekaniikkaan, vaan käyttöliittymään. Tällä hetkellä esimerkiksi musiikkiin ja tanssiin liittyvät 
pelit ovat olleet niitä harvoja pelejä, joissa tavallisuudesta poikkeava fyysinen käyttöliittymä todella 
tekee pelikokemuksesta hyvin erilaisen kuin muiden genrejen kohdalla. Myös Playstationin EyeToy 
on mahdollistanut fyysisemmän pelikokemuksen konsolimarkkinoilla. Voi olla, että esimerkiksi 
Nintendon uusi konsoli Wii muuttaa erikoiseen fyysiseen käyttöliittymään pohjautuvien pelien 
määrää tulevaisuuden pelimarkkinoilla, mutta tällä hetkellä myös Wiin pelit vaikuttavat 
pohjimmiltaan aika klassisilta pelimekaniikoiltaan, vaikka käyttöliittymä muuttaakin oleellisesti 
pelikokemusta.

Kun oikea tanssiminen tai laulaminen tulevat pelaamisen pääasiaksi, olisi kummallista 
verrata pelejä muihin peleihin, joiden pelimekaniikka on vastaava, mutta käyttöliittymä perinteinen 
hiireen ja näppäimistöön tai padiin perustuva. Esimerkiksi tanssipelin pelimekaniikkahan on 
eräänlaista äärimmäisen yksinkertaista toimintapeliä, pitää vain painaa neljää nappia oikeilla 
hetkillä. Kun tanssiessa nappeja painetaankin jaloilla, pelielämys muuttuu täysin. Näissä peleissä on 
myös sosiaalisen yhdessäolon ulottuvuus vahva, mikä monista digitaalisista peleistä puuttuu, koska 
useita moninpelejäkin pelataan nykyään internetin välityksellä fyysisesti eri paikoista. 

Näin nopeaan tanssiin tai laulamiseen perustuvat pelit oikeastaan vievät pois keskipistettä 
pelistä ja siirtävät pääpainon sen sijaan pelaajan suoritukseen oikeassa maailmassa. Tällainen 
pelaaminen muistuttaa niin paljon muuta elämää, että peliin on helppo päästä mukaan. Karaoke-
pelissä ei tarvitse osata monimutkaisia sääntöjä, tarvitsee vaan haluta laulaa ja esiintyä. Näin 
käyttöliittymän muuttuminen voi siis luoda hyvin omanlaisensa pelaamiskokemuksen.

 2.4 Kerronnalliset genret

Vaikka pelimekaniikka onkin valittu ensisijaiseksi tavaksi rajata genrejä digitaalisten pelien 
maailmassa, on peleillä silti yhä enemmän yhteneväisyyksiä muiden medioiden kanssa. Erityisesti 
peleissä vahvempaa sijaa saava tarinankerronta ja pelien kertomusten hahmot ja maailmat 
erityispiirteineen yhdistävät pelien tarinoita esimerkiksi elokuvien vastaaviin. Siksi pelimekaanisten 
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genrejen ohella on syytä tarkastella myös pelien jakautumista kerronnallisiin genreihin. 

Yhteyksiä elokuvien genreihin voidaan nähdä nykyään yhä enenevistä pelin pohjalta 
tehdyistä elokuvista, kuten esimerkiksi Tomb Raider -elokuvat. Myös elokuvista tehdään yhä 
useammin myös pelejä. Pelien interaktiivisuus ja sen tuomat mahdollisuudet ja toisaalta rajoitteet 
ohjaavat kuitenkin pelejä hieman eri suuntaan kuin mitä elokuvat perinteisesti ovat. Esimerkiksi 
toimintaseikkailut sopivat hyvin sekä elokuviksi että peleiksi, mutta joitain suosituimpia 
elokuvagenrejä taas ei esiinny lähes ollenkaan. Esimerkiksi draama puuttuu pelien maailmasta 
melkein kokonaan, vaikka draamaakin on mahdollista syntyä varsinkin monien pelaajien 
nettipeleissä.

Monet pelit käyttävät tarinankerronnassaan elokuvamaisia välianimaatioita tai 
elokuvanpätkiä, ja muitakin elokuvan tyylikeinoja käytetään joissain peleissä laajasti. Näitä pelejä 
voidaan tutkia tarkemmin elokuvallisista lähtökohdista, kuten Maureen Thomas on tehnyt kirjassa 
Architectures of Illusion [Thomas]. Leikkauksella ja muilla elokuvasta tutuilla tekniikoilla voidaan 
joskus parantaa pelikokemusta.  

King ja Krzywinska painottavat, että genren peleissä pitää olla kerronnallinen asia, ja että 
kerronta antaa paremmin kontekstin, jonka kautta voidaan rakentaa sekä tarinaa että 
pelimekaniikkaa. Kerronnallinen genre selittää automaattisesti maailman pelaajalle ja niin hän tietää 
miten toimia. Kauhupelissä mennään yksinäiseen huvilaan, toimintapelissä ammutaan ja niin 
edelleen. Kerronnallinen genre ja tarina myös motivoivat pelaajaa tekemään sen, mitä pelissä pitää 
tehdä ja myös usein oikeuttavat teot moraalisesti [King&Krzywinska]. Olen samaa mieltä sikäli, 
että kaikilla tosiaan on mielikuvia kerronnallisista genreistä, mutta väitän myös, että kun ihminen 
on pelannut pelejä enemmän, myös pelimekaanisten genrejen kautta on syntynyt konventioita, jotka 
ohjaavat pelaajaa toimimaan tietyillä tavoilla. 

Myös muita pelien kerronnan tutkijoita löytyy. Barry Atkins on tutkinut pelejä omana 
kerronnan lajina [Atkins] ja jo aikaisemmin mainittu Marie-Laure Ryan on tutkinut pelien 
kerronnan rakenteita [Ryan]. Tässä työssä en perehdy syvällisesti kerronnallisten genrejen 
erottamiseen toisistaan, koska tästä on tehty paljon tutkimusta jo esimerkiksi elokuvien kohdalla. 
Tyydyn määrittelemään kerronnalliset genret sen mukaan, mitä kuluttaja niistä näkee. Minulle 
fantasiagenreen kuuluu teos, jossa esiintyy haltianeitoja rautaisissa bikineissä, örkkejä, aseita ja 
magiaa. Altmanin termein tarkastelen siis pelien kerronnan semanttista tasoa, en niinkään 
syntaktista. Tämä karrikoitu esimerkki näkökulmastani ei kuitenkaan tee näkökulmasta turhaa, sillä 
juuri näin kerronnalliset genret nähdään myös monen pelaajan silmin (vertaa luku 2.2). 

Kerronnalliset genret ovat tällä pinnallisella tasolla kaikille tuttuja. Kerronnallinen genre 
saattaa vaikuttaa erityisesti sellaisten kuluttajien ostopäätöksiin, jotka eivät ole pelanneet kovin 
paljon. Jos pelimekaaniset genret eivät ole tuttuja, peli todennäköisesti valitaan, koska sen 
kerronnallinen genre miellyttää. Pelejä enemmän pelaavat taas käyttävät ensisijaisesti 
pelimekaanisia genrejä, kuten huomattiin edellisen luvun esimerkeistä. Sotateeman ystävä tuskin 
ostaa raskasta strategiapeliä vain teeman takia, jos pitää enemmän nopeista toimintapeleistä. 

Diane Carr selittää artikkelissaan hyvin sen eron, jonka pelimekaniikka luo kahden paljon 
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samoja kerronnallisia elementtejä sisältävien pelien, Planescape:Tormentin (Interplay, Black Isle 
Studios, 1999) sekä Silent Hillin (Konami, KCET, 1999), välille. Siinä missä molemmissa on 
zombeja, väkivaltaa, tutkimista ja kuolemaa, ne kuitenkin tähtäävät täysin erilaiseen 
pelikokemukseen. Planescape:Torment on groteski roolipeli kummallisessa ja epälineaarisessa 
maailmassa, kun taas Silent Hill pyrkii luomaan pelaajassa pelkoa ja johtaa tätä lineaarisesti 
eteenpäin [Carr].

Seuraavaksi esittelen käyttämäni kerronnalliset genret lyhyesti. 

 2.4.1 Seikkailu

Seikkailugenre viittaa sen tyylisiin tarinoihin kuin Indiana Jones- tai James Bond -elokuvat. 
Liikutaan periaatteessa todellisuudessa, mutta maailma ja sen tapahtumat luovat kuitenkin tuntua 
elämää suuremmasta seikkailusta, suurista vaaroista ja voitoista. Esimerkkejä tämän genren peleistä 
ovat esimerkiksi Splinter Cell -sarja (Ubisoft, 2003-), jossa sankariagentti viilettää tehtävästä 
toiseen ja FlatOut 2, jonka kaahaus sijoittuu selvästi oman maailmaamme astetta hullumpaan 
versioon.

 2.4.2 Sota

Sotagenre viittaa nimenomaan sellaisiin peleihin, jotka sijoittuvat 1900-luvun sodista nykypäivään. 
Sotia esiintyy usein myös muissa genreissä peleissä, mutta esimerkiksi toisen maailmansodan 
tarinat ovat olleet yleisiä monissa toimintapeleissä ja strategiapeleissä, joten tällainen 
kerronnallinen genre on tärkeä erottaa omakseen. Elokuvia tästä genrestä ovat esimerkiksi Platoon – 
nuoret sotilaat tai Pelastakaa sotamies Ryan. Peliesimerkkejä tästä genrestä ovat Call of Duty -sarja 
(Activision, Infinity Ward, 2003-) ja Silent Hunter -sarja (SSI, Aeon, 1996-). Edellisessä taistellaan 
Normandian maihinnousussa sotilaana, jälkimmäisessä taas ohjataan sukellusvenettä samassa 
maailmansodassa. 

 2.4.3 Urheilu

Urheilu on selkeä kerronnallinen genre, joka lähes aina liittyy myös tiettyä urheilulajia 
pelimekaniikaltaan simuloivaan pelimekaaniseen genreen. Urheilugenreen sisältyvät kaikki pelit 
joissa pelataan tiettyä urheilulajia tai toimitaan tämän urheilulajin maailmassa muutoin, kuten 
esimerkiksi managerina. Esimerkkejä ovat esimerkiksi NHL-sarjan jääkiekkopelit (Electronic Arts, 
1993-) ja Championship Manager -sarjan jalkapallomanagerointi (Eidos Interactive, Sports 
Interactive, 1995-).

 2.4.4 Scifi

Science fiction on peleissä suhteellisen suosittu kerronnallinen genre, jonka tuntomerkkejä ovat 
avaruusalukset ja -oliot, eksoottiset teknologiat ja tulevaisuuteen sijoittuminen ajallisesti. Elokuvien 
maailmasta voisi mainita esimerkiksi Star Wars -elokuvat ja Blade Runnerin. Scifipelejä taas ovat 
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esimerkiksi Half-Life -sarja (Sierra Entertainment, Valve Software, 1998-) sekä Metroid-sarja 
(Nintendo, 1987-).

 2.4.5 Fantasia

Fantasiagenre juontaa juurensa eritoten Tolkienin fantasiakirjallisuuden pohjalta, joka nyttemmin 
on siirtynyt myös elokuviin. Selkeimpiä tuntomerkkejä on keskiaikainen kulttuuri maustettuna 
taikuudella ja erilaisilla roduilla ja hirviöillä, kuten lohikäärmeillä ja jättiläisillä. Esimerkiksi 
fantasiapeleistä käyvät Battle for Middle-Earth -sarja (EA Games, EA LA, 2004-), The Elder 
Scrolls -sarja sekä World of Warcraft.  

 2.4.6 Historiallinen / realismi

Sellaiset pelit, jotka eivät täytä selkeämpien ryhmien tuntomerkkejä, pääsivät usein tähän 
kategoriaan. Historialliseen genreen sopivat maailmaamme jokseenkin sellaisenaan kuvaavat pelit, 
sijoittuivat ne sitten nykyaikaan tai historiaan. Elokuvissa tähän genreen menisivät esimerkiksi 
monet draamaelokuvat. Kuitenkin seikkailullisemmat versiot omasta maailmastamme päätyvät 
ennemmin seikkailugenreen. Civilization-sarja (MicroProse, 1990-) ja SimCity -sarja ovat hyviä 
esimerkkejä historiallisesta genrestä. 

 2.4.7 Kauhu  

Kauhugenre on myös elokuvista tuttu genre (esimerkiksi Manaaja), joka pyrkii ensisijaisesti 
herättämään pelaajassa pelkoa ja inhoa. Usein tähän pyritään esittämällä yliluonnollisia tai 
luonnottomia hirviöitä, tai ainakin vihjaamalla niiden olemassaoloon. Esimerkkejä tästä genrestä 
ovat Resident Evil -sarja (Capcom, 1996-) ja Silent Hill -sarja.

 2.4.8 Rikos

Rikosgenre voitaisiin nähdä historiallisen tai seikkailugenren alagenrenä, mutta erotin sen omaksi 
genrekseen, koska niin useat pelit tuntuivat käsittelevän rikollisten maailmaa. Rikosgenren peleissä 
pelaaja on useimmiten itse rikollinen, mutta joskus myös poliisin rooli saattaa liittyä rikosgenren 
peliin. Grand Theft Auto -sarja on tämän genren suuri hitti. Max Payne -sarja sopii myös 
esimerkiksi. 

 2.4.9 Arcade (Naivistinen)

Arcadegenre on pelimaailman oma erikoisuus, jota on vaikea määritellä pelien ulkopuolelta. 
Vanhat konsoli- ja tietokonepelit sisälsivät usein vain vähän tarinaa ja niiden kerronnalliset 
maailmat saattoivat olla hyvinkin epäloogisia tai surrealistisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi Super 
Mario Bros. -pelien (Nintendo, 1988-) italialainen putkimies taistelemassa käveleviä sieniä ja 
kilpikonnia vastaan keräten ilmassa kelluvia kolikkoja on hyvä esimerkki tästä genrestä. 
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Tällaista elokuvaa harvoin näkee, mutta kerronnallisen puolen surrealistisuus ei häirinnyt 
hyvää pelattavuutta ja pelikokemusta Super Mariossakaan. Tällainen kerronnallinen tyyli, johon 
kuuluvat usein kirkkaat värit ja piirrosmaiset grafiikat, on nimetty arcadegenreksi vanhojen 
pelihallien pelien tyylin mukaan. Vaikka käytän termiä “arcade”, en tarkoita, että tähän genreen 
tulisi liittää mielikuvia pelimekaanisista seikoista, jotka usein liittyivät pelihallien peleihin. Kyse on 
ainoastaan naivistisesta kerronnallisuudesta.  

 2.4.10 Abstrakti

Kuten jo aikaisemmin todettiin, peli ei väistämättä tarvitse kerronnallista kehystä toimiakseen. 
Tetris on tästä oiva esimerkki ja monet ongelmanratkaisupelit ovat myös abstrakteja. Kun kyse on 
yksinkertaisesta ongelmanratkaisusta, siihen ei kaivata kerronnallista tasoa yhtään enempää kuin 
sudokuun. Representaation tasolla abstraktistakin pelistä tosin löytyy kerrontaa, mutta useimmiten 
abstraktin pelin visuaaliset elementit eivät pyri osoittamaan itsensä ulkopuolelle, vaan ainoastaan 
esittämään pelin sääntöjärjestelmän tärkeät osat selkeästi.

 2.5 Teknisen alustan ja fyysisen käyttöliittymän mukaan jaetut genret

Vaikka ensisijainen kiinnostuksen kohteeni on tässä työssä pelimekaniikka genrejen pohjana ja 
kerronta seuraavana, haluan vielä esitellä lyhyesti kolmannen näkökulman genreihin. Tätä en tule 
paljoakaan käyttämään, mutta se on silti syytä mainita. Jouduin ottamaan fyysiseen käyttöliittymään 
pohjaavat pelit osaksi pelimekaanista genreluokitteluani, vaikka tämän genren perusteet nousevat 
itse asiassa fyysisen käyttöliittymän luonteesta eikä niinkään pelimekaniikasta. 

Erilaisilla konsoleilla ja tietokoneilla on omat fyysiset käyttöliittymänsä ja omat tekniset 
rajoitteensa. Konsoleissa ei esimerkiksi ole hiirtä, joten hiiripohjainen käyttöliittymä saattaa 
aiheuttaa vakavaa päänvaivaa, kun PC-peli halutaan siirtää konsolille. Toisaalta esimerkiksi 
kännyköiden teknologia on niin paljon vaatimattomampaa kuin isommissa laitteissa, että 
kännykkäpelit on pakko tehdä yksinkertaisemmiksi. Pieni ruutu ja fyysinen käyttöliittymä pienellä 
näppäimistöllä tekevät myös peleistä välttämättä erilaisia. 

Erilaisista käyttöliittymistä huolimatta erilaisten teknisten alustojen pelien pelimekaniikka 
on yllättävän samantyyppistä. Selkein ero on juuri kännykkäpeleissä, joissa on huomattavia 
yhteyksiä vanhoihin peligenreihin, koska rajoittunut tekniikka mahdollistaa samanlaiset ratkaisut 
kuin tietokoneilla kaksikymmentä vuotta sitten. On tosin myös kokeiluja, joissa paikkatietoa 
käytetään pelissä hyväksi ja näin otetaan kännykän uniikit ominaisuudet käyttöön uudenlaisen 
pelikokemuksen synnyttämiseksi (esim. Botfighters (It's Alive, 2001), Undercover 2 (YDreams, 
2005)). Kännykkäpelien historia on vielä niin lyhyt, että tämän alustan erikoistarpeet ja 
ominaisuudet ovat vasta löytymässä, ja kun ne tiedostetaan, saattaa uusia genrejä syntyä taas. 

Usein pelejä pyritään kuitenkin julkaisemaan mahdollisimman monella alustalla, jolloin 
pelin tekijöiden ei kannata panostaa todella erikoisiin vaihtoehtokäyttöliittymiin, jotka vaatisivat 
kuluttajilta uusien kalliiden laitteiden ostamista ja kytkemistä koneisiinsa.
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Nintendo Wii on juuri julkaistu. Sen peruslähtökohta on horjuttaa hiukan perinteisiin 
käyttöliittymiin perustuvia pelejä. Kuitenkin pelaamieni Wii-pelien perusteella kovin radikaaleja 
ratkaisuja ei edelleenkään ole tullut pelien pelimekaniikkaan, vaikka pelikokemus onkin erilainen 
fyysisemmän käyttöliittymän kanssa. Niin kauan kuin peliä voi ajatella pelaavansa myös 
normaalilla ohjauspadilla, ei todella mullistavia muutoksia pelien pelimekaniikkaan ole 
odotettavissa.

Jo mainitut musiikki- ja tanssipelit ovat sikäli paras esimerkki fyysisen käyttöliittymän 
vaikutuksesta peligenreen, että niitä ei todella voi kuvitella pelattavan ilman erityistä 
käyttöliittymää. Karaokepeliä ei voi ajatella ilman laulamista. Tällaisissa tapauksissa käyttöliittymä 
todella luo oman genrensä, joka on otettava huomioon.  

 2.6 Genret pelaajien käsissä

Pelisuunnittelijat tähtäävät useimmiten tiettyyn genreen ja pelikokemukseen pelejä 
suunnitellessaan. Kun pelaajat sitten toimivatkin pelimaailmassa eri tavalla kuin on suunniteltu, 
suunnittelijat loukkaantuvat helposti ja ihmettelevät, miksi pelaajat eivät ymmärrä heidän vaivalla 
suunnittelemaansa järjestelmää [Mulligan&Patrovsky]. Parhaimmillaan pelaajien keksimät pelin 
väärinkäyttömuodot ovat kuitenkin paljon mielenkiintoisempia kuin itse suunniteltu peli, 
Esimerkiksi internetissä pelattavien pelien pelaajayhteisöt ovat täynnä pelaajia, joilla on oma 
mielikuvitus ja leikkimielisyys tallella, joten joskus voi olla viisasta siirtää pelin suunnittelu 
pelaajille itselleen.

Kun säännöt annetaan pelaajien muokattavaksi tai pelityyli valittavaksi, korostuu pelaajien 
vaikutus pelin genreen. Samaa peliä voidaan pelata monenlaisilla eri tyyleillä ja riippuen tyylistä 
pelaamiskokemus ja näin ajatellen myös genre muuttuvat. Esimerkiksi Oblivion on 
pelikokemuksena monella tavalla erilainen pelaajalle, joka erikoistuu taistelijaksi (jolloin roolipelin 
pelaamiskokemuksesta tulee vahvasti toimintapelin genrelle vivahtava) tai sen sijaan varkaaksi 
(jolloin kokemus on taas enemmän ongelmanratkaisu- ja hiiviskelypainotteinen). The Simsissä ero 
on vielä suurempi, jos yksi pelaaja pyrkii lavastamaan vaikkapa omaa tulevaisuuden unelmaansa 
peliin ja tekemään tarinan internetiin pelin valokuva-albumi -toiminnolla, ja toinen taas pyrkii 
optimoimaan yhden simin uraputkea tehokkaalla ja laskelmoidulla resurssienhallinnalla. Kun peli 
sallii erilaiset pelityylit, tai vielä päästää pelaajat muokkaamaan pelejä täysin erilaisiksi, alkaa 
genren käsitekin elää ja muuntua uudella tavalla.  

Kautta aikain on pelejä pelattu vastoin sääntöjä. Analogisten pelien kanssa, joissa säännöt on 
kirjoitettu paperille ja ne ovat helposti muutettavissa, on myös ollut helppo kokeilla omia 
sääntövariantteja. Digitaalisten pelien koodi ei ole noin vain muutettavissa, mutta jo vuosien ajan 
pelaajayhteisöt ovat muunnelleet pelejä tehden niistä omiin makuihinsa sopivampia ja usein 
synnyttäen toimivampia pelejä kuin alkuperäiset. 

Nyt tätä on yhä enemmän alettu tukea myös pelin kehittäjien suunnalta, niin että pelien 
mukana saattaa tulla työkaluja ja ohjeita siitä, kuinka pelaajat voivat itse lähteä luomaan lisää 
sisältöä tai muuntelemaan olemassa olevaa. Tosin konsolipelit eivät ole lähteneet mukaan vapaan 
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muokattavuuden linjoille, ja niiden teknologinen sulkeutuneisuus pitää konsolipelejä vahvemmin 
pelisuunnittelijoiden harteilla. Koska useimmiten ison budjetin valtavirtapelit halutaan myydä sekä 
PC:ille että konsoleille, voi konsolien rajoittuneisuus päästä rajoittamaan myös PC-pelien kehitystä.

Koodiin koskemattakin voidaan kuitenkin muuttaa peli yhdenlaisesta toiseksi. Tästä 
esimerkkinä Marapalloksi ristitty peli, joka syntyi Slicks'n'Slide -autopelin (Timo Kauppinen, 1993) 
pohjalta vuosia sitten. Alkuperäisen pelin ajatus on ajaa pienillä autoilla kilpaa ympäri ylhäältä päin 
kuvattua rataa. Autojen ohjaamisen ja niiden törmäilyn pelimekaniikalla syntyi kuitenkin peli, jossa 
kaksi pelaajaa valitsevat autoikseen tankit, jotka tönivät muita vahvemmin, ja kolmas pelaaja on 
ilman ohjaajaa oleva ufo, joka on kevyiten taklattavissa. Tämä sai toimia pallona. Marapallossa 
pelaajat yrittivät saada taklattua pallon vastustajan maaliin suojellen samalla omaa maaliaan. Näin 
uusi kiehtova peli erilaisine taktiikoineen syntyi niiden verbien pohjalta, joilla oli tarkoitus alun 
perin ajaa rallia.

Verkkopelien tekijät voivat luoda peleihin verbejä, joilla ei ole varsinaista pelimekaanista 
merkitystä, vaan joiden semantiikan saavat pelaajayhteisöt määritellä. Esimerkiksi World of 
Warcraftissä on mahdollista laittaa hahmo tanssimaan. Tätä ominaisuutta hahmot voivat käyttää 
muun muassa ilmaistakseen tunteitaan, tervehtiäkseen tai leikkiäkseen. Virtuaalisessa maailmassa 
voidaan leikkiä oikeassa maailmassa hyviksi todettuja leikkejä kuten Seuraa johtajaa. 20 letkassa 
pomppivaa liskoratsastajaa World of Warcraftissa on siis vain leikki eikä pelimekaniikan pakottama 
tapahtuma.

Modien (muunneltujen pelien) lisäksi myös sisällön lisääminen peliin personoinnin kautta 
on oleellista monissa verkkopeleissä. Monista valmiista vaatekappaleista voi koota oman tyylin, tai 
sitten pelaajat saavat jotenkin oikeasti tehtyä esimerkiksi omia vaatteita peliin. Popomundo (Extra 
Lives AB, 2005) on hyvin yksinkertainen verkkopeli, jossa pelaajat saavat esimerkiksi ladata 
hahmonsa kuvan vapaasti peliin, niin että mikä tahansa kuva voi tulla näin osaksi peliä. Myös omia 
kappaleita saa sanoittaa, niin että sanoitukset näkyvät muille pelaajille. Näin peliin tulee epäsuorasti 
myös mukaan suosittujen nettipalveluiden ominaisuuksia. 

Netissä ovat nousseet suureen suosioon sellaiset palvelut, joihin ihmiset saavat lisätä itse 
tekemiään kuvia, runoja, videoita tai musiikkikappaleita, ja sitten muut voivat niitä ihailla ja 
kommentoida. Tällaisen sisällön liittäminen peliin voi siis olla toimiva mauste, joka vie pois pelin 
kehittäjien tarvetta luoda sisältöä, jos jotenkin pystytään valvomaan, etteivät ihmiset täytä koko 
peliä huonotasoisella roskasisällöllä tai laittomalla materiaalilla. Pelaajayhteisöllä pitäisi olla 
sanansa sanottavana siitä, mikä on roskaa, koska heidän kokemuksensa on kyseessä.    

Pelin käyttäminen alkuperäisestä poikkeavaan tarkoitukseen on myös ollut selvää 
machinima-elokuvien kanssa. Sen sijaan, että peliä pelattaisiin pelin asettamien tavoitteiden 
saavuttamiseksi, peliä käytetäänkin vain elokuvan tapahtumien lavastamiseen, niin että materiaali 
voidaan tallentaa kohtaukseksi ja leikata lopulta kokonaiseksi elokuvaksi. The Movies taas tarjoaa 
täyden työkalusetin pelaajalle suoraan, niin että pelaaja voi pelaamisen ohessa tehdä oman 
elokuvan.

Pelit ja niiden mukana peligenret ovat siis monella tasolla pelaajien leikiteltävissä, 
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muutettavissa ja rikottavissa. Pelin luonteesta riippuu, onko tätä ilmiötä tuettava pelisuunnittelulla, 
mutta monille peleille vapauden antaminen pelaajille on osoittautunut valttikortiksi. 

 2.7 Genreluokitteluiden ongelmia

Vaikka genret ovatkin käytännössä hyödyllisiä, niiden käyttöön ja määrittelemiseen liittyy monia 
vaikeuksia. Tiivistetysti ongelmat ovat seuraavia:

1. Genreluokittelun perusteena olevat asiat ovat usein niin moninaiset, että järjestelmän 
logiikka alkaa ontua matkan varrella.

2. Jos taas valitaan selkeä näkökulma, toiset pelikokemuksen kannalta oleelliset näkökulmat 
jäävät huomioimatta.

3. Selkeän määrittelyn ollessa lähes mahdotonta syntyy epämääräisiä, suunnilleen 
samansisältöisiä järjestelmiä, joissa kuitenkin tietyt asiat yllättäen saatetaankin tulkita eri 
tavalla.

4. Kun käsitys tietyn genren luonteesta on vakiintunut pelaajille ja pelin tekijöille, on genren 
uudistaminen vaikeampaa, koska genren luomia ennakko-oletuksia täytyy rikkoa.

5. Kun genrejä rikotaan, pelit eivät mene helposti omaan luokkaansa. Näin genrejärjestelmä on 
joko auttamattomasti joka hetki ajastaan jäljessä tai muodostunut edellisen kohdan tavalla 
luovuutta rajoittavaksi ongelmaksi.

Näistä ongelmista huolimatta sumeatkin luokittelujärjestelmät tuntuvat lopulta palvelevan ihmisiä.

 3 Pelimekaniikan ja kerronnan yhdistyminen peleissä

Vaikka pelit voidaan laittaa omaan karsinaansa erikseen pelimekaniikan ja kerronnan näkökulmista, 
ne kuitenkin yhdistyvät pelien elementeissä aina jossain määrin. Myös genrejä voidaan katsoa 
pelimekaniikan ja kerronnan yhteisvaikutuksesta käsin, jos sovelletaan Rick Altmanin ajatuksia 
semantiikan ja syntaksin yhteisvaikutuksesta (katso lainaus luvun 2 alussa). Pelimekaniikka on 
kiedottu kerrontaan, niin että esimerkiksi resurssienhallinta ei näyttäydy käyttäjälle sellaisena 
numeroiden pyörittelynä, kuin se oikeasti on tietokoneen tietorakenteiden tasolla. Kun pelaaja 
näkee esimerkiksi Warcraftissä pienten miesten tuovan lisää puuta varastoon ja metsän pienenevän, 
hän voi puunhakkaajia käskyttämällä vaikuttaa resurssitilanteeseensa. 

Peleissä saatetaan hypätä tarinankerrontamoodiin, jossa pelimekaniikka lakkaa olemasta 
välianimaation ajaksi. Puhtaasti kerronnalliset jaksot pyritään nivomaan osaksi pelielämyksen 
kokonaisuutta. Tietyt pelimekaaniset muuttujat näytetään pelaajalle sellaisenaan, esimerkiksi pisteet 
ovat usein pelin kerronnallisen maailman ulkopuolella, mutta ne esitetään silti pelaajalle 
sellaisenaan. 

Koska pelissä yritetään taata pelaajalle mahdollisimman yhtenäinen kokemus, on syytä 
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tutkia pelimekaniikan ja kerronnan suhdetta. Miten nämä kaksi asiaa kietoutuvat toisiinsa pelien eri 
osa-alueilla, mikä on näiden optimaalinen tasapaino ja milloin toisesta tingitään toisen 
kustannuksella? Millainen kerronta tukee millaista pelimekaniikkaa ja päinvastoin? Näiden 
kysymysten ratkaiseminen aina yksittäisten pelien ja niiden elementtien kohdalla on yksi tärkeä osa 
pelisuunnittelijan ammattitaitoa.

Tässä luvussa pureudutaan näihin kysymyksiin sekä valtavirtapelien tilastollisen tiedon 
pohjalta että esimerkkejä eri peleistä ottaen. 

 3.1 Pelimekaanisten ja kerronnallisten genrejen suhde toisiinsa 

Kun katsotaan Dune 2:sta ja Warcraftia (katso kuva 2), nähdään pelimekaanisesti hyvin 
samantyyppistä toimintaa, koska peleillä on sama pelimekaaninen genre, reaaliaikastrategia. 
Kuitenkin näiden pelien kerronnallinen genre on erilainen – toisessa scifi, toisessa fantasia. 

Kuva 2. Dune 2 ja Warcraft: Orcs and Humans. Vaikka kerronnallinen genre on eri, on 
sukulaisuussuhde selvä, varsinkin käyttöliittymää katsottaessa.

Edellisessä taistellaan planeetta Arrakisin pinnalla rohdosta, ja sotakoneet ovat erilaisia tankkeja ja 
muita tulevaisuuden sotaan sopivia laitteita. Warcraftissä taas ottavat mittaa toisistaan örkit ja 
ihmiset, ja sotilaat ovat fantasiamaailman perustavaraa: miekkamiehiä, ritareita, susiratsastajia ja 
maageja. Miksi toisessa on valittu Frank Herbertin Dyyni -kirjan maailma pelin kerronnalliseksi 
kehykseksi ja miksi toiseen on sen sijaan valittu geneerinen fantasiamaailma? Mitä kerronta tuo 
pelimekaniikkaan ja päinvastoin?  

Fantasiamaailmaan sijoittuu myös roolipeli The Elder Scrolls IV: Oblivion. Tässäkin 
maailmassa on miekkamiehiä, ritareita, örkkejä ja maageja. Kuitenkin pelimekaniikat ovat hyvin 
erilaiset. Onko fantasiamaailma asia, joka voidaan laittaa minkälaisen pelimekaniikan päälle 
tahansa vai onko fantasiamaailmassa sellaisia piirteitä, jotka tekevät siitä soveliaan sekä 
reaaliaikastrategian että roolipelin kerronnalliseksi kehykseksi?  

Jotta saataisiin kuva kerronnallisen ja pelimekaanisen genren suhteesta toisiinsa 
nykymarkkinoiden peleissä, on tärkeää tarkastella, miten tietyt genret korreloivat toisiinsa. Tätä 
varten olen tutkinut Pelit-lehtiä (numerot 11/2005-10/2006) ja laittanut niissä arvostellut pelit sekä 
pelimekaaniseen että kerronnalliseen genreen, nähdäkseni, millaisia trendejä ilmeni. Toisaalta olen 
myös pelannut ja analysoinut tiettyjä pelejä tarkemmin (katso liite 1), jotta voin käytännön 
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esimerkkien kautta reflektoida, miten yksityiskohtaisemmalla tasolla pelimekaniikka ja kerronta 
kohtaavat peleissä. 

 3.1.1 Valtavirtapelien genreanalyysi

Moni on sitä mieltä, että pelialalla on nykyään hyvin vähän innovaatioita ja että riskejä ei osata 
ottaa vaan kierrätetään vanhoja ideoita. Jos samoja ideoita kerran kierrätetään, on hyvä tarkastella, 
millaiset genret ovat yleisiä. Sen pohjalta voidaan analysoida, ovatko kaikki massamarkkinoiden 
pelit tosiaan samalla kaavalla tuotettuja, ja jos ovat, voidaan pohtia, mikä niissä toimii. 

Lähdin tutkimaan nykyisten massamarkkinoiden pelejä ottamalla tutkittavakseni Pelit-lehtiä 
(numerot 11/2005 – 10/2006) [Pelit]. Pelit-lehti on Suomen suurimpia pelialaa käsitteleviä 
julkaisuja, joka sisältää arvostelut oleellisimmista peleistä, joita markkinoille tulee. Se kattaa sekä 
PC-, konsoli- että käsikonsolipelit, ajoittain myös mobiilipelejä. Voidaan olettaa, että Pelit-lehden 
peleissä on hyvä läpileikkaus tämän hetken suosituimmista digitaalisista peleistä. 

Luvun 2 genrejä käyttäen laitoin jokaisen pelin yhteen pelimekaaniseen ja yhteen 
kerronnalliseen genreen. Selvissä hybriditapauksissa yritin valita pelin kokonaisuuden kannalta 
oleellisimman genren, joten analyysi on sikäli yksinkertaistava, että hybridit on pakotettu yhteen 
genreen. Hybrideihin palaan myöhemmässä luvussa tarkemmin. Suurin osa peleistä tuntui kuitenkin 
löytävän genrensä suhteellisen kivuttomasti. 

Koska minulla ei ole ollut mahdollisuutta paneutua kovin syvällisesti yksittäisiin peleihin, 
olen saattanut myös tehdä tiettyjä virhetulkintoja. Uskon, että analyysista näkee silti yleisiä 
trendejä, joita yksittäiset virhearviot eivät pysty liikaa heiluttamaan. Tulokset on esitelty taulukossa 
4. Tarkemmat tiedot peleistä löytyvät liitteestä 2.

Taulukosta 4 voidaan nopeasti nähdä tiettyjä keskittymiä, kun taas jotkut genreyhdistelmät 
puuttuvat kokonaan. Jos kerronta ja pelimekaniikka haluttaisiin yhdistää samaan 
genrejärjestelmään, suurimmat keskittymät, kuten rikostoimintapelit tai seikkailurallipelit, sopisivat 
hyvin pohjaksi. Kuitenkin huomataan nopeasti, että sen verran hajontaa löytyy, että joko genrejä 
pitäisi tehdä liikaa tai sitten hyvin suuri osa peleistä jäisi genrejen ulkopuolelle. Kaksi näkökulmaa 
on siis hyvä pitää myös osittain erossa toisistaan. Seuraavaksi käyn läpi oleellisimmat 
pelimekaaniset genret ja niiden yhteydet kerronnallisiin genreihin. Fyysiseen käyttöliittymään 
pohjaavat musiikki- ja tanssipelit ja simulaattorit jätän tässä käsittelemättä, koska niiden otanta on 
niin pieni. 
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Seikkailu Arcade Sota Fantasia Urheilu Scifi Rikos Realismi Kauhu Abstrakti Yht.
Toiminta 5 8 9 4 1 9 16 4 61
Ralli 13 7 10 1 31
1. persoonan 
räiskintä

4 1 12 6 3 26

Toiminta-
seikkailu

3 1 10 1 1 3 19

Tasohyppely 2 9 2 13
Tappelu 4 1 1 1 7
Strategia 1 8 2 6 12 1 30
Reaaliaika-
strategia

2 1 2 3 8

Manageri 4 4
Urheilu 1 1 20 22
Roolipeli 3 11 1 2 17
Nettiroolipeli 1 2 3
Ongelman-
ratkonta

1 4 5 10

Seikkailu 1 3 1 2 1 8
Musiikki/
tanssi

3 2 5

Simulaattori 4 4
Yht. 43 37 35 35 35 27 20 17 14 5 268

Taulukko 4. Vaakariveillä ovat pelimekaaniset genret, pystyriveillä kerronnalliset genret.  
Pelimekaaniset genret on väritetty ryhmittäin harmaan sävyillä osoittamaan yhden päägenren ja  
sen alaisten alagenrejen kokonaisuuksia. Suositut genreyhdistelmät itse taulukossa näkyvät 
tummemmilla väreillä painotettuina. 

 3.1.1.1 Toimintapelit

Taulukosta voidaan havaita, että toimintapelit ovat ylivoimaisesti suosituin pelimekaaninen genre 
tällä hetkellä. Kaikkine alagenreineen siihen meni yli puolet kaikista analysoiduista peleistä. Grand 
Theft Auto -pelien suosio näkyy rikosteeman vahvuutena. Näissä on yhdistetty kolmannen 
persoonan toiminta vapaaseen (epälineaariseen) maailmaan, mikä aikaisemmin oli yleisempää 
roolipeleissä, ja sekoitettu peliin kaahailua. Tämä malli on poikinut useita seuraajia. 

Toimintapelien alagenreissä rikosteema ei ole niin yleinen. Ensimmäisen persoonan 
räiskinnät ovat useimmiten sotateemaisia, mikä tietysti sopii toimintaan hyvin. Myös scifipelejä 
löytyy jonkin verran. Toimintaseikkailuissa taas fantasiamaailma on yleisin. Ehkä roolipelien 
perinteisesti vähemmän suoraviivaiset juonet ovat vaikuttaneet tarinavetoisempaan 
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toimintapeligenreen tällä tavalla. 

Toisaalta toimintaseikkailuja löytyy hyvin monessa kerronnallisessa genressä, joten 
tarinapainotteisuus näkyy myös tarinallisten ympäristöjen heterogeenisyydessä. Rallipelien alagenre 
taas on kerronnallisesti hyvin rajoittunutta. Melkein kaikki rallipelit ovat urheiluralleja, 
seikkailukaahailuja tai arcadekaahailuja. Itse asiassa seikkailu ja arcade ovat autopelien yhteydessä 
hyvin samanlaisia, seikkailumaailmassa grafiikat vain ovat realistisempia. 

Tappelupeleistä yli puolet on seikkailugenren edustajia, mikä taas tappelupelien yhteydessä 
tarkoittaa klassista enemmän tai vähemmän sadunomaisten taistelijoiden yhteenottoa. Näissä 
peleissä juuri vaihteleva hahmogalleria on tärkeimpiä asioita pelissä, ja näin ne saattavat olla 
hyvinkin vaihtelevia, usein sisältäen paikoin viitteitä muistakin genreistä, kuten esimerkiksi 
fantasiasta tai scifistä. 

Tasohyppelypelit sijoittuivat enimmäkseen kerronnallisesti arcadegenreen. Tasohyppelypelit 
ovat vanha genre, samoin kuin arcadekin, joten ilmeisesti ne edelleen sopivat yhteen kuten jo 80-
luvulla. Arcade-estetiikan kirkkaat värit ja yksinkertaisemmat juonikuviot sopivat myös hyvin 
teknisesti yksinkertaisempiin laitteisiin, ja useat analyysin tasohyppelypeleistä olivatkin 
mobiilipelejä tai käsikonsolipelejä.

 3.1.1.2 Strategiapelit 

Strategiapelien suosituimmaksi kerronnalliseksi genreksi nousi realismi/historiallinen genre, joka 
vastaavasti loisti poissaolollaan monista muuntyyppisistä peleistä. Strategiapelien taipumus vedota 
pelaajan älyyn reaktioiden sijasta ehkä antaa näille peleille myös tiukemman vaatimuksen 
“realistisuudesta” tai tarkemmasta simuloinnista. 

Toisaalta sotateema oli voimakas myös strategiapelien puolella, vaikka voisi ajatella, että 
nämä sopisivat reaktiopohjaiseen toimintaräiskintään paremmin. Myös monet realismi/historia 
-genrejen peleistä sijoittuvat jonkinlaiseen sotaan, mutta koska sotagenre on rajattu tarkoittamaan 
nimenomaan 1900-luvun sotia, voi saada sellaisen käsityksen, että strategiapelit eivät olisi niin 
sotaisia. On vaikea sanoa, miksi aikaisemmat historialliset sodat näytetään useammin 
strategiapelissä, kun taas toimintapelien sodissa hyvin harvoin ollaan historiassa. Ehkä ampuma-
aseiden myöhäinen mukaantulo on ajanut räiskinnät suosimaan modernimpaa sodankäyntiä. Scifi 
on myös sekä toimintapelien että strategiapelien yhteydessä paljon yleisempi kuin fantasia. Myös 
reaaliaikastrategioiden alagenre noudatti hyvin vahvasti strategiapelien kerronnallisia genrejä.

 3.1.1.3 Urheilupelit    

Urheilupelit sijoittuivat lähes poikkeuksetta myös urheilun tarinalliseen genreen. Tämä ei ole 
yllättävää, koska urheilupelien rinnakkaistodellisuusaspekti on suuri osa näitä pelejä. Ihmiset 
haluavat mieluummin nostaa Suomen maajoukkueen kerrankin jalkapallon MM-kultaan kuin nähdä 
täysin kuvitteellisia olosuhteita. Toisaalta urheilupelien liigoja ja muita vastaavia 
kerronnallispelimekaanisia ideoita käytetään esimerkiksi joissain toimintapeleissä, joita ei 
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kuitenkaan helposti luokitella urheilupeleiksi, koska niiden toiminta-aspekti on niin vahvasti sukua 
toimintapeleille. Urheilupeleissä olisi selvästi uusien vaihtoehtojen kokeilun mahdollisuus.

 3.1.1.4 Roolipelit

Roolipeleissä Dungeons & Dragonsin (Tactical Studies Rules, 1974) perinne elää vahvana: suurin 
osa roolipeleistä on fantasia-aiheisia. Roolipelien ideoita on tosin menestyksekkäästi sovellettu 
muissakin kerronnallisissa ympäristöissä (esimerkiksi scifi Falloutissa (Interplay, Black Isle 
Studios, 1997)) mutta selvästi perinteitä kunnioitetaan enimmäkseen edelleen. Hahmon 
kehittyminen heikosta aloittelijasta valtaisaksi sankariksi on ehkä fantastisissa ja magiantäyteisissä 
maailmoissa jotenkin loogisemman oloista, ja useat rodut ja perinteiset ammatit ovat hyvä pohja 
monipuolisten hahmojen mahdollistamiseksi. Myös roolipeleille ominaiset hirviöt erilaisine 
ominaisuuksineen ovat perinteisesti olleet läsnä fantasiamaailmoissa.

 3.1.1.5 Ongelmanratkaisupelit

Ongelmanratkaisupelit ansaitsevat maininnan ainoana pelimekaanisena genrenä, jossa osa peleistä 
kuuluu abstraktin kerronnan pariin. Eli niissä kerronnallinen aines on vähäistä pelimekaniikan 
luoman draaman lisäksi. Ongelmanratkaisupelit olivat tasohyppelyiden tapaan lähes poikkeuksetta 
mobiili- tai käsikonsolipelejä, ja näin myös arcadegenre oli edustettuna. 

 3.1.1.6 Seikkailupelit  

Seikkailupelejä oli sen verran vähän, että niiden jakautumisesta on vaikea sanoa muuta kuin, että ne 
vaikuttavat jakautuvan laajalle skaalalle kerronnallisia genrejä. Ne myös jakautuvat muuten aika 
samalla lailla kuin toimintaseikkailut, jotka ovat seikkailupelien jälkeläisiä, sillä erotuksella että 
muutama seikkailupeli oli sijoitettavissa realismi/historiallinen genreen, joka muuten esiintyi 
ainoastaan strategiapeleissä. Tämä sopii kuvaan sikäli, että klassisissa seikkailupeleissä 
ongelmanratkonta on oleellista, ja tämä sopii samaan älykkökaavaan strategiapelien kanssa. 

 3.1.2 Indiepelit

Valtavirtapelien ulkopuolelle mahtuu valtava määrä pelejä, joita en ole ehtinyt analysoimaan. 
Jaakko Kemppainen on tutkinut indiepelejä myös pelimekaanisten genrejen näkökulmasta, ja 
todennut muun muassa ongelmanratkontapelien genren olevan huomattavasti suurempi kuin 
valtavirtapeleissä, mutta toimintapelien olevan myös valtavirtapelien ulkopuolella suurin genre, 
mikäli Kemppaisen käyttämä räiskintägenre lasketaan osaksi toimintapelejä [Kemppainen]. 

Kaiken kaikkiaan indiepeleistä suhteessa kaupallisiin peleihin voi sanoa, että vaikka 
indiepelejä pidetään usein innovaation kehtona, suurin osa niistäkin toistelee samoja kaavoja kuin 
vanhat pelit. Kemppaisen haastattelema Greg Costikyan toteaa, että 90 prosenttia indiepeleistä 
(kuten kaikesta muustakin) on roskaa. Toisaalta yksittäisten harrastajien resurssit vaikuttavat myös 
heidän tekemiensä pelien genreihin: ongelmanratkontapelithän ovat genreistä monella tapaa 
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yksinkertaisimpia, ja näin selittäisin niiden suuren määrän yksityisten pelintekijöiden rajoitetuilla 
resursseilla.

 Kemppaisen tutkimat indiepelitietokannat netissä eivät myöskään käyttäneet kovin 
vallankumouksellisia genreluokitteluita, vaan genret olivat pohjimmiltaan samantyyppisiä kuin 
valtavirtapelissäkin. Yksittäisiä innovaatioita genrejen sisällä indiepeleistä kuitenkin löytyy, ja 
keskimäärin indiepelit ovat Kemppaisen mukaan vaikeammin luokiteltavissa genreihin kuin 
valtavirtapelit.   

 3.2 Genrehybridit

Koska genret elävät jatkuvasti, on myös luonnollista, että genrejä yhdistellään soveltuvilta osin. 
Joskus kyse on selkeästi kahden genren tarkoituksellisesta sekoittamisesta, joskus taas lainataan 
toisesta genrestä muutama pelimekaaninen piirre, joka tekee pelistä sitten luonteeltaan erilaisen 
kuin genren perinteiset edustajat.  

Kun genrejä yhdistellään, on tärkeää miettiä tarkoin, voiko yhdistelmä toimia. Eri genrejen 
erilaisuus saattaa pahimmillaan tehdä genrehybridistä sisäisesti ristiriitaisen kokonaisuuden. Siksi 
hybridien tekeminen on aina riski, joskin riski on todennäköisesti pienempi kuin täysin uuden 
genren esittely, koska silloin toimivuutta ei voida arvioida minkään aikaisemman perusteella. 
Hybridien alkuperäisgenret tunnetaan kuitenkin hyvin, sekä niiden hyvät että huonot puolet, ja 
voidaan näin arvioida lopputulosta helpommin etukäteen. Näitä riskejä otettaessa on kuitenkin 
mahdollista tehdä juuri niitä innovaatioita, joita pelaajat kaipaavat nähtyään liikaa pelejä, jotka ovat 
toistensa kopioita.  

 3.2.1 Pelimekaaniset hybridit

Pelit-analyysissäni löytyi 71 pelimekaanista hybridipeliä 281:stä, eli noin 25 prosenttia peleistä 
osoittautui jonkinasteiseksi pelimekaaniseksi hybridiksi. Tämä luku on kuitenkin hieman häilyvä, 
koska toisaalta minulla ei ollut mahdollisuutta pelata kaikkia pelejä, joten seassa on varmaan 
hybridimäisiä pelejä enemmänkin. Toisaalta havaituissa hybrideissä oli paljon esimerkiksi 
toimintapelin ja kaahauspelin yhdistelmiä, ja koska kaahaus on toiminnan alagenre, kyse on 
enemmän oman alagenren merkki, jota vain ei ole määritelty. Tämän uuden alagenren ensimmäinen 
edustajakin on selvä: Grand Theft Auto. Tämä peli on saanut paljon seuraajia, joissa tunnusomaisia 
ovat toiminta ja kaahailu vapaassa maailmassa.

Kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin mahtui lähinnä erilaisia toimintapelien variantteja, 
mikä on sikäli luonnollista, että toimintapelit ovat suurin ryhmä peleissä nykyään ylipäätään. Siksi 
niitä on loogista kokeilla sekoittaa muihin genreihin. Jo edellä mainittujen toimintakaahailujen 
lisäksi toiminnan ja strategian yhdistäminen oli suhteellisen yleistä. Myös roolipeleissä oli usein 
joku toinen genre vahvasti läsnä, joskus toiminta, joskus strategia. 

Kun toisiaan muutenkin lähellä olevat genret unohdetaan, ei todella yllättäviä hybrideitä 
löytynyt montaakaan. Odama (Nintendo, Vivarium, 2006), jossa on yhdistetty strategiapeli 
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flipperiin, on ehkä hämmentävin hybridi viimeisen vuoden ajalta. Myös GripShift (Sony Platform 
Publishing, Sidhe Interactive, 2005) ansaitsee maininnan, koska se yhdistää kaahailun ja 
ongelmanratkaisun. Näiden lisäksi muutama toiminta/ongelmanratkontapeli löytyi myös, kuten 
Viewtiful Joe: Double Trouble! (Capcom, Clover Studio, 2005), Kirby Power Paintbrush 
(Nintendo, 2005) ja Trauma Center: Under the Knife (Atlus Co. 2005). Koska ongelmanratkonta on 
hyvin usein osa muun muassa toimintapelejä, voidaan tietysti kysyä, voiko näitä kutsua hybrideiksi, 
mutta kuvausten perusteella ongelmanratkonta nousi näissä peleissä niin suureen osaan suhteessa 
toimintaan, että hybridi-termin käyttö on perusteltua.

Kuten Grand Theft Auton tapauksesta ja muistakin jo edellä on huomattu, jotkut nykyiset 
genret ovat todella yhdistelmiä vanhoista genreistä, ja näin nähdään, miten hybridit ovat jatkuvasti 
muokkaamassa suuntaa, johon pelit kulkevat. Kun uusi toimiva hybridi löytyy, sen suosio synnyttää 
useita seuraajia ja näin uusi genre tai vanhan alagenre on syntynyt. 

Koska genrejä ei ole loputtomiin, on uutta tultava kuitenkin myös nykyisten genrejen 
ulkopuolelta. Joskus innovaatio tulee kerronnan puolelta, kuten esimerkiksi The Simsissä, jossa 
ihmissuhteiden simulointi teemana loi uutta suuntaa peleille. Joskus taas joku päättää yhdistää 
radikaalisti erilaisia genrejä, kuten edellä mainittu sotastrategiaflipperi Odama.     

Rollings ja Adams muistuttavat, että koska pelimekaniikka vaatii pelaajalta tietynlaisia 
kykyjä, on erityisesti hybrideissä riski päätyä yhdistelmään, joka on useimmille pelaajille liian 
vaativa [Rollings&Adams]. Vaikka erityyppiset pelimekaniikat saataisiinkin järjestelmänä 
toimimaan yhteen, on kokonaisuuden toimittava myös suhteessa pelaajien kykyihin ja niiden 
käyttämisestä tulevaan iloon.

 3.2.2 Kerronnalliset hybridit

Kerronnallisia hybrideitä oli Pelit-analyysissa vain 22/281 eli vajaat 8 prosenttia. Tietysti vain 
selkeimmät tapaukset erottuivat joukosta, koska arvostelusta ei saa suoraan kuvaa koko pelin 
tarinasta ja maailmasta. Vaikutti kuitenkin siltä, että kauhu oli monessa tapauksessa yhdistetty 
johonkin toiseen kerronnalliseen genreen (esimerkiksi Half-Life 2 ja Quake 4 (Activision, Raven 
Software, 2005) yhdisteli scifiin kauhua), ja scifin ja fantasian sekoittamista oli myös muutamassa 
pelissä (esimerkiksi peleissä Prey (2K Games, Human Head Studios, 2006), Rifts – Promise of 
Power (Nokia, Backbone, 2005) ja Rise of Nations: Rise of Legends (Microsoft Game Studios, Big 
Huge Games, 2006)). 

Ehkä selkeästi tunnistettava kerronnallinen genre on helpompi myydä kuin joku vieraampi. 
Suhteellisen harvoinhan myöskään esimerkiksi elokuvat ovat yhdistelmiä genreistä, vaan pysyvät 
oman karsinansa sisässä. Ja koska useimmiten pelimaailma pyritään tekemään jotenkin eheäksi 
kokonaisuudeksi, olisi illuusiota vaikeampi luoda täysin uusista aineksista, kun taas vanhojen 
käytäntöjen kierrättäminen tekee maailman ja sen logiikan helpommaksi omaksua pelaajille. 
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 3.3 Pelimekaniikan ja kerronnan yhdistyminen pelien elementeissä  

Sekä pelimekaniikka että pelin kerronta näkyvät pelin eri osa-alueissa käyttöliittymästä 
pelimaailmaan ja hahmoihin. Jos halutaan sekä hyvin pelimekaniikaltaan toimiva ja tasapainoinen 
kokemus että kerronnallisesti vahva kokonaisuus, on syytä pohtia jokaisen pelin elementin 
kohdalla, miten ne heijastavat pelin logiikkaa pelinä ja toisaalta pelin kerrontaa. 

Mikäli pelissä on paljon pelimekaanisia elementtejä, jotka rikkovat kerronnan logiikkaa, ja 
kerronnallisia aineksia, jotka sekoittavat pelimekaniikkaa, ei pelaaja voi nauttia pelistä 
kokonaisuutena. Parhaimmillaan taas jokainen pelin elementti tukee sekä pelimekaanista että 
kerronnallista kokonaisuutta, niin että mikään elementti ei ole turha kummankaan kannalta.  

Seuraavaksi onkin syytä tutkia, millä tavalla pelimekaniikka ja kerronta voisivat kohdata 
pelin eri elementeissä. Käsittelen seuraavissa luvuissa pelien oleellisia elementtejä ja tutkin, miten 
kerronta ja pelimekaniikka voisivat näissä kohdata.

 3.3.1 Pelaaja ja todellisuuden sekoittaminen pelikokemukseen

Pelaajan laskeminen pelien elementiksi on toisaalta kyseenalaista sikäli, että pelisuunnittelija ei voi 
suoraan suunnitella pelaajaa, mutta koska pelien vuorovaikutus tapahtuu pelaajan ja pelin välillä, 
pelaaja itsekin vaikuttaa oleellisesti siihen, minkälainen kokemuksesta tulee. Voitaisiinko siis 
pelaajaa käyttää tavalla, jossa hän itse tukisi sekä pelimekaniikkaa että kerrontaa? Oikeastaan 
kaikissa seuraavissa luvuissa on epäsuorasti kyse tästä: kaikki pelin elementit tähtäävät lopulta juuri 
pelaajan itsensä saamiseksi mukaan osaksi pelin järjestelmää, luomalla mahdollisuuden hyvään 
pelikokemukseen, johon pelaaja tahtoo uppoutua monilla eri tasoilla. Tässä kuitenkin muutama 
tapaus, joissa pelaajaa pyritään erityisillä tavoilla saamaan osaksi pelin maailmaa. 

On olemassa pelejä, joissa pelaaja pelaa ikään kuin itsenään, jolloin voidaan sanoa, että 
pelaaja tulee osaksi tarinaa suoremmin kuin perinteisissä peleissä. Usein nämä pelit luokitellaan 
pervasiivisiksi [Montola], joissa siis pelin ja todellisuuden raja hämärtyy. Näille peleille on 
ominaista monimediallisuus niin, että pelaaja tavoitetaan keskellä elämäänsä, eikä niin, että pelaaja 
päättäisi alkaa pelata peliä silloin, kun itsestä siltä tuntuu. 

Tällaisissa tapauksissa voitaisiin ehkä puhua jonkinlaisesta todellisuuden laajentamisesta, 
jolloin peli luo paitsi uusia kerronnallisia merkityksiä asioille elämässä, myös muuttaa ihmisen 
jokapäiväisiä toimia osaksi pelimekaniikkaa. Voidaan kuitenkin kysyä, onko tässä vaiheessa kyse 
enää digitaalisesta pelistä vai onko jo menty jonkinlaiseen hybridiin digitaalisen pelin suhteessa 
todellisuuteen.

Myös käyttöliittymän fyysisyyteen perustuvat pelit tekevät pelaajasta ja tämän oikeista 
fyysisistä liikkeistä eri tavalla osan peliä sekä pelaajalle itselleen että mahdollisille kanssapelaajille, 
kuten luvussa 2.3.9 mainittiin. Musiikkipelit erikoiskäyttöliittymillä olivat myös valtavirtapelien 
genreanalyysin kerronnallisesti kummallisin joukko, koska esimerkiksi karaokepeleissä pyörivät 
vain musiikkivideot, jotka eivät takaa minkäänlaista kerronnallista yhtenäisyyttä. Kuitenkin juuri 
monen pelaajan ja uuden käyttöliittymän mahdollisuudet luovat laulamiseen sopivan kerronnallisen 
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maailman automaattisesti. Näin pelaajassa yhdistyy kerronta ja pelaaminen, ja näin itse pelin 
digitaalisen osan tarvitsee vain pitää lukua pelimekaniikasta.  

 3.3.2 Käyttöliittymä

Pelin käyttöliittymä itse pelin sisällä on olemassa useilla tasoilla. Useimmiten pelissä on 
jonkinlainen valikko, josta peli aloitetaan ja josta saa säädettyä peliin liittyviä mutta pelimaailman 
ulkopuolella olevia asioita, kuten esimerkiksi näppäinasetuksia tai äänenvoimakkuutta. Sitten pelin 
pelaamisenaikainen käyttöliittymä on erikseen, ja se on enemmän tai vähemmän esillä ruudulla. 

Käyttöliittymä on tavallisesti nimenomaan pelimekaaninen elementti: käyttöliittymän kautta 
esimerkiksi hiiren klikkaukset muuttuvat toiminnoiksi pelissä tai pelin tilaa kuvataan jotenkin 
suoraan, esimerkiksi näyttämällä ruudun yläreunassa pelaajalla olevien resurssien määrä. Muu 
ruudulla oleva on taas vahvemmin kerronnallista sisältöä. Monissa peleissä on pyrittykin 
käyttöliittymäelementtien piilottamiseen, jotta pelimaailma tuntuisi ehyemmältä ja pelaajan olisi 
helpompi uppoutua pelimaailmaan. 

Voiko käyttöliittymäelementti sitten tukea kerrontaa? Jos katsotaan hiukan eri pelien 
käyttöliittymiä, voidaan useimmiten löytää joitain ruudulla näkyviä käyttöliittymäelementtejä, 
joskin ne pyritään pitämään pieninä. Joskus käyttöliittymien visuaalinen ulkoasu pyrkii 
symboloimaan kuvattavaa asiaa, kuitenkaan liittymättä varsinaiseen näkymään, kuten esimerkiksi 
Max Payne II:ssa, jossa pieni tiimalasi kuvaa ruudulla sitä, kuinka paljon pelaajalla on 
ajanhidastusta jäljellä. Myös aseessa olevien luotien määrä on näkyvissä ja Maxin terveydentila 
symbolisesti verellä täyttyvän hahmon muodossa. 

Half-Life 2 taas käyttää kerronnallista selitystä tiedoille, jotka näkyvät ensimmäisen 
persoonan silmien läpi: pelin päähenkilön ylleen laittama suojapuku sisältää käyttöliittymän, joka 
heijastetaan lasille. Sen läpi pelaaja katsoo maailmaa, ja näin samat tiedot terveydentilasta ja jäljellä 
olevista luodeista on yhtäkkiä saatu selitettyä myös tarinan kautta. 

Flatout 2:ssa auto nähdään takaapäin radalla, mutta nopeusmittari on kuitenkin siirretty 
näkymän päälle toiseen alakulmaan. Vaikka auton ohjaamoa muine laitteineen ei näy, nopeus on 
kuitenkin haluttu ilmaista mittarin muodossa, joka on ikään kuin kuviteltavissa autokuskin eteen 
paremmin kuin pelkkä numero, joka kertoo vauhdin, vaikka oikeasti mittari ei tietenkään roiku 
ilmassa pari metriä auton takana.   

Usein käyttöliittymä on yksi niistä elementeistä, joissa joudutaan taistelemaan pelattavuuden 
ja kerronnan toimivuuden välillä. Immersion kannalta voidaan ajatella, että kaikki ylimääräinen 
peliruudulla on pois immersiosta. Toisaalta jos pelin kannalta oleellinen tieto ei ole saatavissa 
peliruudulta, saattaa pelattavuus kärsiä. 

Esimerkiksi roolipelissä Ultima 7 part II: Serpent Isle (Origin, 1993) ei ole laitettu 
minkäänlaista käyttöliittymäelementtiä kertomaan, kuinka paljon hahmot olivat haavoittuneet, joten 
oli täysin mahdotonta tietää, onko hahmo kuolemaisillaan ja parannusjuoman tarpeessa vai täydessä 
kunnossa. Tämä vei pelaajalta kontrollin tunteen, ja taistelut olivat huitomista, jota pelaaja joutui 
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seuraamaan vierestä voimatta tehdä merkityksellisiä ratkaisuja, kun ei tiennyt hahmonsa haavojen 
määrää. 

Tällainen tilanne syö mielestäni immersiota pahemmin kuin pakollinen 
käyttöliittymäelementti ruudulla. Koska pelaaja on tietoinen, paitsi pelin tarinasta, myös itsestään 
pelaamassa [Salen&Zimmerman], hän ei voi keskittyä tarinaankaan, jos pelaamisesta hänen itsensä 
tekemien ratkaisujen kautta ei tule mitään. Sekä pelaamiseen liittyvä flow-kokemus, että 
kerronnalliseen maailmaan uppoutuminen ovat siis jossain määrin riippuvaisia toisistaan.  

Kuva 3. Vasemmalla Civilization IV. Strategiapelissä on usein tärkeää näyttää pelaajalle paljon 
tietoa käyttöliittymän kautta, jotta pelaajan on mahdollista tehdä päätöksiä tämän informaation 
pohjalta. Oikealla Half-Life 2. Toimintapelissä käyttöliittymä voidaan jättää vähemmälle, koska 
pelaajalle riittää nopea reagoiminen ruudulla tapahtuvaan toimintaan. Ainoastaan päähenkilön 
terveydentila näkyy numerona vasemmassa alakulmassa.  

Genre vaikuttaa tässäkin siihen, millainen valinta pelisuunnittelijana kannattaa tehdä. 
Esimerkiksi strategiapeleissä, joissa pelaajan kontrolli resurssienhallinnassa on tärkeää, on 
todennäköisesti hyvä näyttää pelimekaniikan sääntöjä tarkemmin kuin esimerkiksi tunnelmaa 
tihkuvassa toimintapelissä (katso kuva 3). Esimerkiksi Civilization IV:n pelaajalle näytetään 
prosentuaaliset mahdollisuudet voittaa tietty taistelu ja näytetään myös, mistä olosuhteista tämä 
prosentti koostuu. King Kong -pelissä (Ubisoft, 2005) taas on jätetty pelaajan kunto kokonaan 
pelaajan pääteltäväksi hahmon huohotuksen määrästä ja verijäljistä, joita maastoon jää. Tämä sopii 
pelottavan viidakkotunnelman luomiseen, ja pelaajan epävarmuus oman kuolemansa läheisyydestä 
luo jännittävyyttä.

 3.3.3 Verbit

Kun peliä suunnitellaan, pyritään tekemään pelaajalle mahdolliseksi tehdä niitä asioita, joita hän 
haluaa (peli)maailmassa tehdä. Pelaajan odotuksiin vaikuttavat pelin genret, niin että rikollisten 
maailmaan sijoittuvassa toimintapelissä pelaaja todennäköisemmin haluaa väkivaltaa kuin vaikkapa 
arcaderallipelissä. Jos pelaaja on tottunut tietynlaisiin peleihin tietystä genrestä, hän kaipaa samoja 
verbejä ja mielellään myös uusia teemaan sopivia innovaatioita. Myös muut mediat vaikuttavat, 
varsinkin lisenssipeleissä: jos pelaaja ostaa pelin Godfather (Electronic Arts, 2006), hän haluaa 
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päästä tekemään asioita, joita elokuvassa tehtiin ja joita hän ylipäätään liittää mielikuvissaan 
mafiaan.

Koska pelissä joudutaan aina yksinkertaistamaan maailmaa, on pyrittävä valitsemaan peliin 
ne verbit, jotka ovat oleellisimpia pelaajan odotusten kannalta sekä tarinallisesti että 
pelimekaanisesti. Grand Theft Auto -pelissä pelaaja päästetään kaahailemaan, tappamaan ja 
harrastamaan seksiä prostituoitujen kanssa. Pelin luomaa vapauden tunnetta on kehuttu, ja harva on 
valittanut, ettei pelissä voi kerätä postimerkkejä. Valitut verbit varmasti kiteyttävät dekadentin 
rikolliselämän, antavat mahdollisuuden vauhdikkaaseen toimintaan ja vetoavat näin tietyn 
kohderyhmän tarpeisiin. 

Verbit ovat siis pelien ytimessä, koska juuri verbien kautta pelaaja pääsee vaikuttamaan 
pelimekaaniseen kokonaisuuteen, ja toisaalta toiminta on myös draamallisen kerronnan ytimessä, 
jos Aristotelesta on uskominen [Aristoteles]. Niinpä pelimekaniikan ja kerronnan tulisi yhdistyä 
erityisesti verbeissä. Myös genreillä on omat vaikutuksensa verbeihin, ja siksi on tärkeää ymmärtää 
verbien suhde pelimekaniikkaan ja kerrontaan. 

 3.3.3.1 Pelimekaanisesti ja kerronnallisesti perustellut verbit

Kun peliä suunnitellaan, olisi syytä alusta alkaen pitää mielessä pelin pelimekaniikka sekä kerronta. 
Mitä myöhemmässä vaiheessa pelin suunnitteluprosessia aletaan liimata toista toisen päälle, sitä 
vaikeampi pelimekaniikkaa ja kerrontaa on sovittaa yhteen saumattomasti. Koska verbit tekevät 
pelistä pelin, on pyrittävä tarjoamaan pelaajalle verbit, joiden kautta vaikuttaa pelin tapahtumiin 
niin monipuolisesti, että pelaaja ei turhaudu. Toisaalta, jos pelissä on tarina, se jää päälle liimatun 
tuntuiseksi, jos verbit eivät edistä tarinaa sinällään.

Jos otetaan esimerkiksi Max Payne II:n ammuskelu, niin se on pelimekaanisesti hyvin 
oleellista, koska juuri taistelutilanteissa toimintapelin reaktiopohjaiset haasteet tulevat parhaiten 
esille. Toisaalta pelin tarina, jossa Max Payne alkaa selvitellä rikollisliigojen kahnauksia ja jää itse 
lopulta taistelemaan hengestään eri ryhmittymien pyrkiessä tappamaan hänet, tekee 
ammuskelukohtaukset tarinallisesti perustelluiksi. Suurin osa draamasta on tosin tässäkin pelissä 
valmiissa, lineaarisissa kohtauksissa, jotka esitetään ammuskelun välissä. Näin pelkkä ammuskelu 
ei yksin riitä kantamaan kerronnallisena sisältönä loppuun asti, tai ainakin pelin tekijät ovat 
halunneet valmiilla dramaattisilla juonenkäänteillä vahvistaa pelaajan motivaatiota ammuskella 
ihmisiä. 

Verbit ovat siis oleellinen tapa luoda draamaa sekä kertoa pelaajalle pelihahmosta. Pelaajalle 
mahdollistetut verbit ja toisaalta myös verbit, joita pelaaja ei voi tehdä, ovat yksi oleellisimmista 
tavoista muokata pelaajan käsitystä pelin päähahmosta [Lankoski&Al]. Samalla ne ovat 
pelimekaniikan perusta. 

 3.3.3.2 Pelimekaanisesti muttei kerronnallisesti perustellut verbit

Aina pelimekaaniselle välttämättömyydelle ei löydy loogista tarinallista selitystä. Väitän kuitenkin, 
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että pelin viihdyttävyyden kannalta on tärkeämpää pitää pelimekaniikka toimivana kokonaisuutena 
kuin pitää kynsin hampain kiinni realismista. Joku voisi esimerkiksi arvostella shakkia siitä, että 
kuningattaren valtuudet oikeassa maailmassa eivät sovi analogiaan kuningattaren keskeisestä 
merkityksestä pelissä, ainakaan jos peli ajatellaan sodankäynnin metaforana. Tällaisessa 
tapauksessa kuningattaren voimasuhteen muuttaminen ja pelin tasapainon rikkominen on suurempi 
paha. 

Digitaalista peliesimerkkiä käyttääkseni FlatOut 2:n radallepalaamisnappi on yksi oikean 
ralliautoilun maailman logiikalle vieras ilmiö. Siinä missä suurin osa pelin verbeistä on loogisia 
rallin yhteydessä, kuten auton ohjaamista, jarruttamista ja kaasuttamista, ei auton ilmestyminen 
takaisin radalle sen ajettua jonnekin kauas ulos varsinaiselta radalta ole loogista. Pelin tekijät ovat 
kuitenkin todenneet, että pahan ulosajon jälkeen takaisin radalle ajaminen olisi pelaajalle 
turhauttavaa ja veisi mahdollisuudet tiukasta rallista kertaheitolla, ja näin yhdellä napilla saa 
palautettua itsensä radalle vaikka järven pohjasta.  

Pelin suunnittelun alkuvaiheessa pyritään tietysti löytämään sellainen kerronnallinen 
konteksti pelille, että se tukee mahdollisimman hyvin pelimekaanisia vaatimuksia. Kyse on myös 
pelin oppimisesta: koska peli aina jossain määrin simuloi jotain, on ihmisillä tiettyjä oletuksia siitä, 
miten maailma saattaisi toimia. Jos aseella ei voikaan ampua, ovea ei voi avata tai autolla ei voi 
ajaa, pelaaja saattaa hämmentyä tai pettyä. Toisaalta juuri kokemus tiettyjen peligenrejen 
konventioista auttaa tässä: pelaajat ovat jo tottuneet tietyn genren edustajissa tiettyihin 
toimintamalleihin, ja näin epäloogisuudetkin kestetään paremmin.

Steven Poole on tehnyt oleellisen huomion siitä, että pelaaja ei usein kaipaa realismia 
sinänsä mutta haluaa pelimaailman – ihmeellisenäkin – olevan johdonmukainen [Poole]. Hän ottaa 
esimerkin Tomb Raiderista: Lara voi räjäyttää viholliset palasiksi raketinheittimellä, mutta silmin 
nähden heikkorakenteinen puuovi ei kuitenkaan reagoi siihen mitenkään, ja pelaajan on pakko 
löytää jostain avain. Tällaisia turhautumisen aiheita moni pelaaja voi nimetä useampiakin 
kohtaamistaan peleistä. 

 3.3.3.3 Kerronnallisesti muttei pelimekaanisesti perustellut verbit

On myös olemassa verbejä, jotka palvelevat ensisijaisesti kerrontaa mutta jotka on sidottu 
pelimekaniikkaan vain hatarasti, jos ollenkaan. Parhaimmillaan ne tukevat roolipelaamista ja 
pelimaailmaan uppoutumista, pahimmillaan ne tuntuvat täysin ylimääräisiltä ja turhilta.

 Esimerkkinä tällaisesta on leivän leipominen Ultima VII part II – Serpent Isle:ssä. Kaivosta 
pystyi ottamaan ämpärillä vettä, jauhopussista jauhoja, yhdistämään nämä taikinaksi, muokkaamaan 
taikinan kaulimella, laittamaan sen uuniin, ja tästä tuli lopulta leipä. Leivän tosin voi syödä ja 
tyydyttää sillä pelimekaanisen nälkänsä, mutta koska ruokaa on pelissä niin monella muullakin 
tavalla saatavissa (esim. kaupasta tai taioilla), leipomisprosessi on käytännössä täysin ylimääräinen. 
Jonkinlaista iloa se kuitenkin tuotti, että kaulinta pystyi “oikeasti” käyttämään.  

Roolipelissä, jossa maailman tutkiminen, taistelu, hahmojen kehitys, uusien taikaesineiden 
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löytäminen ja dialogit monenlaisten hahmojen kanssa ovat pääsisältöä, tuntui leivän leipominen 
aika hassulta lisäykseltä. Se kuitenkin vahvisti jonkinlaista vapauden illuusiota maailmassa, ikään 
kuin pelin maailmassa voisi valita rauhallisen maanviljelijän elämän viljellen maata ja leipoen 
leipää, mutta olosuhteiden pakosta ja sankarillisesta mielenlaadusta johtuen pelaaja silti 
enimmäkseen keskittyi maailman pelastamiseen.  

Pahimmassa tapauksessa pelimekaanisesti merkityksetön verbi voi kuitenkin olla suuren 
turhautumisen aihe. Jos pelissä on mahdollistettu toiminta, joka antaa ymmärtää tietynlaista 
vastakaikua pelimaailmassa, ja sitten pelimaailma ei oikeasti otakaan mitenkään huomioon tätä 
verbiä, on kyse pelaajan odotusten pettämisestä. Tämä ongelma oli erityisen ilmeinen vahvan 
lineaarisissa klassisissa seikkailupeleissä, joissa verbejä ei ollut määritelty, vaan pelaajan piti itse 
kirjoittamalla tekstiä tai ikoneilla klikkailemalla kokeilla, mitä pystyi tekemään. Usein tietyn 
esineen käyttö onnistui ainoastaan juuri sille varatussa paikassa, vaikka kekseliäs pelaaja keksi sille 
monia muitakin käyttötarkoituksia. 

Tässä tulee esille myös odotusten pettämisen toinen puoli, eli verbit, joita pelin 
kerronnallinen logiikka tukee, mutta joita ei ole tehty pelimekaanisesti mahdollisiksi. Esimerkiksi 
Max Payne ei osaa hyökätä kenenkään kimppuun ilman ampuma-asetta ja näin yhdessä 
erikoistilanteessa joutuu juoksemaan karkuun vastustajaa, joka makaa kaatuneena maassa ja jolta 
selvästi voisi riistää aseen hyökkäämällä tämän kimppuun nyrkein. 

Yksi vuorovaikutuksen tärkeimpiä ominaisuuksia on se, että vuorovaikutusta seuraa 
vaikutus, jonka pelaaja jotenkin näkee ja ymmärtää. Jos tietyn pelin osa-alueen toiminta on selitetty 
epämääräisesti, pelaaja toivoo, että hän voi maalaisjärjellä päätellä, miten asia toimii, ja sitten nähdä 
tuloksissa, oliko hänen päättelynsä oikea. 

Esimerkiksi Popomundo -verkkopelissä on ylimalkaisesti selitetty, mitkä kaikki tekijät 
vaikuttavat oman bändin keikkojen menestykseen. Kun sitten huomasin, että minun bändilläni on 
liian vähän kappaleita ohjelmistossa, päätin harjoitella pari uutta cover-kappaletta saadakseni 
määrän vaaditulle tasolle. Seuraavan keikkani taso kuitenkin romahti, ja lopulta löysin jostain 
tiedon, että cover-kappaleiden käyttö todella vaikuttaa negatiivisesti menestykseen. Herää kysymys, 
miksi muiden yhtyeiden kappaleita sitten voi harjoitella ja esittää, jos ne on pelimekaanisesti tehty 
ainoastaan negatiiviseksi asiaksi. Tässä esimerkissä verbi ei siis ainoastaan ollut merkityksetön, 
vaan itse asiassa merkitykseltään päinvastainen kuin kerronnallisesti voisi kuvitella.  

 3.3.3.4 Pelimaailman ulkopuolelle sijoittuvat verbit

Kaikki pelin verbit eivät suoranaisesti liity pelimaailmaan kerronnalliselta kannalta, vaan ne 
vaikuttavat esimerkiksi pelin käyttöliittymään. Jotkut taas hyppäävät pois pelimaailmasta pelin 
sääntöjen maailmaan, sikäli kun näitä voi erottaa toisistaan. Tällaiset verbit voivat olla 
pelimekaniikan kannalta oleellisia, mutta pelin kerronnallisen maailman suhteen hämäriä. 

Yksi yleinen esimerkki verbistä, joka ei liity pelin maailmaan mitenkään, on monissa 3D-
peleissä (esim. The Sims 2, The Movies, Battle for Middle-Earth II, FlatOut2) käytetty 
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kamerakulman vaihto. Joskus kamerakulmalla saattaa olla pelimekaanista merkitystä, ja tietysti 
kamerakulma voi vaikuttaa myös tarinan kokemiseen, mutta se on kuitenkin luonteeltaan erilainen 
toiminta kuin vaikkapa Max Paynen aseen laukaiseminen kohti vihollista.  

Roolipelien tasojennousujärjestelmä on mielenkiintoinen useissa roolipeleissä. Useimmiten 
peleissä muuttujat piilotetaan pelaajalta ja yritetään näyttää hahmon kehittyminen (jos sellaista 
ylipäätään on) hienovaraisemmin. Kuitenkin pöytäroolipeleistä tutut hahmon ominaisuudet 
numeroina ilmaistuna ovat hypänneet usein sellaisinaan digitaalisiin roolipeleihin ja sotivat aika 
pahasti sitä periaatetta vastaan, että pelimekaniikan pitäisi sulautua luontevaksi osaksi tarinaa. Kun 
nimittäin roolipelissä nousee tason, peli hyppää toiseen tilaan, jossa katsellaan hahmon 
ominaisuuksia ja kykyjä numeroina ja nostetaan näitä oman valinnan mukaan.

Itse asiassa tätä järjestelmää on arvosteltu jo pöytäroolipelissä, koska on tarinallisesti 
epäloogista, että hahmo kerää kokemuspisteitä esimerkiksi tappamalla hirviöitä, nousee sitten tason 
ja muuttuu yhtäkkiä älykkäämmäksi tai oppii paremmin hiiviskelemään. Järjestelmää onkin 
kehitetty, ja esimerkiksi Oblivionissa hahmo kehittyy taidossa hiljalleen sitä tekemällä. 

Kuitenkin tasot ovat edelleen mukana Oblivionissakin, ja uuden tason tultua pelaaja saa 
päättää, mitä hahmon ominaisuuksista kasvattaa. Tämä ominaisuuksien kohottamistila muuttaa 
hetkeksi pelaajan suhteen peliin, jossa pelaaja enimmäkseen samaistuu pelihahmoonsa ja 
pelimaailmaan, ja alleviivaa sitä, että nyt pelataan peliä, jonka pinnan alla numerot kertovat, kuinka 
asiat sujuvat. Toisaalta numeroiden näyttäminen ja niiden kasvaminen antaa konkreettisen kuvan 
hahmon kehittymisestä ja antaa tätä kautta tyydytyksen tunteen pelaajalle. 

Joidenkin pelin verbit siis mahdollistavat pelaajan astumisen ulos pelin maailmasta 
esimerkiksi edellä mainituilla tavoilla. Voitaisiin ehkä sanoa, että jos pelaaja verbejä suorittaessaan 
toimii ikään kuin pelin tarinan näyttelijänä, hän esimerkiksi kamerakulmaa vaihtaessaan muuttuukin 
leikkaajaksi. Roolipelihahmoa suunnitellessaan hän taas muuttuu käsikirjoittajaksi, sikäli että 
muuttaa pelin päähahmon ominaisuuksia, mikä sitten tulee muokkaamaan tarinan etenemistä. 

Riippuu varmasti pelaajan mielenlaadusta sekä pelin luonteesta, onko tällainen 
monipuolisempi kokemus hyvä vai huono asia. Pelaaja kokee pelin pelaamisen samaan aikaan 
monella tasolla, esimerkiksi toisaalta samaistuen päähenkilöön ja tarinaan, toisaalta arvioiden omaa 
pelisuoritustaan pelaajana, tietäen nyt pelaavansa peliä [Salen&Zimmerman]. Tässä mielentilassa 
kerronnan ulkopuolellekin menevät verbit, tai pikemmin kerrontaan eri lailla suhtautuvat verbit, 
saattavat sopia pelikokemukseen. 

Olisi jännittävää omassa elämässään, että itseään pystyisi tarkkailemaan jonkinlaiselta 
lomakkeelta, jossa olisi numerot eri ominaisuuksille, ja sieltä voisi nähdä, missä vaiheessa 
elämäänsä on, vertailla itseään muihin ja asettaa uusia tavoitteita. Elämässä on kuitenkin loputon 
määrä sääntöjä verrattuna pelin rajalliseen maailmaan, ja se erottaa yhtenä tekijänä elämän 
digitaalisesta pelistä. Riippuu todennäköisesti pelaajasta, nauttiiko hän pelistä, jonka osa-alueet hän 
voi hallita numeroiden tarkkuudella, vai kaipaako hän tarinallisempaa kokemusta, joka ehkä 
paremmin heijastelee elämää, mutta joka näin on myös vähemmän kontrolloitavissa.    
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 3.3.3.5 Verbit vuorovaikutuksen ulkopuolella

Oman luokkansa verbejä muodostavat taas ne verbit, jotka näytetään pelaajalle silloin, kun hän ei 
pelaa, tarkoittaen nyt pelaamisella mahdollisuutta vuorovaikutukseen. Useissa peleissä viedään 
tarinaa eteenpäin välianimaatioissa, filminpätkissä tai vastaavissa, ja näissä tilanteissa pelaajalta 
otetaan usein kontrolli pois. Kun omaakin hahmoa katsotaan yhtäkkiä uusista kamerakulmista, 
voidaan tämän ilmeitä näyttää paremmin ja luoda draamaa klassisen elokuvan tai muun median 
keinoin. 

Nämä verbit eivät kuitenkaan ole enää verbejä samassa merkityksessä kuin yleensä. Se, mitä 
hahmosi tekee tai mitä muuten tapahtuu välianimaatioissa, ei enää ole sinun hallinnassasi, ja näin 
verbeillä ei enää ole sitä voimaa, joka tulee vuorovaikutuksen mahdollisuudesta. Ne kuitenkin 
mahdollistavat monimutkaisemman tarinankerronnan ja syvemmän kuvan luomisen hahmoista. 

Lineaarisuus takaa sen, että tarinan “ohjaaja” eli pelin suunnittelija voi tehdä tarinasta 
perinteisen draaman, jossa tapahtuu dramaattisia käänteitä ja jossa on alku, keskikohta ja loppu. 
Tarinankertoja pyrkii alun asetelmasta viemään tarinaa mahdollisimman dramaattiseen 
lopputulokseen, vaikka periaatteessa vaihtoehtoja on loputtomiin ja jotkut niistä paljon tylsempiä 
kuin toiset. Kun pelaajalta otetaan välillä pois valta, voidaan pakottaa tarina aina dramaattiseen, 
valmiiksi mietittyyn reittiin. 

Peleissä sekoitetaan lähes aina valmista, lineaarista tarinaa ja pelin aikana syntyvää tarinaa 
toisiinsa. Itse asiassa ne limittyvät toisiinsa yllättävän kiinteästi sikäli, että jotkut pelien verbit ovat 
jossain mielessä lyhyitä välianimaatioita: kun tappelupelissä tehdään taisteluliike, on pelaajan 
katsottava loppuun saakka miten käy, painettuaan ensin oikean näppäinyhdistelmän, tai Max Payne 
vaihtaa aseensa lippaan ajan ollessa hidastettuna, ja taas pelaaja katsoo animaatiota kesken 
pelikokemuksen. 

Jos kontrolli otetaan pelaajalta pois jatkuvasti, häviää tunne mahdollisuudesta oikeasti 
vaikuttaa pelin kulkuun, ja silloin pelikokemus muuttuu helposti turhauttavaksi. Optimaalista 
peleille olisi, että pelin säännöt mahdollistaisivat laajan vaihtelun kuitenkin niin, että dramaattisia 
hetkiä tulee pakosti myös vuorovaikutuksen tuloksena. Esimerkiksi urheilulajit tarjoavat usein 
hyvää viihdettä, vaikka tiukkoja tilanteita ei olekaan pakotettu niin, että esimerkiksi jokaisessa 
jalkapallopelissä olisi molemmilla puolilla yksi rangaistuspotku jännittävässä kohdassa tai muuta 
vastaavaa. Draama syntyy sääntöjen sisällä. 

Hyvä esimerkki tällaisesta pelistä on Civilization IV. Pelissä ei ole minkäänlaista 
lineaarisuutta, mutta tarinallinen konteksti maailmanhistorian kulusta tuo päätöksille suuren 
draaman tuntua, ja historia luodaan uudestaan jokaisessa pelissä tiettyjen sääntöjen mukaisesti 
pelaajan valintojen ja muiden kansakuntien tekoälyjohtajien tuloksena. 

Mitä vahvemmin peli tukeutuu pelin vuorovaikutuksen aikana syntyvään kerrontaan 
draamaltaan, sitä oleellisemmaksi tulee pelin tasapainotus. Lineaarinen ja valmiiksi käsikirjoitettu 
peli voi olla jännittävä, vaikka se olisi kuinka helppo. Pelin sääntöjen sisällä syntyvät dramaattiset 
tilanteet taas ovat sitä dramaattisempia, mitä tiukemmalle pelaaja joutuu, kuitenkaan joutumatta 
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jatkuvasti turhautumaan pelin liialliseen vaikeuteen. Tässäkin on helppo ottaa esimerkki 
jalkapallosta: jos joukkueet ovat tasaväkisiä, peli on dramaattisempi kuin läpihuutojuttu, jossa 
toisella osapuolella ei ole mahdollisuutta voittoon. Vasta häviön mahdollisuus tekee voitosta voiton. 

 3.3.3.6 Verbit monen pelaajan peleissä

Moninpeleissä verbit saavat taas uusia merkityksiä. Tietokoneelle kirjoitetut algoritmit eivät enää 
olekaan pelaajan verbeihin vastaava taho, vaan toiset ihmispelaajat. Näin näennäisesti 
pelimekaanisesti turhat verbit voivatkin muuttua taas merkityksellisiksi. Esimerkiksi chat-
mahdollisuus moninpelissä ei sinänsä muuta pelissä mitään, mutta se on silti oleellinen verbi, koska 
se saattaa johtaa ystävien tai vihamiesten saamiseen pelimaailmassa – liittoihin, taisteluihin ja jopa 
oikean elämän ihmissuhteisiin. 

Joskus sosiaalinen taso ja siihen liittyvät verbit saattavat nivoutua pelimekaniikkaan, niin 
että esimerkiksi vastustajan pilkkaaminen chatissa johtaa taisteluun, joka taas on pelimekaniikalla 
määriteltyä toimintaa. Toisaalta chattikeskusteluiden pohjalta saattaa syntyä peliin ryhmittymiä, 
jotka juonivat toisiin vastaan, ja näin vasta epäsuorasti vaikuttavat pelimekaniikkaan. Tietysti 
pelintekijät pyrkivät tukemaan moninpelin sosiaalisia kuvioita myös pelimekaanisesti, 
mahdollistamalla vaikkapa kiltojen perustamisen niin, että pelimekaniikka tukee niitä antamalla 
esimerkiksi jokaiselle killalle oman kiltatalon ja mahdollisuuden pelin kautta erottaa jäseniä, ottaa 
lisää jäseniä ja antaa arvonimiä, jotka näkyvät sitten pelin tiedoissa [Mulligan&Patrovsky].   

 3.3.3.7 Pelin antama palaute

Kun pelaaja pelaa suorittaen erilaisia verbejä, on pelikokemuksen kannalta erittäin tärkeää, että peli 
reagoi verbiin ja tekee sen tarpeeksi selkeästi. Koen suurta tyydytystä busseissa painaessani stop-
nappia, kun palaute on selkeä ja tulee heti: lamppu syttyy ja kuuluu ääni – siksi että juuri minä 
painoin nappia. Jos pelissä suorittaa jonkun verbin, mutta mitään ei tapahdu, ei verbillä tunnu 
olevan mitään merkitystä. Kun pelijärjestelmä taas reagoi verbeihini johdonmukaisesti, voin oppia 
paremmaksi, saada onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia ja kokea pelaamisen draamaa. 
Tästähän pelimekaniikassa on kyse.

Pelimekaniikka saattaa esiintyä eri tasoilla pelaajan näkökulmasta. Joissain peleissä 
kerrotaan selvästi pelaajalle, miten erilaiset verbit ja muuttujat vaikuttavat pelin kehitykseen. Tietyt 
roolipelit ja strategiapelit nousevat tässä erityisen vahvasti esille esimerkkeinä siitä, että 
pelimaailman ja tarinan takana olevat muuttujat ja algoritmit tuodaan suoraan pelaajan tietoon. 

Yksi esimerkki löytyy pelistä Baldur's Gate II:Shadows of Amn (Interplay, BioWare, 2000), 
jossa on mallinnettu erilaisia maailmankatsomuksia tietokoneen ohjaamille hahmoille, niin että 
riippuen pelaajan hahmon maailmankatsomuksesta ja teoista samanhenkiset pitävät tästä ja 
erihenkiset eivät. Tuntuisi loogiselta, että tällainen pelimaailman hahmojen reaktioita 
johdonmukaistava järjestelmä olisi hyvä jättää pelaajalta piiloon, niin että tämä voisi yllättyä pelin 
sofistikoituneesta maailmasta, jossa huomaisi toimiensa vaikuttavan oikeasti muiden käsityksiin 
itsestään. Mutta sen sijaan muuttuja, joka kertoo pelaajan tekojen maailmankatsomuksen, on täysin 
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näkyvillä pelissä. Pelin ohjekirjassa on taulukko, jossa näytetään, miten erilaiset hahmot reagoivat 
missäkin tilanteessa tähän numeroon. Tämä mahdollistaa pelaajalta tarkemman suunnittelun 
pelimekaniikan kannalta, mutta vie kerronnallisen yllätyksellisyyden pois.

Roolipelien lisäksi strategiapeleissä on usein tärkeää, että pelaajalle kerrotaan tarkemmin, 
miten peli toimii. Tämä saattaa juontaa juurensa strategiapelien vahvaan sukulaisuussuhteeseen 
lautapelien kanssa. Lautapeleissähän säännöt ovat kaikki ihmisen tiedossa, ja näin pelin 
järjestelmän puitteissa voi kehittää strategiansa huippunsa ilman epävarmoja tekijöitä. 

Esimerkiksi Civilization IV:ssa näytetään eri sotajoukkojen vahvuudet numeroina, eri 
maastotyyppien vaikutus taisteluun ja muut vastaavat yksityiskohdat, ja näin pelaaja voi suunnitella 
toimensa älykkäämmin. Jos taas esimerkiksi maaston vaikutusta taisteluun ei olisi kerrottu 
säännöissä, pelaaja saattaisi turhautua, kun normaalisti voittoisat hevosmiehet jatkuvasti häviäisivät 
viidakossa jalkamiehille. Jos taas säännöissä kerrottaisiin maaston vaikuttavan, muttei kerrottaisi 
miten, joutuisi pelaaja arvailemaan liikaa eikä voisi koskaan olla varma, onko pelintekijöiden 
logiikka ollut sama kuin hänen omansa. Oletetaan, että pelaaja tietää, että modernit 
taisteluhelikopterit eivät selviä taistelusta ääriolosuhteissa. Hänen pitäisi arvuutella, kannattaako 
hyökätä helikoptereilla tundralla sijaitsevaan vihollistukikohtaan, koska olisi mahdotonta tietää, 
ovatko pelintekijät mallintaneet tätä tosielämän faktaa.

Fysiikkamoottoreihin perustuvissa toimintapeleissä taas ei tarvitse selitellä, miten 
painovoima toimii: pelaaja ymmärtää heti oman tietämyksensä kautta, kuinka kranaatti lentää ilman 
halki, tippuen painovoiman vaikutuksesta alas, ja että vastustaja haavoittuu, kun häntä ampuu 
aseella, ja lopulta kuolee. Täälläkin voidaan kuitenkin törmätä siihen ongelmaan, että pelaaja ei 
tiedä, miten todellisuutta on mallinnettu. Oletetaan esimerkiksi, että räiskintäpelin vastustajalla on 
luotiliivi. On siis pyrittävä aina ampumaan päähän. Kun lopulta huomaa, että tällaista eroa ei ole 
mallinnettu, vaan vastustajaa voi yhtä hyvin ampua jalkaan tai rintaan tai päähän, pelaaja on taas 
turhautunut. 

Kaiken kaikkiaan pelaajan verbien aiheuttama muutos pelimaailmassa pitäisi aina olla niin 
selvä, että siitä näkee, miten asia on mallinnettu. Toisaalta taas sääntöjen kirjoittaminen auki 
pelaajalle on toinen vaihtoehto, joka mahdollistaa pelin oppimisen paremmin, mutta saattaa 
pahimmillaan latistaa pelin tunnelmaa, varsinkin jos pelin tekijät joutuvat paljastamaan, kuinka 
huonosti joku asia lopulta on mallinnettu.

 3.3.4 Hahmot

Hahmot ovat peleissä usein keskeisellä paikalla ja ovat usein verbien suorittajia sekä näin ollen 
lähellä draaman ydintä. Pelihahmon pitää samanaikaisesti olla uskottava siinä maailmassa ja 
roolissa joka hänen on, ja toisaalta niiden verbien, joita hän voi suorittaa, on oltava luonteva osa tätä 
kokonaisuutta [Lankoski&Al]. Samalla verbien täytyy tietysti myös mahdollistaa pelimekaanisen 
kokonaisuuden toimivuus. 

Pelin päähahmo, mikäli sellainen on, on tietysti erittäin oleellinen pelikokemuksen kannalta. 
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Toisaalta tämän hahmon luonne ja verbitkin saattavat olla pelaajalle tuttuja jo pelin edellisten osien 
perusteella tai vaikkapa ennen ostopäätöstä luettujen arvostelujen perusteella. Muiden kohdattavien 
hahmojen on luotava kuva itsestään osana pelin maailmaa ja osana pelimekaniikkaa ulkonäkönsä ja 
verbiensä kautta. 

Pelin genre on oleellinen apuri, kun pelaaja pohtii, miten suhtautua hahmoihin. Jos peli on 
Doom-tyyppinen hirviönlahtausseikkailu Helvetissä, ei kenellekään tule mieleenkään pohtia, miten 
kohdattuun hahmoon tulisi suhtautua. Kaikki, mikä liikkuu, on tarkoitus tappaa. Mutta esimerkiksi 
seikkailupeleissä tai roolipeleissä hahmon tarkoitus voi olla monimuotoisempi kuin vain liikkuvana 
maalitauluna toimiminen, ja silloin ulkonäkö ja käyttäytyminen ohjaavat pelaajaa toimimaan itse 
oikealla tavalla suhteessa hahmoon. Jos räiskintäpelin hirviötä ei erota sankarista mitenkään, on 
pelattavuus vaarassa, kun taas genressä, jossa hahmoon voi suhtautua useammalla tavalla, voi myös 
hahmon esitystapa olla avoin useammille tulkinnoille (katso kuva 4). 

Kuva 4. Vasemmalla Battle for Middle-Earth 2. Reaaliaikastrategioissa hahmot ovat ensisijaisesti  
taistelevaa massaa, taistelussa käytettäviä resursseja. Oikealla Oblivion. Roolipelissä vihreä 
torahampainen örkkikään ei välttämättä ole ensisijaisesti tapettava vastustaja vaan 
keskustelukumppani, mahdollinen informaation lähde tai liittolainen.

Hahmojen herättämät tunteet pelaajassa voidaan myös luoda sekä pelimekaniikan että 
kerronnan kautta. Half-Life 2:en aivonsyöjähirviöt ja zombit on tehty kerronnallisesti hyvin 
vastenmielisiksi, niin että niiden ääntely ja ulkonäkö aiheuttavat pelkoa ja inhoa pelaajassa, vaikka 
pelimekaanisesti ne eivät ole kovinkaan vaarallisia. NetHack (NetHack DevTeam, 1987-) taas 
onnistuu luomaan pelkoa pelimekaanisesti. Täysin merkkipohjaisesta grafiikasta huolimatta 
esimerkiksi musta D aiheuttaa kauhua siksi, että pelaaja tietää, että tämä mustaa lohikäärmettä 
edustava merkki pystyy tappamaan pelaajan hahmon yhdellä onnistuneella hyökkäyksellä. Kun 
pelistä puuttuu kokonaan tallennusmahdollisuus, saattaa lohikäärme siis kerralla pyyhkäistä pois 
kymmenien tuntien pelaamisen tuloksen ja viedä pelaajan takaisin alkupisteeseen (katso kuva 5).
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Kuva 5. NetHack ja pelimekaniikan aiheuttama jännitys vasemmalla, Half-Life 2 ja kerronnan 
aiheuttama jännitys oikealla.

Usein peleissä on varsin vähän verbejä muilla kuin pelaajahahmolla. Monien räiskintäpelien 
yksinkertaistettu malli, jossa kaikki muut hahmot ovat vihollisia ja joiden verbit rajoittuvat lähinnä 
hyökkäämiseen, on äärimmäisin esimerkki tästä. Tietysti vaikkapa kymmenen erilaisen hirviön 
erilaiset hyökkäykset saattavat olla hyvinkin monipuolisia ja luoda laajan kirjon pelillisiä tilanteita, 
joissa pelaajan on osattava vastata oikeilla verbeillä hirviön ja paikan mukaan, ja näin 
pelimekaniikka voi olla monipuolista. Kuitenkin se, että hirviöt kaikki hyökkäävät, tekee pelin 
pelaamisesta kerronnallisesti yksipuolisempaa. 

Mitä keskeisemmäksi hahmot tulevat, sitä monipuolisempia verbejä muille hahmoille on 
annettu. Roolipelien genrestä on perinteisesti löytynyt hyvinkin hahmokeskeisiä pelejä, joissa 
hahmoja löytyy monista erilaisista hirviöistä erilaisiin ystäviin ja vihollisiin, joiden kanssa voi 
keskustella, jotka ymmärtävät jotain pelaajan toimista maailmassa ja voivat reagoida näihin omien 
arvojensa pohjalta. 

Esimerkiksi The Elder Scrolls IV: Oblivionissa on maailma, jossa on monia kaupunkeja ja 
kyliä, joista löytyy erilaisia hahmoja. Maailmassa on myös erilaisia ryhmittymiä, kuten sotureiden 
ja maagien killat, joihin pelaaja voi luoda suhteita. Aina ei voi miellyttää toimillaan kaikkia, ja näin 
erilaiset hahmot tuovat pelikokemukseen monipuolisempia kerronnallisia sävyjä. Tosin hahmot 
eivät Oblivionissakaan ole verbimääräisesti kovin rikkaita: perushahmot osaavat taistella ja 
useimpien kanssa voi keskustella, mutta loput hahmojen verbeistä ovat vain kerronnallisia, niin että 
vaikkapa alkemiaa harrastava maagi luo vain illuusiota maailmasta, mutta tämän toimilla ei ole 
pelimekaanista merkitystä.    

Ei-pelaajahahmojen verbit saattavat myös tulla pelaajan verbeiksi epäsuorasti, jos 
esimerkiksi pelaaja voi käskyttää liittolaisiaan tekemään jotain. Jos pelissä on annettava hahmolle 
mahdollisuus tehdä jotain, mikä ei tarinallisesti sovi lainkaan hahmolle, voi olla hyvä perustella 
uusi verbi tarinalliselta kannalta antamalla pelaajahahmon ystävän tehdä tämä. Kun tällä hahmolla 
on oma luonteensa ja historiansa, hän voi tehdä asioita, jotka itse pelaajahahmolle olisivat 
epäsopivia. Moninpeleissä erilaisten hahmojen erilaiset verbit ovat myös hyvä strategisen lisätason 
pelaamiseen tuova ominaisuus, jossa oikeanlaisten roolien omaksuminen osana ryhmää tuo 
lisätyydytystä pelaajille.
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 3.3.5 Esineet

Erilaiset esineet ja niiden käyttö ovat joissain peleissä oleellinen osa pelimekaniikkaa. Esimerkiksi 
räiskintäpeleissä erilaiset aseet ovat usein yksi keskeinen elementti. Toimintapelien lisäksi myös 
roolipeleissä erilaiset esineet ovat yksi oleellinen elementti: uutta taikamiekkaa jaksetaan metsästää.

Pelimekaanisesti oleelliset esineet vaikuttavat usein pelin kokonaisuuteen antamalla 
pelaajalle uusia verbejä käyttöön. Verbien oleellinen osuus peleissä on jo todettu, joten on selvää, 
että esineet ovat monissa peleissä tärkeitä. Esine on ehkä huono termi sikäli, että myös muunlaiset 
asiat pelissä saattavat mahdollistaa uusia verbejä, kuten esimerkiksi hahmon kehittyminen 
roolipeleissä tai uuden tiedon saaminen pelimaailmassa esimerkiksi keskustelun kautta. 

  Molemmissa näissä tapauksissa erilaiset aseet tai taikaesineet edistävät pelihahmon 
pärjäämistä. Myös täysin tarinalliset esineet, joilla ei ole peliteknistä merkitystä, ovat peleissä 
mukana tunnelmaa luomassa. Pelimekaniikaltaan turhia esineitä voidaan myös käyttää ohjaamaan 
pelaajan toimia tarinallisesti, niin että esimerkiksi veritahrat lattialla saavat pelaajan 
valmistautumaan taisteluun.  

Jos pelissä on hyvä fysiikkamoottori, voivat esineet olla myös tärkeitä osana tilallista 
ongelmanratkaisua tai näyttävien räjähdysten kannalta. Kun kranaatti Half-Life 2:ssa räjäyttää 
huoneen irtaimiston pitkin seiniä, se tuntuu paljon vaikuttavammalta kuin pelkkä viholliseen 
vahinkoa tekevä kranaatti ilman näitä lisätehosteita, ja FlatOut 2:en kaahaus olisi latteampaa ilman 
lentelevää romua (joka tosin on otettu osaksi myös pelimekaniikkaa FlatOut 2:ssa – mitä enemmän 
rojua lentää, sitä enemmän saat nitroa autoosi).

Esineet voidaan siis jakaa mielestäni neljään luokkaan: 

● Esineet, joilla on itsessään joku erikseen siihen ohjelmoitu pelitekninen merkitys. 

● Esineet, joiden merkitys ei ole esineestä kiinni, mutta esineen merkitys syntyy jonkun muun 
pelin toiminnallisuuden kautta, esimerkiksi osana maailman fysiikkaa. 

● Esineet, joiden yksinomaan kerronnallinen merkitys ohjaa pelaajan toimia oleellisesti, 
vaikka niitä ei olekaan määritelty osana pelin pelimekaniikkaa

● Esineet, joilla ei ole varsinaisesti muuta kuin tarinallinen merkitys tunnelman luomisen 
mielessä. 

Peliteknisesti oleellisimpaan luokkaan voidaan myös sijoittaa esineet, joita pelaaja ei itse voi 
käyttää mutta joihin liittyy maailmassa joku verbi, jota esine itse tai muut hahmot kontrolloivat. 
Esimerkiksi ansat ovat itsestään toimivia esineitä, joiden verbi on pelaajahahmon haavoittaminen, ja 
jotka pelaajan pitää ottaa huomioon edetessään.  

Pelin genre vaikuttaa paljon esineiden merkitykseen pelissä. Kokonaisissa 3D-maailmoissa 
pelattavat pelit (esimerkiksi Max Payne II, Half-Life 2, Oblivion, FlatOut 2) tuntuisivat usein 
epäaidoilta ilman mitään esineitä, kun taas esimerkiksi korkeamman luokan strategiapelissä kuten 
Civilization IV:ssa yksittäiset esineet eivät enää sovi kuvaan, kun kyse on kokonaisten kansojen 
kohtaloista ja vuosituhansien kulumisesta. 
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Toisaalta voidaan sanoa, että näkökulman vaihtuessa esineet – määriteltyinä ei niinkään 
oikean maailman esineitä simuloiviksi objekteiksi, vaan verbejä pelaajalle antaviksi 
pelimekaanisiksi elementeiksi – voidaan nähdä Civilizationissa teknologioina. Pelaaja saavuttaa ne 
tieteeseen panostamalla, ja uutta teknologiaa seuraavat uudet verbit, esimerkiksi ruudin keksiminen 
mahdollistaa uusien sotajoukkojen valmistamisen ja demokratia uuteen hallitusmuotoon 
vaihtamisen.   

 3.3.6 Maailma

Pelin maailma tai ympäristö on oleellinen osa peliä, koska se on paikka, jossa verbit toteutetaan. 
Hahmojen ja esineiden tapaan se voi olla joko passiivinen tai aktiivinen tekijä pelimekaniikan 
suhteen. Pelin maailman kerronnallista puolta voidaan harvoin välttää, ellei kyse ole abstraktista 
pelistä. 

 3.3.6.1 Staattinen maailma

Klassisissa strategiapeleissä, joiden juuret ovat lautapeleissä, on pelimaailmalla usein oleellinen osa 
kokonaisuudessa. Esimerkiksi Civilization IV:ssa erilaiset maastotyypit tuottavat erilaisia resursseja 
kaupunkien läheisyydessä ja ovat näin yksi oleellinen taktikoinnin osa. Jos saan vallattua uraania 
sisältävän maapalan oman kaupunkini rajojen sisälle, on ydinvoima etuineen ja ongelmineen minun 
sivilisaatiollani. Näin ympäristöstä tulee eräänlainen metaresurssi, josta taistellaan sen antamien 
etujen vuoksi. 

Usein ympäristö on rakennettu peleissä siten, että vaikka se ei suoranaisesti aktiivisesti “tee” 
mitään, niin se muodollaan pakottaa tai johdattaa pelaajaa [Lankoski&Heliö]. Pelin ympäristö 
pyrkii tuottamaan joko peliteknisesti mielenkiintoisia tai dramaattisia tilanteita. Useissa peleissä 
ympäristön tunteminen on eduksi ja yksi pelin haasteista. Esimerkiksi FlatOut 2:en autoratojen 
ajaminen yhä uudestaan opettaa tuntemaan nopeimmat reitit. Sen lisäksi radoilla on myös 
pelimekaanisesti reagoivaa materiaalia. Prince of Persia: The Sands of Time:ssa kenttäsuunnittelu 
on hyvin keskeisessä osassa, koska akrobaattinen liikkuminen tilassa on pelin vahvan 
ongelmanratkonta-elementin pohjana. Pelaajan pitää keksiä oikea reitti eteenpäin milloin missäkin 
ympäristössä, juosten kaiteilla, kiiveten tolppia ylös ja loikkien ulokkeelta toiselle (katso kuva 6). 

Johdonmukaisen maailman simulointiin liitetään myös joskus erilaisia kerronnallisia 
elementtejä, jotka eivät vaikuta pelimekaniikkaan suoraan, kuten esimerkiksi säätilan ja 
vuorokaudenajan vaihtelut Oblivionissa. Epäsuorasti nämä saattavat kuitenkin vaikuttaa peliin 
sikäli, että esimerkiksi jousella ampuminen vaikeutuu yöllä, kun hahmo ei näe niin pitkälle 
pimeässä, vaikka pelimekaniikkaa tekniseltä kannalta katsottaessa jousi toimii yöllä juuri niin kuin 
päivälläkin. Ensisijaisesti tällaiset asiat luovat kuitenkin tunnelmaa, ja jos pelaaja herää pelissä 
aikaisin aamulla vain noustakseen kukkulalle katsomaan auringonnousua, on tällaisten 
kerronnallisten ominaisuuksien tekeminen selvästi onnistunut valinta. 
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Kuva 6. Vasemmalla Prince of Persia: Sands of Time. Maailma on lähes täysin staattinen, mutta 
maailman arkkitehtuuri on hyvin tärkeää pelin kannalta, koska pelaajan täytyy keksiä reitti  
eteenpäin kiipeillen ja hyppien ympäröivillä rakenteilla. Oikealla FlatOut 2. Vaikka ajoradat ovat  
monelta osin staattisia, kaikissa radoissa on myös paljon dynaamisesti autoihin reagoivaa sisältöä,  
jonka voi rikkoa ajamalla sitä päin.  

 3.3.6.2 Reagoiva maailma

Fysiikkamoottoreiden kehityttyä viime vuosina on pelin tapahtumiin reagoiva ympäristö tullut yhä 
yleisemmäksi. Samoin kuin esineistä puhuttaessa, myös ympäristön on tuhouduttava, jos sitä ampuu 
singolla. Tämä saattaa aiheuttaa epäsuoria pelimekaanisia seuraamuksia, mutta pääasiassa reagoiva 
ympäristö on kerronnallinen tehokeino. Maailma tuntuu realistisemmalta, kun se reagoi verbeihin 
mahdollisimman monipuolisesti. Vaikka toimintapelissä et ampuisikaan ensisijaisesti tuhotaksesi 
ympäristöä, on vaikuttavampaa, jos paikat hajoavat ympäriltä tulitaistelun aikana, ja epäsuorasti se 
voi vaikuttaa myös taisteluun osapuolten välillä, esimerkiksi niin että räjähdyksen jäljiltä romut 
tarjoavat erilaisen näkösuojan eri suuntiin kuin aikaisemmin. Tietysti pelin esineiden ja esimerkiksi 
pirstoutuvan ympäristön raja on häilyvä.

 Olivat pelimaailmat miten reaktiivisia tahansa, ne ovat oleellisia pelikokemuksen kannalta 
pelin tarinan tapahtumapaikkoina. Maailman luonne tulee esiin maailman visuaalisessa ilmeessä ja 
äänimaailmassa. Pelimaailman suunnitteluun vaikuttaa valtavasti se, onko peli lineaarinen vai 
epälineaarinen luonteeltaan. Elokuvamaiset pelit valitsevat tapahtumapaikkansa niin, että 
mahdollisimman dramaattiset ja tarinan kannalta oleelliset paikat muodostavat pelin maailman. 
Hyvä esimerkki on Max Payne II:en tarina, joka kulkee muun muassa Max Paynen kodin kautta, 
jonne tämä yritetään salamurhata. Tällaiset tarinan kannalta oleelliset paikat ovat 
mielenkiintoisempia kuin geneeriset huoneistot kaupungissa, joita ei ole mitenkään sidottu tarinaan.

 Avoimissa pelimaailmoissa on pakko olla paljon myös vähemmän dramaattista maastoa. 
Esimerkiksi The Elder Scrolls IV: Oblivion:ssa on laajoja metsäalueita, joissa on vain puita ja 
kukkia. Tylsyyden välttämiseksi niihinkin on sijoitettu raunioita ja luolia, joissa viholliset vaanivat 
ja aarteet odottavat, mutta tietynlainen geneerisyys vaivaa useimpia pelialueita.
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Toisaalta esimerkiksi maailman pääkaupunki on suunniteltu persoonallisemmaksi ja 
erilaiseksi alueeksi, ja erilaiset pelin lineaarisen tarinan kannalta tärkeä paikat on voitu suunnitella 
erityisemmiksi. Näin lineaarisuuden edut ja vapauden edut on pyritty yhdistämään yhteen 
pelimaailmaan. Merkityksellisemmät paikat tekevät myös geneerisemmistä alueista 
merkityksellisiä, alleviivaamalla niiden mielenkiintoisuutta kontrastin kautta.  

 3.3.7 Erilaiset pelaamisen tilat

Joissain peleissä pelaaminen tapahtuu koko ajan samassa tilassa, tarkoittaen sitä, että pelin 
käyttöliittymä ja toimintalogiikka pysyy joka hetki samana. Kuitenkin useat pelit sisältävät myös 
erilaisia tiloja, joissa logiikka muuttuu. Esimerkkejä tällaisista tiloista ovat erilaiset alipelit sekä 
tarinaa lineaarisesti eteenpäin vievät animaatiot tai videot. Jos halutaan, voidaan mukaan tietysti 
ottaa myös täysin varsinaisen pelikokemuksen ulkopuolella olevat tilat, kuten alkuvalikko, josta peli 
käynnistetään. Nämä valikot ovat kuitenkin useimmiten niin irti itse pelistä, että niiden tarkastelu 
tässä yhteydessä ei ole kovin mielekästä.

Miksi sitten on olemassa erilaisia tiloja? Lineaaristen tarinapätkien kohdalla on helppo 
nähdä niiden funktio: kuten jo aiemmin olen maininnut, niissä voidaan ottaa käyttöön elokuvallisen, 
lineaarisen tarinankerronnan tehokeinot, ja näin syventää pelin kerrontaa. Pelaajan aktiivinen 
pelikokemus kuitenkin keskeytyy tällaiseen tilaan mentäessä. Näyttävä ja hyvin rakennettu 
animaatio on parhaimmillaan pelaajaa palkitseva tauko hyvin suoritetusta pelaamisesta. 
Lineaarisuuden haitat, kuten uudelleenpeluuarvon laskeminen, on toisessa vaakakupissa. 

Erilaiset interaktiiviset pelitilat ovat sitten toinen juttu. Esimerkkejä tällaisista on lukuisia. 
Esimerkiksi FlatOut2:ssa kaahaus on peruspelimekaniikkaa, mutta tämän toimintapeliosion lisäksi 
rallien välillä voi mennä autokauppaan, jossa ei suinkaan paineta kaasu pohjassa menemään, vaan 
selataan erilaisia autonosia listasta ja suoritetaan pientä resurssienhallintaa pohtimalla, mitä auton 
ominaisuutta kannattaa nostaa ostamalla uusia osia, kun rahaa on vain rajoitettu määrä. Tämä 
ostostentekotila on täysin erilainen kuin kaahaus, mutta ne on sidottu toisiinsa sikäli hyvin, että 
kaahausosioissa tienataan rahaa, jolla ostetut autonosat taas näkyvät auton ohjaustuntumassa ja 
vauhdissa kaahaustilassa. 

On siis tärkeää, että erilaiset tilat nivoutuvat kuitenkin kokonaisuudeksi eivätkä jää 
erillisiksi. Half-Life 2:ssa erilaiset tilat on pyritty yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Välianimaatioiden aikana pelaaja voi edelleen liikkua ja toimia maailmassa, ja myös räiskinnän 
vastapainona olevat ongelmanratkaisukohdat suoritetaan samassa maailmassa samoilla verbeillä, 
vaikka niissä pelin luonne hetkeksi muuttuukin erilaiseksi. Kun tavallisesti hahmo juoksee 
eteenpäin tappaen kaiken mikä liikkuu, tulee radoissa välillä kohtia, joissa vihollisia ei ole, mutta 
pelaajan pitää keksiä jonkinlainen reitti eteenpäin näennäisen tukossa olevasta tilanteesta, ja näin 
reaktiopohjainen toiminta muuttuu älylliseksi pähkinäksi niin, ettei maailman jatkuvuus kärsi.

Half-Life 2:en painovoima-ase on hyvä esimerkki pelisuunnittelusta, jossa samalla verbillä 
tuetaan sekä toimintaa että ongelmanratkontaa. Painovoima-aseella voi poimia painavia esineitä ja 
singota niitä vastustajien päälle, mutta sillä voi myös esimerkiksi siirtää laatikoita ja koota niistä 
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portaat, ja näin se toimii molemmissa tiloissa.

The Elder Scrolls IV: Oblivion:ssa on monia alipelejä, joissa verbit muuttuvat täysin, sekä 
tiloja, joissa ei edes pelata varsinaisesti, vaan tehdään jotain muuta. Jo pelin alku esittelee oman 
tilansa, hahmonluonnin, jota ei nähdä enää myöhemmin pelissä. Hahmonluonti ei vaadi 
minkäänlaisia reaktioita, mutta strategista silmää siinä voi käyttää saadakseen mieleisensä hahmon. 
Kuitenkin kyse on myös askartelusta, jossa hahmosta muokataan sen näköinen kuin tahdotaan. 
Hahmonluonti on roolipeleille klassinen alitila, ja se on kerronnallisesti mielenkiintoinen, kun 
pelaaja pääsee tekemään pelin ja tarinan päähenkilön.

Hahmonluonnin lisäksi Oblivionin lukuisiin alitiloihin lukeutuvat mm. lukon tiirikointi, 
ihmisten ihailun saavuttaminen, keskusteleminen, alkemia, kartan katsominen, ostosten tekeminen, 
tavaroiden selailu, tason nouseminen ja hahmon ominaisuuksien katseleminen (katso kuva 7). 
Toisaalta taas monenlaista tehdään myös pelin perustilassa, kuten esimerkiksi maailman tutkiminen, 
taistelu, taikominen ja ansojen purkaminen. 

Kuva 7. Oblivionin pelitiloja. Vasemmalla hahmon arvojen katselutila, joka on aika samanlainen 
kuin hahmonluontitila. Oikealla minipeli, jossa tiirikoidaan lukkoa.

Pelimekaniikan suhteen erilaiset tilat mahdollistavat peleissä monipuolisemman 
pelikokemuksen sikäli, että erilaiset minipelit voivat toimia omalla tavallaan ja tuoda näin vaihtelua 
pelin peruspelimekaniikkaan. Pelin rytmityksen kannalta erilaiset tilat ovat oleellisia: pelkkä 
toiminta vaatii rauhallisemmat taukonsa tuntuakseen taas hyvältä, ja ongelmanratkaisu taas saattaa 
käydä tylsäksi, jos ei missään vaiheessa pääse lepuuttamaan aivojaan. Kerronnan kannalta alipelit 
voivat toisaalta vahvistaa tietyn verbin kerronnallista merkitystä, mutta toisaalta tietynlainen 
immersio maailmassa olemisesta voi herkästi häiriintyä, jos verbit muuttuvat jatkuvasti pelitilan 
mukaan. 

Oblivion antaa pelaajalle erilaiset alitilat osittain hallintaansa, siinä missä pelaaminen on 
muutenkin epälineaarista ja pelaajan itsensä määritettävissä. Toisaalta voitiin huomata Half-Life 
2:sta, että erilaiset tilat voidaan myös “piilottaa” yhtenäisen maailman ja verbien alle taitavalla 
pelisuunnittelulla. Lineaarisempi rakenne antaa mahdollisuuden laittaa toiminnan ja 
ongelmanratkaisun vuorottelemaan juuri sopivalla tahdilla, joskin tässä valmiiksi määrätyssä 
rytmissä tyydytetään parhaimmillaankin vain keskivertopelaajia. Eri pelaajat kaipaavat kuitenkin 
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erilaisia painotuksia rytmeissään. Oblivionissa pelaaja voi jossain määrin itse määrätä, milloin 
taistelee ja milloin tekee taikajuomia. 

 3.4 Pelimekaniikan ja kerronnan rajanylitykset

Vaikka olenkin tähän asti käsitellyt pelimekaniikkaa ja kerrontaa enimmäkseen erillisinä 
näkökulmina, jotka sitten yhdistyvät peleissä, voidaan myös tutkia niiden suoraa vaikutusta 
toisiinsa. Itse pelimekaniikka on parhaimmillaan oleellinen osa kerrontaa, ja kerronta voi myös 
pelaajien käsissä muuttua ikään kuin pelimekaniikaksi. 

Pelien pelimekaniikoille on iät ajat kehitetty kerronnallisia metaforia. Shakki on ikään kuin 
kahden kuningaskunnan sota, ja Monopoli (Parker Brothers, 1935) on ikään kuin 
kiinteistökeinottelua. Itse asiassa molemmista peleistä on tehty myös variaatioita, kuten vaikkapa 
Star Wars -shakki tai Antimonopoli (University Games, 1973). Molemmat näistä peleistä voidaan 
kuitenkin kuvitella myös täysin abstrakteina versioina. 

Miksi shakkiin on sitten valittu sodankäynnin metafora (minä ainakin tulkitsen shakin 
sodankäynnin metaforana), eikä esimerkiksi taloudellisen keinottelun? Todennäköisesti sodankäynti 
on ollut pelin kehittelijöiden maailmassa tärkeämpi, ja heidän on ollut helppo nähdä juuri sodan 
piirteitä pelimekaniikassa: shakissahan pyritään saamaan omia nappeja strategisesti hyviin 
paikkoihin ja tuhoamaan toisen nappeja. Shakin kohdalla pelin kerronta nousee siis pelimekaniikan 
tulkinnasta metaforisesti.

Monia nykyisiä digitaalisia pelejä on vaikeampi kuvitella abstrakteina versioina, vaikka 
jollain tasolla se ehkä voisi olla mahdollista. Kuitenkin kerronnalliset piirteet ovat vallanneet alaa 
peleissä myös itsenäisenä osana pelimekaniikan ulkopuolella. Pelimekaniikka ottaa tavallisesti 
paljon ideoita kerronnallisesta ympäristöstä. Jos tehtäisiin abstrakti “tähtää liikkuvia maaleja ja 
paina nappia niiden kohdalla” -peli, siihen tuskin tulisi kranaatteja, mutta kun kyse on sotaan 
sijoittuvasta pelistä, kranaatti otetaan mukaan pelimekaaniseksi elementiksi, koska se sopii 
kerrontaan ja saadaan sopimaan myös pelimekaniikkaan. 

Ainoat vaihtoehdot eivät toisaalta ole abstrakti tai realistisuuteen pyrkivä kerronta, vaan 
usein riemastuttavia pelejä syntyy silloin, kun hyvin toimivan pelimekaniikan ympärille kehitetään 
tarinallinen maailma, joka ei ole pelaajalle tuttu entisestään, tai toisin päin. Arcadepelien naivistinen 
surrealismi on parhaimmillaan tällaista kerrontaa. Italialaiset putkimiehet eivät normaalisti kasva 
suuremmiksi syömällä valtavia sieniä, mutta Super Mario abstraktina pelinä ei varmasti olisi niin 
hyvä kokemus kuin kummallisen kerrontansa siivittämänä.  

 3.4.1 Pelimekaniikka kerrontana

Vaikka kerronnallinen puoli pelissä onkin usein lähtökohtana pelimekaniikan rakentamiselle tai 
ainakin sen piilottamiselle tarinaan sopiviin verbeihin, voidaan kysyä, onko pelimekaniikka sitten 
kerrontaa? Vastaisin tähän, että jossain määrin. Pelimaailmaan koodatut säännöt, lainalaisuudet ja 
logiikat kertovat jotain maailmasta. Media on itsessään viesti, kuten McLuhan on kirjoittanut 
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[McLuhan], ja pelien mediassa mahdollisuus vuorovaikutukseen kertoo jo itsessään jotain.

Itse asiassa väitän, että jos joku haluaa pelillään kertoa tarinaa, on tarinan syvimmät teemat 
pyrittävä saattamaan nimenomaan osaksi pelimekaniikkaa. Tätä näkemystä puoltaa myös 
esimerkiksi Deus Ex:in (Eidos Interactive, Ion Storm, 2000) pelisuunnittelija Sheldon Pacotti: 
“...pelit jotka 'kertovat tarinaa' hyvin eivät kerro tarinaa; ne luovat mahdollisuuksien tiloja.” 
[Krawczyk&Novak] Muuten kerrontaan jää helposti hieman päälle liimattu maku. Usein peleissä 
onkin se ongelma, että itse pelaaminen ja verbit eivät ole kovinkaan oleellisia perusdraaman 
kannalta, vaan tärkeät käänteet on liimattu päälle välianimaatioihin, joissa pelaajalla ei ole valtaa 
muuttaa tapahtumien kulkua. 

Otetaan esimerkiksi Max Payne 2. Pelimekaniikka on enimmäkseen ampumista ja luotien 
väistelyä. Harva menisi katsomaan elokuvaa, jossa joku vain ammuskelee kaikkea liikkuvaa kaksi 
tuntia. Pelin film noir -teemat, kuten rakkaus väärään naiseen ja kosto, on lähes kokonaan ympätty 
välisarjakuvajaksoihin. Ampuminen sopii vielä jotenkin temaattisesti koston ja rikollismaailman 
kuvaukseen, mutta ei yksinään riittäisi kertomaan Max Paynen tarinaa. 

Jos pelimekaniikkaan saadaan pelin tarinan ydin, niin että pelkkä pelaaminen kertoisi mistä 
tarinassa on kyse ja koskettaisi pelaajaa myös tarinana, on pelimekaniikka kerrontaa syvemmällä 
tasolla. Esimerkkinä tällaisesta voitaisiin mainita Gonzalo Frascan taidepeli September 12 
(Powerful Robot Games, 2003), jonka pelimekaniikka toimii seuraavasti: Pelaaja taistelee 
terroristeja vastaan. Tässä taistelussa kuitenkin kuolee väistämättä myös siviilejä, ja mitä enemmän 
siviilejä kuolee, sitä enemmän pelimaailmaan syntyy uusia terroristeja. Tässä pelimekaniikkaan on 
tiivistetty pelin sanoma ilman sen suurempia animaatioita tai päälle liimattuja dialogeja. 

September 12:sta tapauksessa kyse lienee tekijän halusta saarnata aiheestaan, mutta samalla 
tavalla myös useimpien pelien tekijät tulevat kertoneeksi pelimekaniikallaan jotain, vaikka eivät sitä 
sen suuremmin pohtisikaan. Esimerkiksi Civilization IV väittää pelimekaniikkansa kautta paljon. Se 
mallintaa pelin sääntöjen sisällä muun muassa erilaisia hallitusmuotoja ja uskontoja. Uskontojen 
merkitys maailmanhistoriassa piirtyy seuraavasti: Ihmiset, joilla on uskonto, ovat onnellisempia. 
Uskonnon pyhä kaupunki saa rahaa sitä enemmän, mitä enemmän uskonto on levinnyt. Kansat 
aloittavat mielellään sodan toisia kansoja vastaan, jos näillä on eri uskonto. Kaikki uskonnot ovat 
identtisiä. Selvästi tekijät ovat pyrkineet olemaan loukkaamatta ketään ja ovat saaneet uskonnosta 
mielenkiintoisen pelimekaanisen mausteen peliin – oopiumia kansalle...

Civilization IV on hyvä esimerkki pelimekaniikan vaikutuksesta kerrontaan, koska siinä ei 
ole mitään lineaarista juonta, vaan kyse on nimenomaan tilanteista, jotka syntyvät pelin 
pelimekaniikan kautta. Moni pitäisi varmaan tätä peliä hyvänä opiskelumateriaalina 
maailmanhistorian luonteesta. Pelaaja oppii, että on tärkeää kehittää teknologiaa, laajentaa 
valtakuntaansa, valmistautua sotaan, sortaa heikompia naapurikansoja, rakentaa toimivia 
tieverkostoja, pitää yllä diplomaattisuhteita vahvempiin kansoihin ja niin edelleen. Näin 
pelimekaniikka kertoo pelin sanoman ja teeman.    
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 3.4.2 Pelien käsitteeseen sisäänrakennettu tematiikka

Jos mennään jonkinlaiselle metatasolle, voidaan tietysti sanoa, että pelin käsite sisältää jo kerrontaa 
ja myös sitä kautta ideologisia vaikutteita. New Games -liike nousi vastustamaan peleihin liittyviä 
kilpailemisen ja taistelun piirteitä hippiaatteen innoittamana ja loi erilaisia leikkejä, joissa 
korostetaan yhdessä tekemistä eikä voittamista. Kun katsoo, kuinka useissa peleissä nykyäänkin on 
kyse jonkinlaisesta sodasta tai taistelusta, on otettava vakavasti väite siitä, että pelien rakenteessa on 
seikkoja, jotka ohjaavat pelejä tiettyyn suuntaan, ja että pelimekaniikka jo käsitteenä sisältää 
taistelun ja luovuttamisen, voiton ja häviön tematiikkoja. Se on rakennettuna sisään myös Salenilta 
ja Zimmermanilta lainaamaani pelien määrittelyyn (katso luku 1.2.1).

Yhteiskunnassa, jossa tuloksien saaminen ja kilpailu korostuvat, voidaan New Games 
-liikkeen tavoin kysyä, onko pelien lähtökohtainen kilpailullisuus hyvästä. Toisaalta voidaan myös 
sanoa, että kilpailuun, voiton ja häviämisen mahdollisuuteen liittyy aina myös draamaa, joka on 
varmasti pelaamisen viehätyksen ytimessä. Ylipäätään en itse näkisi taistelua ihmisen elämässä aina 
pahana asiana, niin kauan kuin taistellaan oikeilla motiiveilla. 

Koki asian maailmankatsomuksensa kautta miten tahansa, voidaan kuitenkin sanoa, että 
peleissä on nimenomaan peleinä sisäänrakennettua dramaattisuutta, jonka tulisi olla pohjana sen 
kerronnalle. Kuitenkin peleihin liitetty kilpailun tematiikka on nykyään monipuolistumassa myös 
digitaalisten pelien kohdalla. Sosiaaliset aspektit nousevat internetin kautta uudeksi draaman 
luojaksi, ja myös esimerkiksi The Sims 2:n nukkekotimaisuus on kauempana perinteisten pelien 
kilpailuhengestä. The Movies on ollut pelinä arvosteltu, mutta omien elokuvien teko on joillekin 
ollut todella koukuttava lisäominaisuus, jonka tähden pelin kanssa viihtyy. Voidaan tietysti kysyä, 
onko kyse enää pelistä siinä vaiheessa, kun pelaajaa ei enää kiinnosta tippaakaan peli vaan 
ainoastaan omien elokuvien tekeminen.    

 3.4.3 Kerronta pelimekaniikkana

Koska ihminen on mielikuvituksellinen olento, on pelin tarinankin kannalta tärkeää, että pelaaja 
ottaa omakseen pelin tarinan ja parhaimmillaan laajentaa sitä omassa mielessään, sitomalla 
esimerkiksi pelin satunnaistapahtumia johonkin laajempaan tarinalliseen kokonaisuuteen. Tätä voisi 
kutsua roolipelaamiseksi. Erotuksena roolipelien genreen tarkoitan ilmiöllä sitä, että pelaaja 
samaistuu pelin tarinaan niin, että alkaa pelata ensisijaisesti tarinan antamien tavoitteiden kautta, 
eikä pelimekaniikan antamien tavoitteiden kautta, tai ainakin laajentaa pelikokemustaan tekemällä 
asioita, joita peli ei järjestelmänä ymmärrä mutta joille pelaaja antaa merkityksen. 

Itse toimin esimerkiksi tällä tavalla taannoisessa roolipelissä Ultima VII part II – Serpent 
Isle. Olin jäänyt jumiin eräälle saarelle, ja koska en päässyt pelissä eteenpäin, perustin tukikohdan 
erääseen luolaan. Ansoitin sisäänkäynnin (vaikka tiesin, ettei kukaan voisi tulla sieltä mitään 
ryöstämään), sisustin (vaikka tiesin, ettei sitä tulisi kukaan koskaan näkemään, paitsi minä) ja aloin 
kerätä sinne tavaraa arkkuihin, joita en muuten jaksanut kantaa mukanani. 

Tein sinne myös erillisen ruokatynnyrin, jonne otin tavoitteekseni kerätä yhden jokaista 
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pelin syötävää esinettä. Ruokatynnyrin olemassaolo sai minut tuntemaan onnistumisen kokemuksia 
pelissä myöhemmin löytäessäni uusia ruokia, vaikka tämä muuten pelimekaniikan kannalta oli 
täysin merkityksetöntä. Vaikka ruoat olivat osa pelin kerronnallista maailmaa, ei pelin suunnittelija 
varmaankaan ollut osannut arvata ennalta käyttäytymistäni.

Jotkut pelit nojaavat nimenomaan pelaajan itsensä luomiin kerronnallisiin tavoitteisiin. 
Interaktiivisen kerronnan saralla on kohistu paljon pelistä nimeltä Facade (Procedural Arts, 2005), 
jossa pelaajan oleellisin verbi on chattaily kahden pelihahmon kanssa. Aviopari on kriisissä, ja 
pelaajan käyttäytyminen vie pariskunnan riitaa aina johonkin suuntaan. Pelaajalla ei ole varsinaista 
tavoitetta, vaan hän voi itse päättää, mihin suuntaan pyrkii tarinaa johdattelemaan, vai haluaako hän 
esimerkiksi vain roolipelata itseään tuollaisessa tilanteessa.  

Yhä oleellisemmaksi roolipelaaminen ilmiönä tulee monen pelaajan verkkopeleissä. Siinä 
missä yksinpeleissä ihmisten tarinat ovat vain heidän päänsä sisällä, moninpeleissä joku voi todella 
löytää sinun ansoitettuun tukikohtaasi ja ihailla sinun ruokakokoelmaasi, ja näin yhden pelaajan 
tarina laajentaa toisten pelaajien pelikokemusta. Mitä paremmin pelaajat saadaan luomaan omaa 
tarinaa peleissä, sitä elävämmältä maailma tuntuu, ja pelin suunnittelijat pääsevät myös 
vähemmällä, kun maailma alkaa elää omaa elämäänsä. 

Tietenkin moninpeleissä on myös mahdollisuus pilata kerronnallista maailmaa, joten 
vapauden varjopuoli on myös läsnä. Joskus voi olla kyse suoranaisesta kiusaamisesta, joskus taas 
yksinkertaisesti siitä, että kaikki pelaajat eivät ole nerokkaita tarinankertojia ja saattavat käyttäytyä 
lapsellisesti.    

 4 Genret ja niiden rikkominen käytännössä

Kun edellisissä luvuissa on tutkittu genrejä ja niiden vaikutuksia peleihin eri tasoilla, on syytä 
siirtyä käytännön esimerkkeihin niiden rikkomisesta pelisuunnittelussa. Genrejen rikkomisen voisi 
määritellä innovatiiviseksi pelisuunnitteluksi, ideoiden hakemiseksi myös olemassa olevien 
ratkaisujen ulkopuolelta. Tämä luku koostuu enimmäkseen sellaisten menneiden tai käynnissä 
olevien pelikonseptien tai peliproduktioiden analysoinnista, joiden teossa olen itse ollut oleellisesti 
mukana. Ennen näitä pohdin lyhyesti, mitä kannattaa ottaa huomioon genrejä rikkoessaan.     

 4.1 Uusia ideoita, uusia kohderyhmiä?

Jos tietty kaava toimii, miksi muuttaa sitä? Vanha logiikka toimii, ihmiset tietävät taas mitä odottaa 
ja saavat sitä. Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin pohtia kohderyhmiä. Esimerkiksi Grand Theft 
Auton verbit (seksiä ja väkivaltaa) on suunnattu nuorille miehille. Toimintaelokuvienkin suosio on 
suurempaa nuorten miesten keskuudessa. Voidaan siis olettaa, että Grand Theft Autoa pelaavan 
nuoren miehen äiti ei todennäköisesti olisi kovin innostunut tästä pelistä. Itse asiassa äiti 
todennäköisesti suhtautuu kaikkiin peleihin hyvin skeptisesti, nähtyään muutaman kerran poikansa 
olan yli, millaisia pelit ovat. Hän ei osaa kuvitella peliä, jonka pelaamisesta hän nauttisi. Eivätkä 
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osaa julkaisijatkaan ja jatkavat pelien julkaisemista selkeälle kohderyhmälle, jonka tarpeet on jo 
tarkkaan kartoitettu. Innovaatiot uusille kohderyhmille ovat siis vaikeita peliteollisuudessa, koska 
rahoitusta on paljon vaikeampi perustella, jos aikaisempia näyttöjä ei ole.

Vaikka vanhoja genrejä yhdistelemällä voidaan saada tehtyä uusia mielenkiintoisia pelejä, 
on kuitenkin tärkeää, että välillä pelien maailmaan tulisi myös kokonaan uusia innovaatioita 
[Mateas&Stern]. Ne ihmiset, jotka pelaavat paljon nykyään, mutta ovat kyllästyneitä aina samalla 
tavalla toimiviin peleihin, saattavat saada uutta intoa siitä, että heille tuttuja ajatuksia pyöritetään 
uuteen järjestykseen, mutta sen sijaan pelejä vieroksuva ihminen tuskin innostuu tällaisista 
pienemmistä muutoksista. 

The Sims oli esimerkki teemaltaan radikaalisti poikkeavasta pelistä, ja se on ollut suosittu 
esimerkiksi naispelaajien keskuudessa [Rollings&Adams]. Joskin monet naiset saattavat nauttia 
myös sotapeleistä tai miehet vaikkapa ihmissuhdepeleistä kuten The Sims:stä, on kuitenkin varsin 
selvää, että useimmiten tietyt teemat purevat paremmin tiettyyn joukkoon kuin toiset, oli kyse sitten 
sukupuolista tai eri ikäryhmistä. 

Kohderyhmän huomioonottaminen ja uusien teemojen etsiminen nykyisten genrejen 
ulkopuolelta on siis tärkeää, koska pelit ovat useimmiten ensisijaisesti nuorille miehille suunnattuja. 
Kerronnassa on helpompi tähdätä tiettyyn uuteen kohdeyleisöön, koska sen kerronnallisia 
mieltymyksiä on voitu seurata muiden medioiden kohdalla, kun taas pelimekaniikkojen 
soveltumista tietyille kohderyhmille on vaikeampi arvioida, paitsi kokeilemalla jotain uutta ja 
testaamalla sen toimivuutta kohderyhmällä.  

Jos ideoilla olisi tarkoitus pyrkiä tietyn ihmisryhmän suosioon, kannattaa miettiä, mitä nämä 
ihmiset pitävät tärkeänä, ja sitten pyrkiä löytämään peli-ideoita, jotka eivät ainakaan sodi 
kohderyhmän tärkeimpiä arvoja ja toisaalta kykyjä vastaan. Stereotypiat ovat kaksiteräinen miekka, 
ja jos ei itse kuulu pelinsä kohdeyleisöön, on hyvä todella olla yhteyksissä kohderyhmän jäseniin.

 4.2 Inspiraation lähteitä

Jokainen pelisuunnittelija voi itse valita, millaista peliä lähtee tekemään, ja jokaisella on varmasti 
omat luovuuden lähteensä ja paikat, joista ammentaa inspiraatiota. Uutta syntyy todennäköisesti 
silloin, kun ei pohjaa ideaansa mihinkään jo olemassa olevaan peliin ja välttää kuluneita 
ratkaisumalleja tietynlaisiin ongelmiin. On tietysti myös syytä tuntea genret ja olemassa olevat pelit 
hyvin, koska yllättävän usein samat ideat syntyvät eri paikoissa samaan aikaan.

Listaan nyt muutaman lähestymistavan peleihin, joita voi käyttää ideoiden lähteenä, ja joita 
olen itse miettinyt kohta kuvattavia pelejä suunnitellessani.  

 4.2.1 Ideoita leikeistä

Koska pelit ovat perinteisesti olleet ajanvietettä, ne on helppo rinnastaa leikkeihin. Leikkien 
sosiaalisuus on kuitenkin pitkään peleissä ollut vähissä, koska tietoverkot ovat olleet niin alkeellisia. 
Nyt kun moninpelejä voidaan rakentaa siinä missä yksinpelattavia pelejä, on yhä ajankohtaisempaa 
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hakea vaikutteita myös leikeistä.

Roger Caillois on jaotellut leikkejä neljään kategoriaan: agon (kilpailu), alea (arpaonni), 
mimicry (kuvittelu) ja ilinx (huimaus) [Caillois]. Varsinkin ensimmäinen kategoria on oleellisesti 
peleissä mukana ja arpaonnikin vähintään epäsuorasti. Kuvittelu alkaa saada enemmän jalansijaa 
peleissä, kun verkkoyhteisöt tekevät tämäntyyppisestä leikistä sosiaalisempaa. Varmasti kuvittelulla 
on ollut monien pelaajien kohdalla suuri merkitys myös vanhemmissa yksinpeleissä, joissa 
kuvitteluaan ei päässyt jakamaan muiden kanssa. Ehkä huimauskin alkaa pian saada jalansijaa 
digitaalisissa peleissä, jos fyysiset erikoiskäyttöliittymät yleistyvät.  

Paitsi että jälkimmäiset kategoriat leikeistä ovat olleet marginaalissa peleissä, on leikkien 
spontaanius myös piirre, mistä olisi mielenkiintoista ottaa vaikutteita, koska siinä pelisuunnittelija 
pääsee vähemmällä. Jos lapset (tai aikuiset) keksivät itse omat leikkinsä, ei muiden tarvitse 
räätälöidä niitä heille. Parhaassa tapauksessa ne ovat sellaisia, että kaikki leikin keksijät nauttivat 
siitä, koska he ovat sen yhdessä muovanneet. Tässä tietysti leikkijäryhmän heterogeenisyys 
vaikuttaa asiaan: jossain määrin samantyyppiset ihmiset löytävät helpommin yhteisen sävelen kuin 
monella tapaa erilaiset.  

 4.2.2 Ideoita muista medioista 

Pelit kehittyvänä mediana ovat jo matkan varrella lainanneet paljon muilta medioilta. Ensimmäiset 
seikkailupelit toimivat tekstipohjaisesti kuin kirjat ikään, ja 3D-tekniikan ja muun graafisen 
suorituskyvyn kehityttyä on alettu hakea yhä enemmän vaikutteita elokuvista. Myös 
viihdemaailman lisenssit yltävät nykyään elokuvasta myös peleihin, ja näin elokuva ja peli pyritään 
tuomaan markkinoille saman markkinakohun saattelemina.

Ongelmana muiden medioiden kanssa on, että ne eivät useimmiten ole samalla tavalla 
interaktiivisia kuin pelit, ja muutenkin medioissa on eroa. Näin suoraan toisesta mediasta otetut 
ideat eivät välttämättä toimi lainkaan. Esimerkiksi 90-luvulla videoiden tullessa peleihin monet pelit 
olivat huonoja, koska videot liimattiin pelien päälle ja oletettiin, että liikkuva kuva pelin ohessa 
tekee kokemuksesta automaattisesti kiinnostavamman. Sittemmin elokuvissa käytettäviä tekniikoita 
on opittu käyttämään paremmin peleihin mukautettuina, niin että lopputulos on tukenut peliä, sen 
sijaan, että olisi vienyt siltä sen ominaislaadun. Ehkä opetukseksi voitaisiin sanoa, että muista 
medioista kannattaa ottaa toimivia mausteita peliin, mutta ei niellä toisessa mediassa toimivia 
temppuja pureksimatta.

Alan Waken tekijät totesivat haastattelussa (Pelit 10/2006), että ovat ottaneet pelin 
rakenteeseen vaikutteita enemmän televisiosarjalta kuin elokuvalta, koska elokuvan pariin tuntiin 
sovitettu draaman kaari on luonteeltaan erilainen kuin peli, jota pelataan pätkissä, ja taas 
televisiosarjat ovat tässä suhteessa lähempänä peliä, joten rakennetta on parempi lainata sieltä.  

Useimmiten muista medioista lainataan vain tiettyjä osia, niin että peliin otetaan vaikkapa 
tv-sarjan dramaattinen kaari, tai tv-ohjelmaan peli tai kilpailu. Tosi-TV ilmiönä on varmasti osittain 
tätä: ihmiset laitetaan kilpailulliseen asetelmaan, ja joskus myös jokainen katsoja on osittain 



63

mukana esimerkiksi äänestysmahdollisuuden kautta. 

Todellisten hybridien tekeminen onkin sitten jo vaikeampaa. Jos halutaan yhdistää kaikki 
pelin ja elokuvan ominaisuudet kokonaisuudeksi, joka on sekä elokuva että peli, on haaste suuri. 
Esimerkiksi elokuvaa katsotaan elokuvateatterissa isolla joukolla, kun taas pelejä pelataan 
enimmäkseen kotona. Jos kaksi mediaa pyritään yhdistämään, niiden ristiriitaiset ominaisuudet 
joudutaan jotenkin ratkaisemaan. Väline on viesti, ja jos kaksi ristiriitaista viestiä yhdistetään, 
saatetaan helposti joutua ongelmiin. 

 4.3 Omien opiskeluprojekteina tehtyjen pelien analyysi

Nyt on aika käydä konkreettisiin pelisuunnitteluesimerkkeihin, joiden kautta pohditaan genrejen ja 
niiden rikkomisen problematiikkaa. Seuraavissa aliluvuissa esittelen, miten olen itse 
pelisuunnittelijana käyttänyt genrejä ja pyrkinyt niitä rikkomaan. Tämä teema on ollut oikeastaan 
kaikissa peliprojekteissani läsnä, koska olen kokenut tärkeäksi kokeilla uusia asioita ja opiskelijana 
minulla on ollut mahdollisuus olla riippumaton taloudellisista paineista. Esittelen pelit ensin 
yleisesti, ja käyn sitten läpi millaisilla tasoilla genrejä rikotaan tai käytetään. Monet esitellyistä 
peleistä on tehty muiden ihmisten kanssa. Olen kuitenkin ollut pelisuunnittelijana oleellisesti 
mukana kaikissa näissä peleissä. Osa projekteista on konseptitasolla, osa demoja ja osa valmiita 
pelejä.

 4.3.1 Snowman in Hell

Snowman in Hell (katso kuva 8) on peliprojekti, joka aloitettiin pienenä demona kurssilla Creating 
narration in 2D games, mutta jota sittemmin laajennettiin kokonaiseksi peliksi. Peliä ovat olleet 
tekemässä kanssani Tanja Bastamow, Janne Kaasalainen, Miska Natunen ja Jürgen Scheible. Koska 
alussa tavoitteet eivät olleet kovin kunnianhimoisia, pelin lähtökohdat pistettiin lähinnä 
huumorimielellä vähän absurdeiksi, eikä pyritty valtaviin innovaatioihin. Lopputuloksessa on 
kuitenkin paljon genrejen rikkomisen tematiikkaa. Snowman in Hell on ladattavissa netistä muun 
muassa osoitteesta http://mlab.uiah.fi/snowman, ja löytyy myös liitteestä 4.

 4.3.1.1 Pelimekaniikka

Snowman in Hell toimii pelimekaanisesti monella tapaa kuten perinteiset 2D-tasohyppelyt, eli 
lumiukkoa voi liikuttaa edestakaisin ja se osaa hyppiä. Lumiukon pää on kuitenkin erillinen osa 
hahmon ruumista, niin että oleellinen osa pelaamista on heitellä ja potkia päätä sekä vastustajien 
murskaamiseksi että tiettyjen ongelmien ratkaisemiseksi. Tipahtaminen rotkoihin tai piikkiansoihin 
osuminen tappaa lumiukon kerrasta. Pää myös tipahtaa helposti osuessaan kattoon tai muuhun 
esteeseen, ja näin sen kanssa täytyy olla varovainen, koska pään menettäminen johtaa kuolemaan. 
Lumiukon kuolema palauttaa tämän radan alkuun, jolloin lumiukon rangaistus Helvetissä jatkuu 
ikuisesti, ellei tehtävää suoriteta.   

http://mlab.uiah.fi/snowman
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Kuva 8. Snowman in Hellin pelitila, muovailuvahasta rakennettuine hahmoineen ja romusta 
rakennettuine taustoineen ja etualoineen.

Lumiukon koko on myös dynaaminen, ja liekkien tai vihollisten kosketukset sulattavat 
hahmoa pienemmäksi. Lumiukon koko kertoo siis jäljellä olevan keston määrän, mutta samalla 
lumiukon koko on käytettävissä myös tilalliseen ongelmanratkaisuun. Ongelmanratkaisupuolen 
lisääminen oli genrejenkin kannalta tärkeää, ja jokaiseen rataan viidestä on sisällytetty vähintään 
yksi ongelma, jonka ratkaisemiseksi täytyy käyttää hiukan luovuutta reaktiokyvyn lisäksi.

 4.3.1.2 Kerronta

Snowman in Hellin tarina kerrotaan sekä välianimaatioissa että ratojen aikana käytävässä 
dialogissa. Maa repeää lumiukon alta, ja hän tippuu Helvettiin. Siellä hän törmää ensimmäiseksi 
Vergilius-nimisen reportterin kalloon, joka kertoo, että Helvetin pohjataso on kylmä ja että hän voi 
johdattaa lumiukon sinne. Tästä alkaa matka läpi Helvetin tasojen. Matkalla törmätään muihinkin 
kituviin sieluihin, jotka Vergilius on elämänsä aikana tuntenut, ja selvitetään samalla Vergiliuksen 
murhaan johtaneet tapahtumat. Lopulta Helvetin pohjalla murha on selvinnyt, mutta lumiukko ei 
viihdy vieläkään, koska Helvetissä on liian kylmä. Kuitenkin hän löytää itsensä taas maan päältä 
auringon noustessa.
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Kuva 9. Snowman in Hellin välianimaatioiden tyylillisten genrejen sekoittamista. Vasemmalla film 
noir -muistikuva gangsterista, oikealla Helvetin portti.

Helvetti on rakennettu visuaalisesti aika unenomaiseksi paikaksi, kun taas kontrastina 
hämyisiin helvettikuviin ovat takaumat Vergiliuksen elämästä mustavalkoisia valokuvia 
äärikontrasteilla (katso kuva 9). Hahmot, jotka tarinassa tavataan, ovat ylpeitä ja kyynisiä, joskin 
dialogi Vergiliuksen ja lumiukon välillä on ajoittain myös humoristista. Absurdiin vaikutelmaan on 
pyritty kaikessa. Kerronnallisista genreistäni kauhu ja rikos ovat osittain läsnä, mutta näihinkin 
molempiin liittyy vahva ironinen pohja Snowman in Hellin kohdalla. Päätimme tehdä sekä 
murhatarinan että Helvetin muovailuvahahirviöt ja muun mahdollisimman tosissamme, mutta 
kaiken tämän sekoittaminen yhdeksi oli alusta alkaen mukana myös jonkinlaisella 
metahuumoritasolla.    

 4.3.1.3 Genrejen rikkominen

Snowman in Hell on pelimekaanisesti ensisijaisesti tasohyppelypeli, mutta halusimme saada pelistä 
kuitenkin erilaisen. Ensimmäinen päätös oli tehdä tarinasta monipuolisempi kuin perinteiset 
tasohyppelypelien tarinat, kuten Super Mario Bros. -pelin “pelasta prinsessa”. Lumiukko Helvetissä 
ideana lähti aluksi täysin pelimekaniikasta, koska kurssin tehtävänä oli luoda ns. pallopeli, ja 
lumiukon pään heittelyllä saatiin tämä vaatimus toteutettua. Helvetin ja lumen perusdraama oli 
alusta alkaen mukana, mutta tarinan erottautumiseen massasta keksittiin lopulta Danten Helvetti, 
joka sopi tällaiseen taidekoulupeliin loistavasti. Mikä olisi syvällisempää ja epäsovinnaisempaa 
tarinassa, kuin keskiaikaisen runoklassikon käyttäminen sen mausteena? 

Pelin tarinaa monimutkaistettiin kuitenkin entisestään. Koska film noir on suomalaisessa 
peliteollisuudessa menestynyt ennenkin ja se tuntui myös olevan sopivan kaukana keskiaikaisesta 
teologisesta runoudesta, otettiin pelin tarinaan myös film noir -murhamysteeri, joka selviää 
takaumissa hiljalleen. 

Visuaalisesti ero “perinteisiin” tasohyppelyihin tehtiin käyttämällä muovailuvaha-
animaatiota sekä fyysisesti rakennettuja ratoja, tarkoittaen sitä, että mitään grafiikkaa ei tehty 
tietokoneella suoraan, vaan rakensimme romuista ratojen taustat ja siirsimme valokuvina peliin, 



66

joskin muokattuina. Myös ratojen etualat koostuvat valokuvapohjaisesta materiaalista, ja ne on 
yhdistetty kuvankäsittelyohjelmalla toisiinsa. 

Pelillisesti pyrimme käyttämään pelin tarinallista asetelmaa luomaan tasohyppelyyn myös 
ongelmanratkaisua. Lumiukon sulaminen liekeissä kertoo lumiukon jäljellä olevan keston määrän, 
mutta koon vaihtumista saatetaan käyttää myös hyväksi, niin että joissain kohdissa lumiukon pitää 
sulattaa itseään mahtuakseen ahtaasta paikasta tai lisätä massaansa saadakseen seinän murskattua. 

Tarinankerrontaa esitetään ensisijaisesti välianimaatioissa, mutta koska halusimme tuoda 
tarinaa etualalle, lisäsimme myös dialogia pelin kenttiin. Valitettavasti tätä ei ollut aikaa toteuttaa 
äänitettynä äänenä, joten tekstit, jotka ilmestyvät hahmon pään päälle kesken pelin, jäävät helposti 
pelaajalta lukematta. Kuitenkin nämä tekstit on sidottu epäsuorasti myös pelimekaniikkaan, niin että 
joskus dialogista saa vinkkejä eteenpäin pääsemisestä itse pelissä. 

Koska peli kokonaisuutena on suhteellisen lyhyt ja luonteeltaan lineaarinen, pystyimme 
myös lisäämään yllätyksellisiä juonenkäänteitä itse kenttiin, kuten että lumiukon pään varastaa 
lintuhirviö ja lumiukon pitää sitten selvitä ilman päätään hetken, kunnes saa houkuteltua linnun 
lohikäärmeen tulipalloihin, jolloin lintu kuolee ja tipauttaa pään taas pelaajan ulottuville.    

Kaiken kaikkiaan useimmat pelin perusverbit (liiku sivuille, hyppää, heitä/potki päätä) eivät 
kuvaa pelin tarinan teemoja (petturuus taisi nousta ykkösteemaksi...), jotka tulevat näkyviin 
välianimaatiossa ja dialogissa. Yksi verbi kuitenkin sopi teemaan, sillä lumiukko voi ottaa lunta 
toisilta lumiukoilta, jotka kituvat liekeissä, jotta saisi itseään kasvatetuksi. Tämä kidutettujen 
lumiukkojen kiusaaminen omaa etua tavoitellessa on selvästi jollain tasolla petturuutta, ja näin 
pelaaja ei voi itsekään jäädä katsomaan petturuuden teemaa ulkopuolelta, vaan joutuu vastakkain 
oman syyllisyytensä kanssa. 

Snowman in Hell on saanut paljon positiivista palautetta juuri omalaatuisista ratkaisuistaan. 
Esimerkiksi Peliplaneetta.netin arvostelussa [Peliplaneetta] todetaan: ”Jotain näin kieroutunutta  
osaavat tehdä vain suomalaiset... ...Toteutukseltaan peli on tyylikkään omaperäinen.” ja Pelit-
lehden 1/2005 arvostelussa taas: ”Outo, hauska ja kaikin puolin ainutlaatuinen kokemus...  
...yhdistää monia tyylilajeja... ...näyttää ja kuulostaa juuri itseltään.” 

 4.3.2 Muita peligenrekokeiluja

Snowman in Hell on ainoa laajempi peliprojekti, joka on viety opiskeluaikana alusta loppuun. 
Monilla kursseilla on kuitenkin syntynyt suppeampia pelikokeiluja konseptista demoihin, jotka 
oleellisesti liittyvät tämän työn aihepiiriin. Niiden analysointi kovin yksityiskohtaisesti ei olisi 
tarkoituksenmukaista, mutta ne ovat kuitenkin ehdottomasti mainitsemisen arvoisia tuoden uusia 
näkökulmia genrejen rikkomiseen ja sekoittamiseen pelisuunnittelussa. Käsittelen näitä seuraavaksi.

 4.3.2.1 Love Thy Neighbour

Love Thy Neighbour on interaktiivisen elokuvan ja pelin sekoitus, joka on toteutettu Interactive 
Cinema Workshop -kurssilla Jinwoo Chungin ja Leonidas Kambiseliksen kanssa ja löytyy liitteestä 
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4. Tässä siis genret sekoittuvat medioiden sekoittuessa. Elokuvan ja interaktiivisuuden välillä on 
aina videon lineaarisuuden ongelma. Tässä projektissa lähdin siitä, että koska yksi videonpätkä on 
aina samanlainen, täytyy yhdistää kaksi videota, jotta saataisiin mahdollisuus vuorovaikutuksen 
kautta syntyviin uusiin tilanteisiin. 

Koska kahden videon yhteensovittaminen olisi lähes mahdotonta niin, että yhdistelmät ovat 
aina loogisia, piti keksiä jokin kiertotie. Tällä kertaa löytyi ääni siksi tekijäksi. Love Thy 
Neighbourin videot ovat kahdesta vierekkäisestä huoneesta kerrostalossa, jossa asuvat naapurukset 
alkavat meluta kilpaa (katso kuva 10). Koska naapurukset eivät ole muussa kontaktissa muuten kuin 
äänien kautta tapahtuvassa kaksintaistelussa, oli helpompi luoda illuusio siitä, että kaksi erillistä 
videota todella kuvaa yhtäaikaisia tapahtumia kerrostalossa. 

Tässä vaiheessa pelit astuvat kuvaan. Tappelupelien klassinen peligenre sopi hyväksi 
vertailukohdaksi tähän tilanteeseen. Tappelupelissä kaksi hahmoa taistelee keskenään, yrittäen 
saada toisen energian nolliin tekemällä erilaisia taisteluliikkeitä sekä jokaiselle hahmolle ominaisia 
erikoisliikkeitä. Tässä elokuvassa taas kaksi naapurusta meluaa kumpikin persoonallisella 
tyylillään, aiheuttaen vihastumisen kasvua vastustajalle, ja toinen murtuu lopulta vastustajan 
meluamisen jatkuessa. 

Kuva 10. Love Thy Neighbourin pelitila. Pelaaja klikkailee oman hahmonsa asunnon esineitä,  
jolloin tämä ryhtyy meluamaan valitulla esineellä lyhyessä filminpätkässä. Naapurin vihaisuustaso 
nousee sitä mukaa, kun meteli jatkuu.  
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Elokuvaan ohjelmoitiin logiikka, jolla erilaisia asioita ruuduissa klikkaamalla hahmo tekee 
aina liikkeen, ja pelissä on myös kaksinpeli, jossa ihmiset pelaavat vastakkain. Viittauksia 
mätkintäpeligenreen on esimerkiksi alun hahmon valinnassa sekä alussa soitettavassa gongissa, 
jonka äänestä naapurukset häiriintyvät ja aloittavat taistelunsa. Koska eri liikkeet aiheuttavat eri 
määriä vastustajan vihastumista, on yritettävä tutkia nopeasti erilaisia meluamistekniikoita ja 
kukistettava vastustaja klikkailemalla. 

Pelillisesti tämä elokuva on tietysti hyvin suppea, ja pelillisyyttä lähinnä lainataan 
motivoimaan erilaisten meluamisliikkeiden kirjoa. Kun peliä on pelannut muutaman kerran, voi 
löytää pari liikettä, jotka kaikkein tehokkaimmin vihastuttavat vastustajan, ja näin pelin idea 
monipuolisesta taistelusta häviää. Muutamaan kertaan katsottavaan kevyeen hupielokuvaan 
pelillisyys tuo kuitenkin enemmän jännitystä ja käyttää näin hyödyksi pelillisyyttä ja analogiaa 
yhteen peligenreen.

Tässä pelissä voidaan sanoa, että verbit ja pelimekaniikka todella kuvaavat tarinan 
pääteeman, joskin epäsuorasti. Meluaminen kun on oikeastaan ainut asia mitä pelaaja voi tehdä, ja 
juuri tämä meluaminen on toiminnan kautta esitetty kuva ihmisen lapsellisuudesta ja vaikeudesta 
rakastaa lähimmäistään. Pelin tavoite saada vastustaja mahdollisimman vihaiseksi, ennen kuin itse 
hajoaa täysin, tukee myös samaa viestiä. Syvälliseksi aiheen käsittelyksi Love Thy Neighbouria ei 
voi sanoa, mutta sitä voi silti pitää yksinkertaisena esimerkkinä siitä, että pelimekaniikka ja tarina 
tukevat toisiaan.

 4.3.2.2 Freakshow Circus Revolutions

Circus Freakshow Revolutions on pieni genrekokeilu samalta kurssilta, jossa Snowman in Hell sai 
alkunsa. Siinä on yhdistetty yksinkertainen toimintapeli perinteiseen muistipeliin. Pelin tekijöinä 
olivat kanssani Janne Kaasalainen, Miska Natunen ja Jürgen Scheible ja se löytyy liitteestä 4. 
Pelaaja liikkuu korttien (tai tässä tapauksessa luukkujen) keskellä ja availee niitä kaksi kerrallaan 
pyrkien etsimään pareja luukuissa oleville poikki sahatuille hirviöille (katso kuva 11). Luukkuja 
avattaessa hirviöiden sielut pääsevät luukuista karkuun ja yrittävät tappaa pelaajaa, ellei tämä väistä 
niitä. Löytämällä toisen puolikkaan luukusta hirviöt muuttuvat yhdeksi kokonaisuudeksi ja niiden 
riehuvat sielut lakkaavat häiritsemästä pelaajaa. 

Tämä demo on pelimekaanisten genrejen yhdistämisen kokeilu, jossa kokeiltiin, voidaanko 
reaktiopohjaista toimintaa yhdistää rauhallista pohtimista vaativaan muistipeliin. Toisaalta samassa 
paketissa kokeiltiin tarinan lisäämistä muistipeliin, jossa normaalisti ei ole mitään kerronnallista 
kehystä. Tarina sirkuksen taikasahalla kahtia sahatuista hirviöistä ja petturitirehtööristä oli ehkä 
hieman hiomaton, joten muistipelin tarinallisen laajentamisen näkökulmasta kokeilu ei ollut ehkä 
tarpeeksi uskottavasti toteutettu. Myös demoa olisi pitänyt laajentaa siitä suppeasta muutaman 
luukun radasta, jonka toteutimme, jotta olisi selvinnyt, kuinka muisti selviää toimintaa täynnä 
olevassa ympäristössä.
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Kuva 11. Freakshow Circus Revolutionsin pelitila. Pelaaja on kaksipäisen Doublefreakin kengissä 
availlen puisia luukkuja, etsien samanvärisiä hirviönpuolikkaita muistipelityyliin ja vältellen 
aggressiivisia sieluja.

 4.3.2.3 Rhythm Rush

Rhythm Rush on pelikonsepti, jossa pyrittiin laajempaan pervasiiviseen peliin, jossa muutkin 
mediat kuin tietokone näyttelisivät osaansa. Rhythm Rush on ensisijaisesti netissä pelattava monen 
pelaajan peli, jossa eri musiikkigenrejen kannattajat taistelevat musiikkityylinsä puolesta keräämällä 
mainetta. Rhythm Rushin konsepti on kehitetty Games and storytelling workshopissa keväällä 2006 
Anne Dahlgrenin ja Marko Saareston kanssa.

Rhythm Rushin webissä oleva pelimaailma olisi kuvitteellisten musiikkisankarien maailma, 
jossa eri musiikkigenrejen edustajat taistelevat vaikutusvallasta. Kännykkäminipelit laajentaisivat 
peliä, mutta tämän lisäksi pelin maailmaan olisi kytketty radio-ohjelma, joka soittaisi pelissä 
vallalla olevien musiikkityylien musiikkia ja raportoisi paikallisesti pelin tapahtumia. Näin nuorten 
musiikkiharrastus saadaan sidottua kiinteämmin peliin. Musiikkiskeneen liittyvät toiminnot kuten 
keikkailu olisivat pääverbit, ja eri ryhmittymien kilpailu olisi mallinnettu paikallisesta tasosta 
(kaupunginosat) aina kansainväliseen tasoon asti (maat). Näin jokaisen pelaajan teoilla olisi selkeä 
paikallinen vaikutus, mutta jokainen olisi myös pienenä osana suuremman tason valtataistelua. 
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Tämän konseptin mielenkiintoisin osio on ajatus siitä, että kännyköiden 
paikantamisominaisuutta hyväksikäyttämällä peli suosisi ihmisten tapaamista oikeassa elämässä. 
Kun pelaajat pitävät bileet, he voivat rekisteröidä tapahtuman viestillä, jolloin pelimaailmassa 
heidän maineensa nousee huomattavasti. Näin peli pyrkisi tuomaan ihmisiä yhteen paitsi 
digitaalisina yhteisöinä, myös digitaalisen maailman ulkopuolella. Sillä, mitä pelaajat keskenään 
tekisivät, ei tarvitsisi olla pelin kannalta väliä, ja näin pelaajat voisivat tehdä keskenään mitä 
haluavat, joko pelistä välittämättä tai uusia strategioita ja liittoumia suunnitellen.

Tällainen järjestelmä voisi tuoda nuorten elämään mielenkiintoisen lisätason, jossa 
kavereiden kanssa hengaaminen muuttuu myös vähän peliksi ja peli taas uusien ihmisten 
tapaamiseksi, koska pelimekaniikka pyrkisi suosimaan uusien ihmisten yhteisiä tapahtumia ja eri 
musiikkityylin edustajien yhteisiä liittoumia sekä pelimaailman sisällä että oikeassa elämässä. 

Pervasiiviset pelit ovat perinteisesti pyrkineet rikkomaan perinteisiä genrejä, ja näin ideat 
usein tuodaankin perinteisten peligenrejen ulkopuolelta. Musiikkimaailmaan sijoittuvia pelejä on jo 
olemassa, koska tämä maailma on teineille ennestään mielenkiintoinen, mutta pelimekaanisesti 
pitäisin ihmisten oikean tapaamisen suosimista hyvin mielenkiintoisena lisäyksenä, koska 
moninpelien suurin valtti on juuri sosiaalisuus. On tietysti myös mahdollista, että juuri virtuaalisen 
hahmon kautta esiintyminen on monille nettipeleissä vapauttavaa, mutta ainakin tällainen uusi 
pelimekaniikka pyrkisi toimimaan sosiaalista syrjäytymistä vastaan tukemalla oikeaa kohtaamista.

 4.3.2.4 Tear

Tear on servetillä pelattava analoginen peli. Se ei ole hyvä esimerkki genrejen sekoittamisesta 
digitaalisessa maailmassa, mutta esimerkki siitä, miten pelaajat voivat kehittää omia pelejä mistä 
tahansa käsillä olevista elementeistä. Nopat, kortit ja pelinappulat suorastaan kutsuvat kehittämään 
jonkinlaisia pelejä, mutta myös arkipäiväisempi asia, kuten servetti voi muuttua peliksi. Tear on 
kehitetty eräänä iltana Tampereen Sohossa Games and storytelling workshopin yhteydessä keväällä 
2006. Muita suunnittelijoita olivat ainakin Ida Blekeli, Satu Heliö, Arto Kellokoski, Markus 
Montola, Heikki Repo ja Petri Ruikka. Tear-pelilauta löytyy liitteestä 5.

Tearia pelataan ottamalla yksi servetti pelilaudaksi, jota kutsutaan valtamereksi 
(ensimmäinen servetti oli sininen). Tästä pelilaudasta on jokaisen pelaajan vuorollaan revittävä irti 
pala, rypistettävä se palloksi (“kyynel”) ja tiputettava se valtamereen, niin että missään vaiheessa 
valtamerestä ei tipahda yksikään kyynel. Pelaaja, joka vuoronsa aikana tipauttaa kyyneleen 
valtamerestä, tipahtaa pois pelistä, ja jäljellä olevat jatkavat, kunnes on enää yksi pelaaja jäljellä.

Peli on todettu toimivaksi baariympäristössä, ja jo ensimmäisten pelien jälkeen siinä syntyi 
erilaisia taktiikoita, kuten riskin ottaminen tipauttamalla oma kyynel ihan valtameren reunalle, 
jolloin se tipahtaa helpommin. Peli vaatii sekä vakaata kättä, strategista silmää että tuuria, ja on 
hyvä esimerkki pelistä, jonka oppii minuutissa mutta jonka mestarilliseen hallitsemiseen voi mennä 
vuosia.

Analogisten pelien kentällä Tearin pelimekaniikkaa voidaan myös pitää innovatiivisena, 
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koska pelilautaa harvoin muokataan pelinapeiksi pelin aikana. Itse asiassa tämä voisi olla hyvinkin 
mielenkiintoinen lähestymistapa myös digitaalisissa peleissä.  

 4.4 Käynnissä olevat peliprojektit

Jatkan nyt esittelemällä kaksi peliprojektia, jotka ovat parhaillaan käynnissä ja joihin myös tämän 
lopputyön tutkimustyö on selkeimmin päässyt vaikuttamaan. 

 4.4.1 Pocket Pal

Pocket Pal on kännykässä ja internetissä pelattava moninpeli, jonka perusidea on hyvin 
genrehybridimäinen: laitetaan yhteen perinteistä tamagotchia, tekoelämäsimulaatiota sekä 
chattailypainotteista nettiyhteisöä, yhdistetään pelimaailmaan sekä kännykkä että internet, ja 
pyritään kuromaan tämä yhdeksi kokonaisuudeksi. Kerronnallisesti kaikissa edellä mainituissa on 
kuitenkin yhtenevä teema: elämän ja sosiaalisten suhteiden simulointi. 

Peli on Ironstar Helsinki Oy:n tuote, joka on tällä hetkellä betatestausvaiheessa. Itse toimin 
projektissa pelisuunnittelijana. Betatestaajaksi voi liittyä osoitteessa http://www.pocketpal.fi 
Kaikkia tässä luvussa käsiteltyjä ominaisuuksia ei vielä ole toteutettu betaversiossa, mutta ne on 
kuitenkin jo suunniteltu osaksi kokonaisuutta. Pocket Palin suurimmat vaikutteet on otettu Habbo 
Hotellilta (Sulake Corporation, 2001), The Sims -peleistä, tamagotcheista ja IRC-Galleriasta [IRC-
Galleria], joskin samoja ajatuksia löytyy myös paljon vanhemmista projekteista, kuten esimerkiksi 
MUDeista (monen käyttäjän roolipelejä/yhteisöjä merkkipohjaisella grafiikalla) ja Lucasfilmin 
Habitatista (Lucasfilm Games, 1986) [Morningstar&Farmer].

Koska oleellisesti kännykkään painottuva peli sisältää monenlaisia rajoituksia, oli 
tamagotchi-lähestymistapa helppo puhelimeen, koska samoin kuin tamagotchi, kännykkä kulkee 
aina ihmisen mukana. Tamagotchi ei kuitenkaan voi yksin kehittyä kovin monipuolisesti, joten 
useampien hahmojen yhteen tuominen tuntui luonnolliselta jatkeelta. 

Hahmot asuvat kännykässä, mutta voivat lähteä sieltä kaupungille. Tämä kaupunki on 
yhteinen kaikille pelin pelaajille, ja kaupungissa hahmo on omillaan ja voi siellä törmätä myös 
muihin hahmoihin, tehdä näiden kanssa juttuja, perustaa omia ryhmiä ja kilpailla muiden kanssa. 

Tämä oikeiden ihmisten ohjaamien hahmojen yhteistoiminta tuo peliin sosiaalisen aspektin, 
jota syvennetään netissä. Pelaaja voi mennä sinne seuraamaan hahmonsa edesottamuksia ja 
chattailemaan ja pelaamaan flash-pelejä muiden pelaajien kanssa reaaliaikaisesti. Oikeiden 
ihmispelaajien olemassaolo mahdollistaa myös personoinnin ottamisen vahvasti mukaan peliin, niin 
että pelaajat – varhaisnuorista nuoriin aikuisiin – voivat kuvastaa omia mieltymyksiään hahmonsa 
tyylissä ja tämän valinnoissa (katso kuva 12, 13 ja 14).

Nämä erilaiset puolet pelistä on sidottu yhteen muutamien yksinkertaisten pelimekaanisten 
muuttujien kautta, niin että se, miten hahmon tarpeista pitää huolta kännykässä, vaikuttaa tämän 
onnistumisiin kaupungilla, ja erilaiset sosiaaliset ja pelilliset hetket netissä kehittävät hahmoa myös 
kohti uusia aluevaltauksia. 

http://www.pocketpal.fi/


72

 Kuva 12. Pocket Pal -nettisivun Minä-osio. Täältä nähdään perustiedot omasta hahmosta, ja  
tällaisena tämä näyttäytyy myös muille hahmojen selailijoille.
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Käytännössä projekti on kerronnan kautta yhteen tuotujen genrejen looginen tulos. 
Tamagotchit käyvät säännönmukaisuudessaan tylsiksi pidemmän päälle, ja nettiyhteisöissä ei ole 
useinkaan paljon muuta tekemistä kuin chattaily tai kirjoittelu foorumeille. Tekoelämäsimulaatiot 
The Simsin tyyliin ovat jossain määrin lähellä Pocket Palia, mutta moninpelin puuttuminen tekee 
niistä perimmiltään kuitenkin erilaisia. 

Maailmaltaan webissä oleva kaupunki on myös lähempänä normaalielämää kuin esimerkiksi 
fantasia- tai scifi-verkkoroolipelit, ja myös pelimekaniikaltaan se on yksinkertaisempi, jolloin 
pelillä on parempi mahdollisuus houkutella pelaajikseen myös vähemmän verkossa pelaavia 
ryhmiä, joille pelaamisen yksinkertaisuus on tärkeää.  

 4.4.1.1 Pelimekaniikka ja kerronta lyhyesti

Pocket Pal on sen verran laaja kokonaisuus, että käsittelen sitä mieluummin pelin oleellisimpien 
elementtien kuten hahmojen, maailman ja verbien kautta. Esittelen kuitenkin tässä lyhyesti 
pelimekaniikan ja kerronnalliset lähtökohdat. 

Kuva 13. Pocket Pal kännykässä, omassa asunnossaan.
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Pocket Palin pelimekaniikka pyörii ensisijaisesti hahmon ympärillä. Hahmolla on tarpeet ja 
ominaisuudet, joita voi kehittää pelaamalla minipelejä, hoitamalla hahmoa kännykässä ja 
lähettämällä tätä kaupungille. Näiden lisäksi myös personointiin liittyvät asiat kuten hahmon 
vaatteet, harrastukset ja huonekalut ovat myös pelimekaniikassa mukana tavoittelun kohteina. 
Sosiaaliset suhteet pelimaailmassa ovat vain löyhästi sidottuja pelimekaniikkaan, ja chattaily ei 
sinänsä vaikuta tällä hetkellä peliin järjestelmänä. Yhteisöille on suunniteltu enemmän 
pelimekaanista merkitystä, niin että ne saavat omat muuttuvat ominaisuutensa osaksi peliä, mutta 
betatestivaiheessa näitä ei ole vielä toteutettu.

Tarinallisena kehyksenä pelissä on Pal Cityn aurinkoinen kaupunki, johon pelaajan hahmo 
on juuri muuttanut. Kun tavarat on saatu muuttolaatikoista, alkaa tutustuminen uuteen kaupunkiin, 
uusiin ihmisiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa itseään. Paitsi sosiaalisia suhteita ja minipelien 
tarjoamia miniseikkailuita, on pelissä esimerkiksi työkaluja, joilla voi piirtää vaikkapa oman kuvan 
talonsa seinälle ja mahdollisuuksia pitää esimerkiksi bändinsä kanssa keikka lähikuppilassa. 
Matkan varrella tapahtuu myös erilaisia tapahtumia, joissa pelaaja voi päättää, kuinka hahmo 
reagoi. 

Seuraavaksi käsittelen Pocket Palia sen tärkeimpien pelillisten elementtien kautta. 

 4.4.1.2 Hahmot Pocket Palissa

Kuten elämäsimulaatiopeleille on ominaista, myös Pocket Palissa on oman hahmon luominen tärkeä 
osa peliä. Peli alkaa hahmon tekemisellä netissä, ja siinä valitaan hahmon sukupuoli, 
ruumiinrakenne ja vaatetus. Hahmon lisäksi luodaan myös hahmon oma asunto, jonka saa sisustaa 
haluamallaan tavalla. Hahmon kehittyminen mielenkiintoiseksi persoonaksi pelimaailmassa alkaa 
näistä. 

         Kuva 14. Muutama esimerkkihahmo betatestaajien joukosta.

Pelimekaanista merkitystä pelihahmon luonnissa ei ensimmäisessä versiossa ole, 
mutta kerronnallisesti hahmonluonti on tärkeä vaihe. Koska kyse on monen pelaajan pelistä, 
personointi todella vaikuttaa muiden reaktioihin: jos teet hahmostasi prinsessamaisen mallitytön tai 
hevarin, tulevat muut ihmiset suhtautumaan sinuun eri tavalla (katso kuva 14). Oman hahmon ja 
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asunnon saaminen netistä omaan kännykkään myös tukee pelaajan samaistumista tähän hahmoon 
(katso kuva 13), koska jo pelin tamagotchi-osuuden takia on kriittistä, että pelaaja pitää hahmostaan 
ja haluaa pitää siitä näin ollen hyvää huolta. Personoitu kännykkäpeli on yksi Pocket Palin 
innovaatioista, joita ei markkinoilla ole aikaisemmin nähty.

Kun personoitu hahmo ja asunto ladataan puhelimeen, peli alkaa ja hahmon pelimekaaninen 
puoli tulee näkyviin. Tamagotcheille ominaisesti hahmolla on erilaisia tarpeita, joiden 
tyydyttämisessä pelaaja auttaa hahmoaan. Tarpeita ovat mm. nälkä, unentarve ja viihtyminen. 
Tarpeista huolehditaan asunnossa tekemällä sopivia aktiviteetteja, joista osa on minipelejä, osa 
yksinkertaisia toimintoja. Mitä paremmin hahmon tarpeet on tyydytetty, sitä onnellisempi hahmo 
on, ja näin yksi perustavoitteista on pitää hahmo onnellisena. 

Onnellisuuden ja perustarpeiden lisäksi hahmolla on myös ominaisuuksia, joita hän voi 
kehittää. Nämä ovat sukua roolipelien ominaisuuksille, ja ne tukevat pelikokonaisuuden 
pelillisyyttä, ja mahdollistavat pitkäjänteisen hahmon kehittymisen maailmassa. Näitä 
ominaisuuksia ovat inspiraatio, tieto, karisma ja kunto. Ominaisuuksia kehitetään pelimaailmassa 
lähettämällä hahmo kodistaan kaupungille harrastamaan jotain. Riippuen siitä, mitä teet, hahmo 
kehittyy tiettyyn suuntaan. Lenkillä käynti lisää kuntoa, taidenäyttelyssä käynti kehittää 
inspiraatiota. 

Hahmon ominaisuudet kertovat siis hahmon elintavoista ja arvostuksista, sekä 
mahdollistavat pärjäämisen elämän eri aloilla. Pelimaailmassa on kilpailuja, joissa tarvitsee aina 
tiettyä ominaisuutta, ja näissä menestyminen voi kilpailullisemmille pelaajille olla motivaatio käydä 
kaupungilla ja tehdä asioita. Pelin kerronnasta enemmän innostuvat hahmot taas kehittyvät kuin 
huomaamattaan ja voivat hekin näin joskus menestyä kilpailuissa.

Kilpailuissa otetaan myös huomioon hahmon onnellisuus, niin että onnellisen hahmon 
suoritus on aina parempi kuin onnettoman. Näin myös tamagotchi-osuus ja hahmon tarpeista 
huolehtiminen nousevat osaksi pelin kokonaisuutta. 

Kaiken kaikkiaan hahmon ominaisuudet ovat siis pelimekaanisia, ja ne näytetään pelaajalle 
numeroina eli hyvin alkeellisesti kerrontaa ajatellen. Hahmon ulkonäkö taas ei vaikuta 
pelimekaniikkaan mitenkään, mikäli sosiaalinen puoli jätetään ikään kuin varsinaisen pelin 
ulkopuolelle. Hahmon personointi on lainattu esimerkiksi The Sims:istä, ominaisuudet taas 
roolipeleistä ja strategiapeleistä. 

Strategiapelin kerronnalliset maailmat ovat useimmiten täysin erilaisia kuin Pocket Palin, 
mutta yksi tekninen puoli pakottaa ottamaan ideoita pelimekaniikkaan juuri strategiapeleistä. Kyse 
on siitä, että kännyköiden rajoittuneiden teknisten ominaisuuksien ansiosta on mahdotonta pelata 
kaupungilla reaaliajassa, paitsi tietokoneen kautta netissä. Moninpeli halutaan kuitenkin 
mahdollistaa jokaiselle, jolla on peli kännykässään. Näin siis netin ulottumattomissa olevat pelaajat 
joutuvat pelaamaan moninpeliä ikään kuin vuoropohjaisesti, ei reaaliajassa, ja tällaiseen 
pelimekaniikkaan on ratkaisuja valmiina nimenomaan strategiapelien genressä, jossa on paljon 
vuoropohjaisia pelejä jo valmiiksi. 
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Kun siis reaaliaikaisina pelattavien minipelien ohelle (katso kuva 15) on haluttu hahmojen 
kehittyvän, tapaavan muita hahmoja ja kilpailevan keskenään, monen pelaajan peli muuttuukin 
strategiapeliksi: kyse ei ole hyvistä reaktioista, vaan ennalta suunnittelusta, resurssienhallinnasta ja 
todennäköisyyksistä. On mielenkiintoista nähdä, miten pelaajat suhtautuvat tällaiseen tasoon ja 
ajattelevatko pelaajat sitä pelinä vai ainoastaan kerronnallisena mausteena.  

 4.4.1.3 Maailma Pocket Palissa

Pocket Palin maailma koostuu yhden pelaajan näkökulmasta hänen oman hahmonsa asunnosta, joka 
sijaitsee hänen kännykässään, sekä Pal Citystä, joka sijaitsee internetissä. Koska kaikkien hahmojen 
asunnot sijaitsevat Pal Cityssä, on myös luonnollista, että muiden asuntoja voi vilkuilla netissä. Pal 
City sisältää oman asunnon lisäksi myös muita kohteita, joista löytyy reaaliaikaisen pelaamisen 
mahdollisuuksia. Pal City on siis olemassa sekä tarinallisena kehyksenä kaikille paikoille, joihin 
pelaaja voi mennä, että kaikkien kaupungilla mahdollisten toimintojen summana.

Tarinallisesti Pal City on paikka, jossa on aina kesä ja kaikilla on mukavaa. Syvällisyyttä 
maailmasta on turha etsiä, vaan kokonaisuus on mosaiikki erilaisista paikoista, joissa hahmot voivat 
harrastaa asioita, viettää aikaa ja tutustua toisiinsa. Pelin alussa hahmo on juuri muuttanut 
kaupunkiin ja alkaa näin luoda omaa elämäänsä puhtaalta pöydältä. Pelin kohderyhmä, johon 
kuuluvat myös varhaisnuoret ja jopa lapset, on ollut päätekijänä maailman rakentumisessa 
lastenkirjamaiseen suuntaan. Ja mikäs siinä, kyllähän viattomampien pelimaailmojen olemassaolo 
tuo hyvää vaihtelua keskimäärin perin sotaisiin ja raadollisiin pelimaailmoihin, joita kyllä on 
tarjolla niille, jotka niitä kaipaavat. Pientä tervettä anarkismia maailmaan on kuitenkin tarkoitus 
lisätä, ettei lopputulos olisi lapsellekaan tylsä. 

Kuva 15. Vasemmalla hahmon tarpeita. Keskellä ja oikealla esimerkkejä kännykässä pelattavista 
harrastusminipeleistä.

Teknologisten rajoitteiden takia pelin maailma ei ole pelimaailma siinä mielessä, että se olisi 
yhtenäinen ja vapaasti tutkittavissa reaaliajassa, eikä pelin maailmassa ole fysiikkamoottoria tai 
muita yhtenäiseen maailmaan liitettyjä ominaisuuksia. Minipelien pelitiloissa on aina omat, sille 
minipelille pakolliset piirteet maailmasta. Autopelissä on kyse fysiikan mallintamisesta, kun hahmot 
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lähtevät ajamaan kilpaa Pal Cityssä sijaitsevaan rallikeskukseen, ja hahmon omassa puutarhassa on 
kasvualgoritmeja kasveille, jotka siellä kasvavat. 

Pal Cityn kaupunginosat ovat yksi osa maailman merkityksellistämistä tarinan kautta. 
Kaupunki koostuu neljästä kaupunginosasta. On Downtown, menevien ja modernien ihmisten 
kaupunginosa, on Boheme Village, joka on enemmän tunnelmallinen taiteilijakylä, Beach Side, 
jossa rennot skeittarit ja surffaajat hengaavat, sekä China Town, jossa on monikulttuurisempi 
meininki. Eri kaupunginosat profiloituvat niiden paikkojen perusteella, mitä niissä on (katso kuva 
16), ja näin erilaisia asioita arvostavat hahmot voivat löytää kotoisan paikan tietyn kaupunginosan 
alueelta todennäköisemmin kuin täysin satunnaisesti sijoitetuista paikoista. Jo alussa hahmoa 
luotaessa pelaaja pääsee valitsemaan missä kaupunginosassa asuu, ja näin myös asuinpaikka on yksi 
hahmon persoonallisuutta kuvaava lisäpiirre.

Kaiken kaikkiaan Pocket Palin maailma kokonaisuutena on ensisijaisesti tarinallinen kehys 
ja alusta, johon minipelejä voidaan liittää, kuitenkin ylläpitäen illuusiota yhtenäisestä maailmasta. 
Netissä on paljon minipelejä tarjoavia sivustoja, mutta harvoin ne sidotaan näin selkeästi yhteen, 
luoden uuden merkitystason pelille. Pocket Palissa ei ole kyse enää pelkästä ajan tappamisesta ja 
kilpailusta hi-score -listan valtiudesta. Oman hahmon kehitys suuntaa tätä menestymään 
tietynlaisissa asioissa, ja myös sosiaaliset suhteet maailmassa ohjaavat pelaajien käyttäytymistä, 
niin että minipelejä ei pelata yksin tai kasvottomia vastustajia vastaan. Voit järjestää vaikkapa oman 
ralliturnauksen nimenomaan omille Pocket Pal -kavereillesi ja itsellesi. Kun hahmonne kehittyvät, 
voitte lopulta perustaa oman ralliyhteisön, jonka riveissä kilpailette enemmänkin, tai järjestätte 
muita tapahtumia maailmassa.

Sen lisäksi, että pelimaailmaa käytetään kokoamaan yhteen pelaajia ja pelejä mielekkääksi 
kokonaisuudeksi, on maailmasta tarkoitus tehdä myös avoin pelaajien luomalle sisällölle. 
Yksittäisten pelaajien tai pelaajayhteisöjen järjestämiä tapahtumia pyritään tukemaan, niin että 
tapahtuminen järjestäminen on eduksi sekä järjestäjille että osallistujille. Näin maailman tapahtumat 
myös muotoutuvat käyttäjäkunnan toiveiden mukaan, ilman että pelin ylläpitäjien täytyy luoda 
jatkuvasti lisää sisältöä. Varsinaisia minipelejä pelaajat eivät pysty luomaan, joskin tätäkin 
voitaisiin tietysti harkita. Jos luotaisiin esimerkiksi ohjelmointirajapinnat, joilla ohjelmoijat voivat 
pyytää hahmojen kuvia ja animaatioita järjestelmältä, ja sitten pelaajat voisivat luoda pelimaailmaan 
uusia pikkupelejä. Pelin tekijät sitten hyväksyisivät ne, jos ne sopivat sisällöksi. Yleisiä tapahtumia, 
jotka lähinnä pyörittävät hahmojen ominaisuusarvoja tietyllä logiikalla, on kuitenkin helpompi 
antaa pelaajien luoda, ja tämä ominaisuus on tulossa valmiiseen peliin. Tapahtumien ajat, paikat ja 
nimet ovat pelaajien järjestettävissä.

Tällä logiikalla pelaajat voivat esimerkiksi pitää bändi-yhteisönsä nimissä keikan jossain 
kaupungin paikallisessa kahvilassa, ja muut pelaajat, joiden hahmot ovat sinä iltana lähdössä 
kaupungille, näkevät että siellä on keikka ja voivat mennä paikalle. Bändin jäsenet saavat 
yhteisönsä aktiivisuuteen bonusta, ja kaikkien paikalle saapuneiden hahmojen inspiraatio voi 
nousta, jos keikka sujuu hyvin. Tällaisia maailmaa rikastavia tapahtumia halutaan tukea maailman 
eläväisyyden takaamiseksi.  
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Kuva 16. Pal Cityn kaupunginosia. Yllä Downtown, alla China Town. Erilainen tunnelma on 
pyritty luomaan paitsi visuaalisesti, myös kaupunginosassa olevien paikkojen luonteen kautta.  
Downtown on shoppaajalle tai klubbaajalle otollisempi paikka, China Townissa voi rauhoittua 
itämaisessa puutarhassa tai nauttia eksoottista ruokaa. 

 4.4.1.4 Verbit Pocket Palissa

Verbit Pocket Palissa ovat enimmäkseen yksinkertaisia komentoja, jotka muuttavat jotain muuttujaa 
tietyn logiikan mukaan. Tämä johtuu pelin reaaliaikaisuuden puutteesta. Koska peliä kuitenkin 
suunnataan enemmän ihmisten kanssa hengailemisesta nauttiville eikä niinkään hardcore-pelaajille, 
nämä sinänsä yksipuoliset ja luonteeltaan suhteellisen matemaattiset verbit on tärkeää piilottaa 
kerrontaan. Siksi esimerkiksi kaupungille lähteminen sisältää parhaimmillaan kymmeniä 
vaihtoehtoja (haluatko lähettää hahmosi kahvilaan tutustumaan ihmisiin, huvipuistoon 
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huvittelemaan, puistoon lenkille...) ja kaikki nämä kuitenkin antavat vain pieniä muutoksia hahmon 
ominaisuuksiin pelimekaanisesti katsottuna. Voidaan sanoa, että tämä on kerronnan liimaamista 
pelimekaniikan päälle pahimmillaan, mutta toisaalta todella monimutkaisen pelimekaniikan 
rakentaminen ei-reaaliaikaiseen peliin pelästyttäisi varmasti suuren osan kohderyhmäämme pois. 

Tamagotchi-osiossa peliä on hiukan samanlainen tilanne: eri toiminnot hahmon asunnossa 
vain täyttävät tietyn tarpeen, hyvin lineaarisesti ja yksinkertaisesti. Tarinallisesti hahmo kuitenkin 
syö, käy suihkussa, katsoo telkkaria ja siivoaa, ja näin illuusio hahmon elämästä pääsee syntymään. 
Hahmon tunnetilojen muutokset pyritään näyttämään hahmon ilmeinä eikä pelkästään palkkeina, 
jotka osoittavat tarpeen täyttymystilan, ja näin pelaaja saadaan kiintymään hahmoonsa tunnetasolla, 
eikä pelkästään jonkinlaisena pelinappulana. Luonnollisesti myös jo aikaisemmin mainittu 
personointi vaikuttaa tähän.

Eri minipelien verbit ovat asia erikseen. Esimerkiksi Pal Racingin autopeli on klassinen 
ylhäältä kuvattu autopeli, jossa pelaaja pääsee ohjaamaan autoa nuolinäppäimillä ja haastamaan 
muita pelaajia kilpailuihin. Karateminipelissä taas on verbeinä karateen liittyviä liikkeitä, kuten 
lyönti, korkea ja matala potku sekä väistöliikkeitä. Yhden minipelin sisällä verbit yritetään pitää 
yksinkertaisina, niin että peli on helppo omaksua, eikä myöskään pelin suunnittelu ja toteuttaminen 
ole liian työlästä. Pelissä kun halutaan ennemmin luoda pieniä sisältöjä suureen kokonaisuuteen, 
jotta erilaiset kohderyhmän sisäiset ryhmittymät löytävät kaikki jotain mielekästä pelattavaa niin 
pelimekaanisesti kuin tarinallisestikin. 

Pocket Palissa on myös paljon verbejä, jotka eivät ole suoraan kytköksissä 
pelimekaniikkaan, kuten moninpeleissä on tapana. Esimerkiksi chattailymahdollisuus, hahmon 
personointi ja mahdollisuus selailla muiden hahmoja netissä ovat ainoastaan epäsuorasti kytköksissä 
pelin järjestelmään. 

 4.4.1.5 Genrejen rikkominen

Yhteenvetona sanottakoon, että tällaisenaan Pocket Palia voidaan kutsua erittäin monimutkaiseksi 
genrehybridiksi. Ensinnäkin nettiyhteisön ja pelin yhdistäminen yhdellä tasolla, toisaalta eri 
tyyppiset minipelit, ohjelmalelut sekä tamagotchi. Kaikki osaset on jo nähty erikseen, mutta tämän 
tarjoaminen pelaajille yhtenä sekä kännykän että internetin sisällä toimivana kokonaisuutena 
sekoittaa pelikokemuksen erilaiseksi kuin mihin on totuttu. 

Tästä kokonaisuudesta kumpuavat täysin uudet ideat syntyvät todennäköisesti silloin, kun 
peli on lähtenyt toden teolla käyntiin ja nähdään, miten ihmiset sopeutuvat tällaiseen pelimaailmaan 
ja kokemukseen. Itse odotan suurimmalla mielenkiinnolla sitä, miten pelaajien tuottama 
kerronnallinen sisältö saadaan osaksi pelimekaanista kokonaisuutta. Ohjelmalelut, kuten 
yksinkertainen piirto-ohjelma, mahdollistavat myös uudenlaisia tapoja ihmisten kommunikoida 
pelin sisällä. 
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 4.4.2 Muistoja maailmanlopusta

Muistoja maailmanlopusta on konsepti, jossa tietokonepeli yhdistetään webbisarjakuvaan. 
Sarjakuva kertoo lineaarista tarinaa, ja sitä on jo käytetty nivottuna peleihin samalla tavalla kuin 
lineaarista elokuvaa tai animaatiota interaktiivisten peliosuuksien välillä, esimerkiksi Max 
Paynessa. Tässä ideassa pyritään kuitenkin yhdistämään sarjakuvan lukeminen ja pelin pelaaminen 
saumattomammin, niin että peli ja sarjakuva eivät vuorottele, vaan limittyvät yhdeksi 
kokonaisuudeksi, jonka pelaaja voi kokea. Olen kehittänyt tätä konseptia nimenomaan lopputyöni 
osana.

Kirjassaan Sarjakuva – Näkymätön taide Scott McCloud kertoo tyhjästä tilasta 
sarjakuvaruutujen välissä. Se on oleellisesti paikka, jossa lukijan mielikuvitus pääsee täyttämään 
ruutujen välillä olevan tilan [McCloud]. Mitä tapahtuu kun tähän tilaan tunkeutuu pelihahmo?  

Pelimekaanisesti Muistoja maailmanlopusta on klassisen tasohyppelyn ja 
ongelmanratkontapelin hybridi. Koska sarjakuva on perinteisesti kaksiulotteisella tasolla toimiva 
media, kaksiulotteinen tasohyppely/ongelmanratkonta on luonnollinen valinta pelimekaanisesti. 
Jotta pelaaja pystyy seuraamaan sarjakuvan tarinaa, ei tempo pelissä saa olla liian nopea, joten 
ongelmanratkaisuun sopiva verkkainen tempo on valittu tasapainottamaan usein hyvinkin 
vauhdikasta tasohyppelypelimekaniikkaa. Kokonaisen pelin lisääminen webbisarjakuvan 
lukemiskokemukseen on myös yritys etsiä rajoja sille, miten interaktiivisuus voisi todella laajentaa 
sarjakuvan lukemiskokemusta netissä, jossa sarjakuvat edelleen ovat tavallisesti täysin lineaarisia.

Kerronnallisesti Muistoja maailmanlopusta pyrkii avaamaan uusia uria pelikerrontaan 
yhdistämällä tulevaisuuteen sijoittuvaan supersankarisarjakuvaan uskonnollista pohdintaa. 
Tällainen yhdistelmä johtaa juurensa toisaalta viihdekerronnan pinnallisuuden vastustamisesta ja 
toisaalta uskonnollisen pohdinnan tyylillisestä köyhyydestä, joka ei haasta lukijansa mielikuvitusta. 
Tietysti löytyy myös hyvää viihdettä ja nerokasta uskonnollisten aiheiden käsittelyä, mutta usein 
nämä kerronnan genret tuntuvat pysyvän tavallisilla, ei kovin mielikuvituksellisilla urillaan.  

Ihmiskunta on tuhoutunut alun perin viihteeksi tarkoitetussa projektissa, jossa mekaanisiin 
pukuihin pukeutuneet gladiaattorit sotivat toisiaan vastaan. Sota levisi epähuomiossa 
maailmanlaajuiseksi, ja jäljellä ovat enää muutamat eloonjääneet prameissa mekaanisissa 
puvuissaan. Yleisön kuoltua narsistiset showihmiset kokevat tarkoituksettomuutta ja yrittävät 
keksiä itselleen suoritettavia sankaritekoja tyhjyyttään paikatakseen. Samaan aikaan saatana ja 
Jeesus ihmettelevät, minne viimeiset ihmiset päätyvät maailman päätyttyä – maailman, jonka päivät 
ovat selvästi vähissä. 

Sitä joutuu ihmettelemään myös Rakkauden lähettiläs, yksi eloonjääneistä, joka elämänsä 
viimeisen sekunnin aikana uppoaa syvemmälle muistoihinsa ja alitajuntansa syövereihin, tarttuen 
viimeistä kertaa jokaiseen elämänsä hetkeen ja etsien sieltä rakkauden rippeitä, jotka tekisivät hänen 
elämästään merkityksellisen. 

Konseptin kohdeyleisöksi määrittyvät ihmiset, jotka ovat kyllästyneet perinteisiin tarinoihin 
ja perinteisiin peleihin ja kaipaisivat jotain uutta. Konseptin tavallisuudesta poikkeavat ratkaisut 
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todennäköisesti rajoittavat kohderyhmää, mutta koska pelin olisi tarkoitus toimia internetissä 
ilmaiseksi, olisi pelin onnistuessa mahdollisuus löytää pelaajajoukko, jonka koko tekisi pelin 
tekemisestä mielekkään. Snowman in Hell -projekti on hyvä esimerkki siitä, että internetin kautta 
voidaan saada paljonkin yleisöä pelille, joka erottuu joukosta. Peliä on ladattu internetissä yli 15000 
kertaa.

Koska kyse on kaksiulotteisesta pelistä, joka toimii pelillisesti suhteellisen yksinkertaisilla 
elementeillä sekä sarjakuvan kuvina ja ääninä, ei tuotannon pitäisi olla kovinkaan raskas. Pääpaino 
tuotannossa on hyvin suunniteltu pelimekaniikka ja hyvin tehty sarjakuva, jotka nivoutuvat 
mahdollisimman saumattomaksi kokonaisuudeksi.     

 4.4.2.1 Pelimekaniikka

Pelin pelimekaniikka koostuu lähinnä päähahmon liikuttelusta sarjakuvaruutujen muodostamassa 
maailmassa, joka on päähenkilön alitajunta (katso kuva 17). Sarjakuvaruudut ovat kuolevan miehen 
muistot, ja kuolemansa hetkellä tämän on käytävä läpi koko elämänsä hetki hetkeltä, muisto 
muistolta. Monet muistot ovat kuitenkin koteloituneet kuoriinsa, toiset taas kieppuvat tuskaisesti 
alitajunnan käytävillä. Hahmon on pyrittävä avaamaan jokainen muisto päästäkseen eteenpäin, yhä 
syvemmälle alitajuntaan, ja näin eteenpäin pelissä sekä tarinassa.

Muistot ovat siis sarjakuvaruutuja. Ne ovat mustia, erimuotoisia ruutuja, joissa on valkeat 
seinät. Saadakseen muiston esiin pelaajan täytyy rikkoa joku muiston seinämistä ja murtautua sen 
sisään, jolloin muisto eli sarjakuvaruudun kuva tulee näkyviin ja ruudun teksti tulee äänenä ulos. 
Pyrkiessään rikkomaan muistojen seinämiä pelaaja on kuitenkin jatkuvassa vaarassa tipahtaa 
kaltevilta pinnoilta alas alitajuntansa rotkoon. Pelihahmon liikkuminen on akrobaattista, ja tämä 
kykenee kävelemään ja juoksemaan, hyppimään ja roikkumaan muistojen pinnoilla ja niiden 
välissä. Mukana ovat myös erilaiset hyökkäykset, joilla hahmo voi iskeä itsensä läpi muistojen 
seinämistä.

Muistoihin päästyään pelaaja voi hengähtää hetken, katsoa ruutuun syttyvää kuvaa ja 
kuunnella siihen liittyvän tekstin. Muistojen sisään on mahdollista myös lisätä erilaisia minipelejä, 
joissa pelaajan täytyy ratkaista pulma tai selvitä reaktioillaan vielä jostain tilanteesta saadakseen 
muiston esiin. Alustavasti peli on kuitenkin pelkistetympi: kun muiston seinä on rikottu, muisto 
tulee esiin, kun siihen vuodattaa verta. Pelaajahahmon ainut resurssi on veri, jota hahmo on täynnä, 
mutta hakatessaan nyrkillä seinää tai pudotessaan korkealta verta purkautuu ulos. Peli loppuu, jos 
veri loppuu. 

Koska verta menettää pelatessaan, ja sitä on pakko menettää, jotta saisi muistot näkyviin, 
veren määrän kanssa tasapainoilu on yksi oleellisimpia pelimekaanisia aspekteja. Pelaajan pitää 
etsiä heikkoja kohtia muistojen seinämistä, jotta saisi ne rikki vuodattamatta liikaa verta. Tällaiset 
seinämät saattavat kuitenkin olla vaikeimpien akrobaattisten liikkeiden ja näin isoimpien riskien 
takana. Joistain muistoista voi myös saada lisää verta, jotta pelaaja ei menehtyisi ennen aikojaan.
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Kuva 17. Kuvitteellinen kuvakaappaus keskeltä peliä. Kaksi ruudussa näkyvää muistoa on 
murrettu auki, kaksi on vielä murtamatta. Päähahmo näkyy punaisena (ja siis täynnä verta) ja näin 
ollen hyvässä kunnossa seisomassa yhden muiston päällä. Kuvassa näkyy myös parasiitti, joka 
pyrkii kiinnittymään muistoihin ja saastuttamaan niitä, ellei sitä tuhota ajoissa. 
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Sarjakuvassa kerrottava tarina heijastuu pelihahmon kykyihin ja antaa näin erilaisia verbejä 
eri tilanteissa. Tarinan alussa hahmo on punaiseen mekaaniseen taistelupukuun sonnustautunut ja 
saa näin sitä kautta erikoisominaisuuksia, kuten rakettirepun, kestävämmän haarniskan ja ampuma-
aseita. Nämä tekevät alusta hieman helpompaa. Sittemmin pelaaja riisutaan näistä 
erikoisominaisuuksista, mutta toisia tulee tilalle. Erityisen oleellinen kristinuskoa käsittelevässä 
pelissä on tietysti Jeesus. Jeesus tulee mukaan kuvaan tarinan loppupuolella ja toimii sekä 
heittoköyden päässä olevana koukkuna (ankkuri), hakkuna (risti) että loputtomana verivarastona 
(sydän). 

Lineaarinen sarjakuvatarina siis heijastuu myös alitajuntaan, jossa pelimekaniikka tapahtuu, 
ja pelin teemoja päästään näin ilmaisemaan myös verbien kautta. Luonnollisesti verbit varsinkin 
Jeesuksen kohdalla ovat hyvin karrikoituja, mutta se sallittakoon, koska pelimekaniikka joutuu aina 
yksinkertaistamaan ja yleistämään kuvaamiaan asioita.

Kaiken kaikkiaan peli siis kulkee seuraavasti: Pelihahmo pyrkii alaspäin alitajunnassaan 
rikkoen muistojen seinämiä ja vuodattaen niihin vertaan saadakseen muistot heräämään eloon. 
Samalla hän joutuu liikkumaan akrobaattisesti muistojen välissä, välttäen alas tipahtamista, verensä 
loppumista ja kuolemaa. Muiston sisään murtautuessaan ja verta vuodattaessaan pelaajalle tarjotaan 
aina tauko, jolloin hän voi kuunnella muiston tekstin ja katsoa kuvaa, ja näin pyritään siis 
yhdistämään pelaaminen ja sarjakuvan lukeminen samaan aikaan. Edellä mainittua matkaansa 
tehdessään pelaajan verbit muuttuvat välillä tarinan heijastamalla tavalla, tuoden peliin vaihtelua ja 
uudenlaisia ongelmia ja ratkaisumalleja. 

Vaikeustason lisäämiseksi peliin voidaan lisätä niin paljon toimintaa, kuin pelimekaniikka 
vaatii. Voi olla, että muistojen täytyy liikkua välillä, jotta liikkuminen on vaikeampaa, ja ehkä jopa 
jonkinlaiset sarjakuvaruutujen ulkopuoliset hirviöt tulevat kyseeseen, niin että pelaajalle tulee 
enemmän haasteita. Esimerkiksi jonkinlaiset muistoja syövät parasiitit voisivat lisätä peliin 
enemmän jännitystä ja toimintaa. Kuitenkin pelin pitää rauhoittaa tilanne siksi aikaa, kun pelaaja 
pääsee muiston sisälle, niin että sarjakuvan lukeminen on mahdollista. Esimerkiksi aika voi 
pysähtyä, niin että ainoastaan ruudun sisällä tapahtuu niin kauan kuin pelaaja on sen muiston sisällä, 
ja käynnistyy taas kun pelaaja astuu ulos muistosta alitajunnan kaoottiseen kuiluun.         

 4.4.2.2 Kerronta

Sarjakuva siis alkaa siitä, kun kuoleva mies makaa maassa ja elämä alkaa kulkea hänen mielessään 
elokuvana – ei, vaan sarjakuvana. Tämä sarjakuva, joka on ylhäältä alaspäin etenevä tila, on 
metafora päähenkilön alitajunnasta, jossa hänen muistonsa sijaitsevat. Monet muistot ovat 
lukkiutuneet paksujen seinien taakse, mutta ne kaikki on avattava, jotta pelaaja saisi kuvan koko 
tarinasta. 

Päähenkilö on Rakkauden lähettilään nimellä tunnettu entinen tosi-tv -palkkasotilas. 2000-
luvun keskivaiheilla maailmassa tapahtui niin paljon luonnonmullistuksia, että köyhät maanosat 
tuhoutuivat täysin, ja sittemmin eräs tanskalainen viihdealan yritys osti tuhoutuneen Afrikan ja 
aloitti siellä suositun tosi-tv -ohjelman, jossa kaksi kuviteltua valtakuntaa taistelee Afrikan 
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herruudesta. Ohjelmaan palkattiin palkkasotureita. Näille puettiin mekaaniset puvut, joilla pystyi 
näyttäviin taisteluihin. Gladiaattorien perinne oli taas herätetty henkiin. 

Eräässä vaiheessa suosittua ohjelmaa sota kuitenkin riistäytyi käsistä, kun toinen osapuoli 
taistelijoista laajensikin toimintapiiriään ulos Afrikasta sääntöjen vastaisesti, ja tämän seurauksena 
mekaanisten sotilaiden taistelut ulottuivat koko maailmaan, tuhoten epähuomiossa valtaisilla 
aseillaan asutuksen maapallolta. Lopulta toinen osapuoli voitti sodan, mutta ennen niin suosituilla 
palkkasotureilla ei enää ollut yleisöä eikä sotaa. Hämmentyneinä ja turhautuneina nämä 
ihmiskunnan viimeiset eloonjääneet elivät tuhoutuneella maapallolla mekaanisten pukujensa 
suojissa, pitäen turnajaisia keskenään ja muistellen vanhoja hyviä aikoja. 

Samaan aikaan saatana oli syösty fyysisesti maan päälle, ja tämä oli muodostanut jatkuvasti 
laajenevan biomekaanisen syöverin, jossa pahuuden henki eli metalliromun ja saastuneen maan 
sekoituksessa. Rautasaatanaksi kutsuttu paikka veti seikkailijoita puoleensa, ja Teräsimpi-nimisen 
taistelijan hävittyä matkallaan sinne Rakkauden lähettiläs päätti käydä pelastamassa neidon pulasta. 
Taisteltuaan itsensä läpi rautasaatanan loistavan punaisessa puvussaan hän kuitenkin tulee 
torjutuksi, koska Teräsimpi ei kaipaakaan pelastajaa. 

Loukkaantuneena Rakkauden lähettiläs häipyy paikalta ja kiertelee tuhoutuneita maita 
häpeissään. Erään katedraalin raunioissa Jeesus huikkaa hänelle ristiltä, että voi pelastaa hänet. 
Elämäänsä turhautuneena Rakkauden lähettiläs huomaa kohta suostuneensa järjettömään 
suunnitelmaan lähteä takaisin Teräsimpeä pelastamaan, kuitenkin ilman mekaanista pukua, raahaten 
Jeesusta ristillä perässään. Reissu on tuskainen, ja lopulta perillä Teräsimpi suostuu 
hämmennyksissään lähtemään, kun repaleinen miesraunio tulee häntä pelastamaan. Teräsimmen 
kahleiden irrottua he molemmat kuitenkin tipahtavat rotkoon, ja henkitoreissaan Rakkauden 
lähettilään elämä alkaa pyöriä hänen päässään...       

Katkelmia pelin tarinasta voi lukea liitteestä 3, jossa on muutama kohtaus tarinasta 
proosakäsikirjoituksen muodossa. Luonnollisesti sarjakuvamuoto vaatisi tiettyä muokkausta 
käsikirjoitukseen, mutta pelin tunnelmasta saa varmasti kuvan näidenkin katkelmien pohjalta.   

Kaiken kaikkiaan tarina pyrkii sekoittamaan genrejä, jotka harvoin kohtaavat ja jollain 
tasolla silti tarjoavan kosketuspintaa ihmiselämään, eritoten ylpeyden, voiman, nöyryyden ja 
heikkouden teemojen pohtimiseen. Paitsi että nämä teemat ovat mielestäni oleellisia ihmiselämässä, 
on kyse myös pelillisen perusratkaisun vastustamisesta (peleissä pelihahmon ainainen 
voimistuminen ja kulkeminen kohti voittoa). Tämä pyritään kääntämään päälaelleen. Alussa 
hahmolla on kaikki erikoisaseet punaisessa mekaanisessa puvussaan, mutta pelin edetessä hän 
menettää voimiaan, ja lopulta hänellä on aseenaan vain risti. Ja lopussa tietysti kuollaan, mikä on 
voitto. Kristinuskon hulluus ja viisaus pyritään siis tekemään hyvin konkreettiseksi sekä tarinan että 
pelimekaniikan kautta. Snowman in Hellin perinnettä kunnioittaen (jossa sekoitettiin Danten 
Jumalainen näytelmä tarinaan) tarina voidaan myös nähdä absurdina tulkintana Ilmestyskirjasta.  
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 4.4.2.3 Genrejen rikkominen

Muistoja maailmanlopusta pyrkii sekoittamaan genrejä lähes kaikilla tasoilla. Pelimekaanisesti 
tasohyppelyyn on sekoitettu tilallista hahmottavista vaativaa ongelmanratkontaa. Tämä ei sinänsä 
ole vielä mullistavin yhdistelmä, vaan samantyyppisiä yhdistelmiä löytyy. Samaa on esimerkiksi 
Snowman in Hell:ssä ja Prince of Persia: The Sands of Time:ssa. Kun pelimekaanisiin 
yksityiskohtiin mennään, erottuu peli kuitenkin monista vastaavista. Esimerkiksi 
muistojen/sarjakuvaruutujen rikkominen verbinä ja samalla oman terveydentilan kanssa 
tasapainottelu eroaa useimmista vastaavan tyylisistä peleistä.

Kerronnallisesti jännitettä on rakennettu supersankariajattelun ja toisaalta kristillisen 
hartauskirjallisuuden yhdistämisellä. Kahden genren kautta törmäävät myös kaksi vastakkaista 
maailmankuvaa. Kaiken kaikkiaan pidän ajatuksesta, jossa pelinkin kautta voidaan tuoda esiin myös 
valtavirtaviihteen maailmankuvasta poikkeavia näkemyksiä, jotka saattavat satunnaisesti saada 
ihmiset ajattelemaan asioita. Myös pelien sisäänrakennetun kilpailullisuuden poistaminen pelin 
maailmankuvan taustalta on kokeilemisen arvoista tässä kilpailupainotteisessa yhteiskunnassa.  

Yksi oleellisimmista ajatuksista konseptissa on tietysti pelin yhdistyminen sarjakuvaan 
mediana. Uudet tavat yhdistää pelimekaniikkaa ja kerrontaa ovat aina etsimisen arvoisia, kun 
pyritään eroon perinteisistä ratkaisuista. Pidän myös tavasta, jolla pelihahmon alitajunta on samaan 
aikaan pelin maailma, jolloin maailman ja hahmon raja sekoittuu käsitteellisellä tasolla.  

 5 Tulokset

Tavoitteeni lopputyön kanssa oli oppia lisää pelimekaniikasta ja kerronnasta sekä niihin 
pohjautuvista genreistä. Tähtäsin myös käytännön pelisuunnittelutyöhön ja pelisuunnittelijana 
kehittymiseen sekä aiheen tutkimisen että käytännön työskentelyn kautta. Nyt puolisen vuotta 
myöhemmin tunnen saavuttaneeni nämä tavoitteet. 

Vaikka tiesinkin peligenreistä paljon jo etukäteen, on matkan varrella tullut vastaan myös 
yllätyksiä. Olen oppinut, kuinka vallitseva toimintapelien genre on nykyään, ja huomannut uusien 
alagenrejen olevan syntymässä. Analyyttisempi lähestymistapa genreihin oli minulle vaikea 
saavuttaa tyhjentävässä muodossa, mutta yhden näkökulman lisää se kuitenkin tuotti peligenreihin. 
Prosessissa jouduin myös pohtimaan, mitä puolia peleissä itse pidän tärkeinä, ja tätä kautta 
selkeyttämään omaa käsitystäni siitä, mihin haluan peleilläni pyrkiä.

Oletukseni siitä, että käytössä olevat genrejärjestelmät ovat lopulta aika samanlaisia, tuli 
todistettua, joskin muutama omalaatuisempikin genrejärjestelmä löytyi. Pelimekaanisten ja 
kerronnallisten genrejen yhdistyminen viimeisen vuoden valtavirtapeleissä oli myös 
mielenkiintoista tietoa, jossa erityisesti rikosteeman vahva nousu yllätti.   

Ehkä tärkeimmäksi tulokseksi oman pelisuunnittelijan ammattitaitoni kannalta koen 
kuitenkin tässä työssä pohdinnat pelimekaniikan ja kerronnan yhdistymisestä pelin elementtien 
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tasolla. Monia hyvin käytännönläheisiä ja relevantteja pelisuunnittelukysymyksiä nousi esiin 
runsaasti. Esimerkiksi verbien pelimekaaninen merkitys suhteessa kerronnallisiin merkityksiin ja 
toisaalta pelin verbeistä antamaan palautteeseen on todella oleellinen minkä tahansa pelin 
suunnittelussa. 

Näiden kysymysten miettiminen analyyttisesti jokaisen pelin elementin kohdalla toi esiin 
sellaisia näkökulmia, jotka on hyvä pitää selkeinä mielessä pelejä suunniteltaessa. Yleinen 
genretietämykseni siis syventyi käytännön pelisuunnitteluongelmien selkeämpään hahmottamiseen. 
Kun olen tutkinut millaisia oleellisia kysymyksiä pelisuunnitteluun liittyy, näen paremmin, mistä 
genret todella koostuvat. Silloin voin myös paremmin pohtia vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 

Myös esimerkkipelien tutkiminen oli hedelmällistä, koska siinä pystyin tutustumaan 
erilaisiin ratkaisuihin löytämiini ongelmiin, ja hyvien pelien pelaaminen on tietysti ylipäätään 
kannatettava ajanviete sopivissa rajoissa. Toisaalta omien vanhojen peliprojektien katsominen 
tämän työn näkökulmasta oli mielenkiintoista. Monia asioita oli tehnyt oikein, ja toisaalta huomasi 
myös miten monia asioita oli tehnyt typerästi. Käytännön olosuhteiden vaikutus muistui mieleen 
omien projektien kohdalla: aina ei ole resursseja tehdä asioita niin hyvin kuin toivoisi. 

Tämän tutkimuksen jälkeen uskon pystyväni myös tuottamaan ideoita johdonmukaisemmin. 
Vapaassa ideoinnissa huomasin joidenkin hyvien ratkaisujen löytyneen, mutta toisten 
johdonmukaisten kysymysten unohtuneen niiden tieltä. Esimerkiksi Snowman in Hellin 
ongelmanratkonta, joka sinänsä on hyvä askel genren monipuolistamiseen, on toteutettu käyttämällä 
osittain epäjohdonmukaisesti käyttäytyviä elementtejä. Esimerkiksi yhdessä radassa erään 
vihollisen ruumis toimii trampoliinina, jolla hypätään ylös korkeasta kohdasta, mutta tämä toimii 
ainoastaan siinä radassa ja siinä kohdassa. Jos pääsisin nyt muuttamaan peliä, täytyisi tällaiset 
pelielementtien käyttäytymismallit yhdenmukaistaa. 

Resurssien puute ja tiukat aikataulut tulivat myös vahvasti esiin Pocket Palia kuvaillessa: 
näin monia asioita, jotka on tehty hyvin pinnallisesti kerronnan ja pelimekaniikan yhdistämisen 
kannalta, mutta toisaalta tiesin käytännön kokemuksistani, että mobiiliteknologian rajat ja 
ylipäätään resurssit eivät salli asioita suunniteltavan niin aukottomaksi kokonaisuudeksi kuin 
toivoisi. Kuitenkin olen huomannut töissä käydessäni, että lähes joka päivä jokin kysymys tuo 
mieleen tämän lopputyön kysymyksenasettelut. Lopputyö on siis antanut suuntaa käytännön 
työhön, kuten toivoinkin. Varsinkin Pocket Palin maailman, hahmojen ja minipelien yhteistoiminta 
on alue, jossa oli tärkeää pohtia peliä sekä kerronnan että pelimekaniikan kannalta.

Oli vapauttavaa, että sain tehdä lopputyöhön myös kokonaan uuden konseptin, jossa ei ollut 
pakko pohtia niin paljon käytännön resursseja ja ongelmia. Tätä konseptia olisi mielenkiintoista 
jatkaa tarkemmaksi suunnitteludokumentiksi, sillä nyt moni asia jäi vielä pohdinnassa suhteellisen 
yleiselle tasolle, ja moni suunnitteluongelma olisi vielä vastassa ratkaistavaksi. Huomasin myös 
laittaneeni ehkä liikaakin uusia ideoita yhteen peliin, koska tämä konsepti oli se ainoa täysin vapaan 
ideoinnin salliva peli-idea tässä vaiheessa. 

Uusia ajatuksia on paljon helpompi esitellä yleisellä tasolla, kun niiden käytännön 
toteutukseen liittyvät ongelmat ovat vielä etäämpänä. Toisaalta genrejen uudistamiseen ja 
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rikkomiseen tähdätessä voi olla hyväkin olla takertumatta käytännön ongelmiin – niitä tulee 
varmasti. Toivon, että saan toteutettua tämän projektin vielä jossain vaiheessa kokonaisuudessaan, 
ja uskon siinä tiivistyvän peliesimerkkinä monia lopputyöni tekemisen kautta löytämiäni havaintoja.

Kaiken kaikkiaan koen oppineeni peleistä, niiden genreistä ja pelisuunnittelusta uutta. 
Tutkimuksen edetessä alussa hieman epämääräiset käsitteet, kerronta ja pelimekaniikka, alkoivat 
todella näyttäytyä perustavanlaatuisina näkökulmina peleihin ja niiden genreihin. Molempiin näihin 
voisi tietysti uppoutua vielä paljon syvemmälle, ja joitain puolia näistä käsitteistä ei tullut käsiteltyä 
juuri lainkaan. Yleiseltä tasolta on kuitenkin hyvä lähteä liikkeelle, ettei huku liian 
yksityiskohtaiseen analysointiin, johon tässä vaiheessa ei olisi ollut resursseja. 

Muutenkin tiettyjen käsitteiden käyttö osoittautui yllättävän hyödylliseksi, ja esimerkiksi 
pelien elementtien listaaminen ja käyttäminen oli tärkeää sisäistää. Sen kautta pystyi paremmin 
hahmottamaan pelien monimutkaista kokonaisuutta. Uskon, että tästä tulee olemaan hyötyä työssäni 
jatkossakin.   
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http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_and_video_game_genres

[Wolf] Mark Wolf: The Medium of the Video Game. University of Texas Press; 1st edition, February 2002 
http://www.robinlionheart.com/gamedev/genres.xhtml (25.10.2006 luetun sivun pohjalta) 

 7.2 Pelit
Antimonopoli (University Games, 1973)

Baldur's Gate -sarja (Interplay, BioWare, 1998-2000)

Baldur's Gate II:Shadows of Amn (Interplay, BioWare, 2000)

Botfighters (It's Alive, 2001)

Call of Duty -sarja (Activision, Infinity Ward, 2003-)

Championship Manager -sarja (Eidos Interactive, Sports Interactive, 1995-)

Civilization-sarja (MicroProse, 1990-)

Civilization IV (2K Games, Firaxis Games, 2005)

Command & Conquer -sarja (Virgin Interactive, Westwood Studios, 1995-)

Counter Strike (Minh Le, Jess Cliffe, 1999)

Deus Ex (Eidos Interactive, Ion Storm, 2000)

Doom (id Software, 1993)

Dune 2 (Virgin Interactive, Westwood Studios, 1992)

Dungeons & Dragons (Tactical Studies Rules, 1974)

The Elder Scrolls -sarja (Bethesda Softworks, 1994-)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2K Games, 2006)

Facade (Procedural Arts, 2005)

Fallout (Interplay, Black Isle Studios, 1997)

FlatOut 2 (Vivendi Games, Bugbear, 2006)

Flight Simulator X (Microsoft Game Studios, 2006)

Freakshow Circus Revolutions (Miikka Junnila, Janne Kaasalainen, Miska Natunen ja Jürgen Scheible, 2003)

Godfather (Electronic Arts, 2006)

Gran Turismo -sarja (SCAE, Polyphony Digital, 1998-)

Grand Theft Auto -sarja (ASC Games, Rockstar North, 1998-)

GripShift (Sony Platform Publishing, Sidhe Interactive, 2005)

Habbo Hotel (Sulake Corporation, 2001)

Habitat (Lucasfilm Games, 1986)

Half-Life -sarja (Sierra Entertainment, Valve Software, 1998-)

Half-Life 2 (VU Games, Valve Software, 2004)

King Kong (Ubisoft, 2005)

King's Quest -sarja(Sierra Entertainment, 1983-1998)

Kirby Power Paintbrush (Nintendo, 2005) 

The Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth -sarja (EA Games, EA LA, 2004-)

http://www.robinlionheart.com/gamedev/genres.xhtml
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The Lord of The Rings: Battle for Middle-Earth II (EA Games, EA LA, 2006)

Love Thy Neighbour (Jinwoo Chung, Miikka Junnila, Leonidas Kambiselis, 2003)

Marapallo (Miikka Junnila, 1995)

Max Payne (Gathering, Remedy Entertainment 2001)

Max Payne II: The Fall of Max Payne (Remedy Entertainment, 2003)

Metroid-sarja (Nintendo, 1987-)

Miinaharava (Robert Donner, 1989)

Monkey Island -sarja (LucasArts, 1990-2000)

Monopoli (Charles Darrow, 1935)

The Movies (Activision, Lionhead Studios, 2005)

Need for Speed -sarja (Electronic Arts, Pioneer Production, 1995-)

NetHack (NetHack DevTeam, 1987-)

NHL-sarja (Electronic Arts, 1993-)

NHL 06 (EA Sports, EA Canada, 2005)

Odama (Nintendo, Vivarium, 2006)

Planescape:Torment (Interplay, Black Isle Studios, 1999)

Pocket Pal (Ironstar Helsinki, 2006)

Popomundo (Extra Lives AB, 2005)

Prey (2K Games, Human Head Studios, 2006)

Prince of Persia: The Sands of Time (UbiSoft, 2003)

Quake 4 (Activision, Raven Software, 2005)

Quest For Glory -sarja (Sierra Entertainment, 1989-1998)

Reservoir Dogs (Eidos Interactive, SCi, Volatile Games, 2006)

Resident Evil -sarja (Capcom, 1996-)

Rifts – Promise of Power (Nokia, Backbone, 2005)

Rise of Nations: Rise of Legends (Microsoft Game Studios, Big Huge Games, 2006)

September 12 (Powerful Robot Games, 2003)

Shakki (Tuntematon, ~600-luku)

Silent Hill (Konami, KCET, 1999)

Silent Hunter -sarja (SSI, Aeon, 1996-)

Slicks'n'Slide (Timo Kauppinen, 1993)

SimCity (Maxis, 1989)

The Sims 2 (EA Games, Maxis, 2004)

Snowman in Hell (Tanja Bastamow, Miikka Junnila, Janne Kaasalainen, Miska Natunen ja Jürgen Scheible, 2004)

Soul Calibur -sarja (Namco, 1999-)

Space Quest -sarja (Sierra Entertainment, 1986-1995)

Splinter Cell -sarja (Ubisoft, 2003-)

Super Mario Bros. -sarja (Nintendo, 1988-)

Tear (Ida Blekeli, Satu Heliö, Miikka Junnila, Arto Kellokoski, Markus Montola, Heikki Repo ja Petri Ruikka, 2006)

Tekken-sarja (Namco, 1995-)



92

Tetris (Alexey Pazhitnov, 1985)

Tomb Raider -sarja (Eidos Interactive, Core Design Ltd., 1996-)

Trauma Center: Under the Knife (Atlus Co. 2005)

Ultima-sarja (Origin, 1982-1999)

Ultima 7 part II: Serpent Isle (Origin, 1993)

Undercover 2 (YDreams, 2005)

Viewtiful Joe: Double Trouble! (Capcom, Clover Studio, 2005)

Warcraft -sarja (Blizzard Entertainment, 1994-)

Wolfenstein 3D (Apogee Software, id Software, 1992)

World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004)

 7.3 Elokuvat
Blade Runner (Blade Runner Partnership, Run Run Shaw, Shaw Brothers, The Ladd Company, 1982)

Indiana Jones -elokuvat (LucasFilm Ltd., Paramount Pictures, 1981-1989)

James Bond -elokuvat  (Eon, MGM, 1962  –– Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Columbia Pictures, Eon Productions, 
          Danjaq, Babelsberg Film GmbH, Casino Royale Productions, Casino Royale, Stillking Films, 
          United Artists, 2006) 

Kummisetä -elokuvat ( Paramount Pictures, Paramount, 1972 –– Paramount Pictures, Zoetrope Studios 1990) 

Manaaja ( Hoya Productions, Warner Bros. Pictures, 1973)

Pelastakaa sotamies Ryan (Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Mark Gordon Productions, Mutual Film 
 Corporation, Paramount Pictures, 1998)

Platoon – nuoret sotilaat (Cinema 86, Hemdale Film Corporation, 1986)

Reservoir Dogs (Live Entertainment, Dog Eat Dog Productions Inc., 1992) 

Star Wars -elokuvat (Lucasfilm Ltd., 20th Century Fox, 1977 –– Lucasfilm Ltd., 2005) 

Taru Sormusten Herrasta -elokuvat (New Line Cinema, 2001-2003) 

Tomb Raider -elokuvat (British Broadcasting Corporation (BBC), Eidos Interactive, KFP Produktions GmbH & Co. 
           KG, Lawrence Gordon Productions, Marubeni Corporation, Mutual Film Company, Paramount 
           Pictures, Tele-München (TMG), Toho-Towa, 2001 –– British Broadcasting Corporation 
           (BBC), Eidos Interactive, Lawrence Gordon Productions, Mutual Film Company, October 
           Pictures Limited, Paramount Pictures, Tele-München (TMG), Toho-Towa, 2003)
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 8  Liitteet

Tämän lopputyön liitteet on valittu antamaan lisätietoja muutamista työhön liittyvistä asioista, ja 
varsinkin peleistä, joita on käytetty esimerkkeinä varsinaisessa tekstissä. Kolme liitettä on 
tekstimuodossa, ja neljäs on DVD. Sille olen kerännyt osan työssä käsitellyistä peleistä, joita olen 
itse ollut tekemässä. Viidentenä liitteenä on Tear-pelin pelilauta ja säännöt.

Liite 1. Tarkempi analyysi pääesimerkkeinä käytetyistä peleistä 

Liite 2. Valtavirtapelien genreanalyysin pelit ja niiden genret

Liite 3. Muistoja maailmanlopusta – kohtauksia tarinasta

Liite 4. Peli-DVD

Liite 5. Tear-peli
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 8.1 Liite 1. Tarkempi analyysi pääesimerkkeinä käytetyistä peleistä 

Tämä liite on lainattu kirjoittamastani raportista Digital Game Genres in Context of SALERO. Se 
on muuten alkuperäisessä muodossaan, mutta olen vaihtanut pari kuvaa, ja muotoillut tekstiä 
hieman. Liitteen tarkoitus on avata esimerkkipelieni pelimekaniikkaa ja kerrontaa sellaiselle, joka ei 
näihin peleihin ole tutustunut.
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 8.1.1 Reservoir Dogs

2006, Volatile Games

Title of the game
Reservoir Dogs

End media of the game
PC DVD, PS2

Genre(s) and style(s) of the game
The game is a third person shooter/action racing game set in the world of the film Reservoir Dogs

Gameplay
The game consists of missions done in a linear order. Two modes of gameplay are offered, the main 
one being a third person shooter, the other one a racing game. The shooting action has the basic 
actions of shooting and picking up weapons or using healing apparatus found in the levels, and 
slowing down time to kill enemies more effectively. The difference in this game is that also 
crowd control is part of the game, so there is a choice of killing people, or taking hostages and 
forcing the opponents to surrender by threatening or by torturing the hostages. There are also some 
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small puzzles, where you have to find the right person to open a door for you, if you don't want to 
cause an alarm by shooting at the lock etc. 

The car missions work like a classic adventure car game, where you have to race someone or 
wreck some police cars. Both the racing missions and the shooting missions are quite linear, always 
presenting some part of the story referred to in the film, There are also cut scenes showing the key 
scenes from the film in 3D animation. The original film soundtrack is used quite much, and voice 
acting in Reservoir Dogs style has been used especially in some car missions.

Actions the player can take
Run in different directions
Jump
Roll on the ground (to avoid bullets)
Take cover behind something
Shoot from cover
Slow down time to shoot enemies 
Hit with the gun
Fire a gun
Throw a grenade
Pick up weapon
Change the weapon
Improve health using medical apparatus
Take hostage
Threaten 
Hit hostage
Torture hostage
Execute hostage
Do crowd control
Interact with the environment, action in context (Open doors, force others to put in a code to open 
door, push buttons etc.) 

Steer the car
Pull the handbrake
Honk
Shoot from car

Simulated in the game in algorithms
The world of Reservoir Dogs is quite static, so that there is not that much simulation of physics. 
The opponent AI is more complicated as the crow control aspects needs the opponents to be able to 
react to other things too than someone shooting at them. Different opponents have different 
character, so that they react differently to being threatened, or someone else being threatened by the 
player. Naturally the fighting AI is also there for guards and policemen and the like, and civilians 
tend to run for help unless being directly threatened. 

The racing part of the game has a arcade-like physics simulation, that makes the cars fly a 
bit unrealistically when crashing heavily into each other.   

Theme of the game
The Reservoir Dogs game has a system for grading your success depending on your actions, and 
being a pro (taking hostages, not killing everyone) is rewarded by a better ending, whereas being a 
psycho is showing as not as rewarding. The film clips also present some themes of the film, like 
betrayal. 
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Main character(s)
All the reservoir dogs are main characters in the game. Mr, White, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. 
Blonde, Mr. Orange and Mr. Pink. Also Nice guy Eddie is played in some missions. The characters 
are quite generic 3D humans, as only Michael Madsen has sold his looks and voice to the game. 
 
Main need/desire/goal of the main character
The missions are set in relation to the film, and depending on each mission and main character in it, 
the goal varies. On a general level, the characters try to avoid the police and clean up the mess that 
the diamond heist has become.

Opponent(s)
All human characters, from civilian to SWAT team policeman are somehow opposing the criminals. 
Guards, policemen and SWAT soldiers try to kill or catch the player, and civilians also run for help 
if not threatened. 

Other characters in the world
All characters are protagonists or opponents, apart from the neutral cars driving on the streets in the 
car missions.

Surroundings /the story world of the game
The city the heist takes place in. There are different kinds of places from a mall to a trainyard, and 
naturally highways where the driving takes place.

Moral/ lesson in the story
Acting like a pro is better than acting like a psycho.

Basic structure of the game
The story is linear, even though it makes time jumps as is usual to Tarantino's films. The levels 
have one route that you have to take, apart from the car missions where there are a couple of 
alternative routes. 
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 8.1.2  Max Payne 2: The fall of Max Payne

2003, Remedy Entertainment

Title of the game
Max Payne II: The fall of Max Payne

End media of the game
PC DVD, PS2, XBOX

Genre(s) and style(s) of the game
The game is a third person shooter in an ironic crime/film noir setting.

Gameplay
Max Payne is a straightforward third person action game, where most of the gameplay is shooting 
enemies with different weapons. An important part of this is the “bullet time” feature, which allows 
the player to slow time down, to be able to dodge bullets and kill the enemies more effectively. One 
gets more bullet time by killing enemies, but you can always make these cinematic leaps that slow 
time down, even though your bullet time would be at zero, so there's also lots of jumping like this.

To make the world more alive, there are sequences where the story is taken forward in the 
interactive play mode, so that there is dialogue around Max and no shooting, and also some dream 
sequences that are only run through (no play challenge, but they create atmosphere). Also small pre-
scripted events have been put into the action levels to make the world more alive. All in all, it's 
about shooting people and trying not to be shot. Different weapons resemble each other quite much, 
even though there are some sniping sequences and grenade throwing possibilities.     
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Actions the player can take
Run in different directions
Jump
Jump to slow down time
Slow down time (“Bullet time”)
Hit with the gun
Fire a gun
Throw a grenade
Change the weapon
Use pain killers to improve health
Interact with the environment, action in context (Open doors, drawers or closets, break windows, 
flush a toilet, explode a wall with a grenade, pick up guns, grenades and pain killers, activate 
elevators etc.) 

Simulated in the game in algorithms
The physics of the world are simulated, so that moving characters fall down after a jump and the 
grenades fly about the way you expect them to, and explosions throw things around. The AI 
opponents are mainly shooting and running, running away from grenades and such. The more 
complicated actions have been pre-scripted, so that for example the enemies only search for you in 
one place in the plot when you do not have a gun and are hiding, when normally they would just run 
in your direction anyway and shoot.   

Theme of the game
Love, loyalty, betrayal and revenge.

Main character(s)
Max Payne, a police officer who hasn't got much reason to live, having lost his family. He falls in 
love with a hit woman called Mona Sax, as his past is haunting him. Max is a visually realistic 
human, a white man with jeans and a leather jacket, short brown hair. The other main character is 
Mona Sax, a hit woman that Max falls in love with. Mona is also a realistic human, a woman with 
tight jeans and a black shirt. Mona is a main character one gets to play, but the story in the cut 
scenes is still told from Max´ perspective.
 
Main need/desire/goal of the main character
To escape his pain of having made the wrong choices. Love is maybe the only thing that gives any 
help in his pain, even though the romance doesn't end that well.

Opponent(s)
A criminal leader who has a plot to take over the city, called Vladimir Lem, and the corrupted 
police and gangsters working for him.

Other characters in the world
 The plot introduces many characters, mainly other police officers that have to deal with the same 
case Max is working on. These are not actively present in the action sequences, but mainly in the 
cut scenes. The gameplay mode introduces lots of enemies to shoot, but there's not anything very 
special there, gangsters and mafia people, some disguised as cleaning company workers.  

Surroundings /the story world of the game
A dark rainy Los Angeles, with no hope and lot's of tragic people. Black humour is added to the 
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plot too.

Moral/ lesson in the story
You got to do what you got to do, and fate may throw you anywhere.

Basic structure of the game
The story in the game is linear and can't be changed in any way. Also the levels are very linear, with 
pre-scripted events and quite a linear route through the levels, where you go from room to room and 
shoot the enemies. A couple of story-levels are included, where there is a little chance of exploring, 
but after looking around a bit, you got to go the linear route anyway, and follow the events that are 
always the same. 
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 8.1.3  Half-Life 2

2004, Valve Sofware

Title of the game
Half-life 2
 
End media of the game
PC DVD, XBOX

Genre(s) and style(s) of the game
The game is a first person shooter action game set in a science fiction/horror  setting.  

Gameplay
Half-Life 2 is a classic first person shooter. The play is about being in a realtime 3D environment, 
and usually your gun is seen at the bottom of the screen and a cross-hair at the middle of the screen. 
At times, the gameplay is very traditional shooter gameplay, as already seen in Wolfenstein 3D 15 
years ago. Enemies are shooting you or attacking you in some other way, and you move to avoid 
them while at the same time trying to keep the cross-hair at the enemy and keep pushing the trigger. 
There are different weapons, the most special of them being the gravity gun, which can be used to 
alter the physics inside the world to shoot objects on enemies.

Apart from this basic action, the story has been balanced with nonaction sequences, where 
the player can wander around with less fear of dying at any moment. The game also keeps the 
suspense high at times when enemies are not present. You never know what's around the next 
corner… There are few cut scenes in the game, but instead the story is taken forward without taking 
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the control away from the player. In these moments the player usually mainly looks around what 
kind of pre-scripted things are happening around, and listens to the dialogues. It is actually 
impossible to have an effect on the outcome of these situations, so they are actually as linear as cut 
scenes.

In addition to the action and the story sequences, the gameplay also consists of solving small 
puzzles in the game world, and the action is sometimes enhanced by giving the player some vehicle 
to drive forward with. All in all, it's mostly about finding your way through the linear story, staying 
alive with good reflexes and solving some spatial puzzles to get forward.

Actions the player can take
Move in every direction
Jump
Fire a gun
Hit with crowbar
Throw grenade
Change weapon
Carry things around
Pick up new weapons, ammo, health etc.
Use objects in the world, like pull lever, open door, shoot with stationary machine gun, race with a 
boat etc.

Simulated in the game in algorithms
The physics engine is important as with many of this kind of games. Tree objects float on water; 
grenades drop down after a while when thrown etc. The AI is a bit different for different enemies, 
some try to hide and sneak on you, some mostly shoot. There are also a lot of pre-scripted special 
happenings. 

Theme of the game
The theme of the story is the fight against a big brother system in the future.

Main character(s)
The main character is Gordon Freeman. As this game is the follower of Half-life, which I haven't 
played, I don't know that many facts about the character, but at least he has some friends in the 
resistance forces of the city, fighting against the oppressing system. Visually Gordon is a realistic 
human, as are most inhabitants of the world, but there are also some aliens and mutant monsters in 
the world.

Main need/desire/goal of the main character
The main character is given the role of turning the fight against the oppressing system into success, 
and the local police forces are after him from the start, so just plain survival is a strong desire.  

Opponent(s)
The opponent is the system, personalized in a leader figure of the city, feeding the inhabitants with 
propaganda at every turn. Also mutant monsters roam the city.

Other characters in the world
The police forces representing the evil system are present in the story, sometimes armed with guns, 
sometimes approaching in heavily armed helicopters or cars. The civilians of the city are depressed 
individuals. Resistance fighters and their humanoid mutant friends are also present now and then. 
Apart from these mainly humanoid characters, there are also different robots attacking the player, 
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some small flying things with saws attached, some bigger. Mutant monsters attack the main 
character as well, differing from venus flytrap style head eating things to some kind of parasites 
sucking out the brains of people.   

Surroundings /the story world of the game
The story world is a city called City 17, a dark future city somewhere on earth. The world has lots 
of connections to other future dystopia. People suffer, the police force is oppressive and the 
resistance is trying to fight for human rights. The mutant monsters also create a scary splatter horror 
atmosphere to certain parts of the game.

Moral/ lesson in the story
I couldn't play the game until the end because of a nausea the game caused. It made me stop playing 
every 15 minutes, so I can't tell.

Basic structure of the game
A linear action story. The parts with no action where the story is taken forward are nicely woven 
into the action, so that the interactivity isn't suffering from film-like cut scenes. Still, the world is 
built so that the player has to choose the same route in the end to get forward, so that the story can 
be told. If there is some chance to change the plot in the end, I don't know, but probably not.
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 8.1.4  Prince of Persia: The Sands of Time

2003, Ubisoft

Title of the game
Prince Of Persia: The Sands of Time

End media of the game
PC CD-ROM, PS2, XBOX, Game Cube

Genre(s) and style(s) of the game
The game is an action adventure with very strong puzzle-game elements.

Gameplay
Prince of Persia is mostly about controlling the prince's moves in a 3D environment. The gameplay 
is divided into three kinds of situations: Fighting, avoiding traps and exploring the spaces to get 
forward. Fighting is mostly about fast reflexes, exploration is mainly about solving a spatial puzzle, 
and the trap sequences are somewhere between these. The puzzles are about observing the 
surrounding, and then finding the correct way to get to a new place without falling down to your 
death or just not finding a way anywhere. There is a certain amount of moves the prince has, and 
these can be applied in different surroundings, and usually there is only one way of getting forward, 
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and figuring this out is the puzzle. The trap sequences also usually need planning, but also reflexes 
to avoid the traps.

There is a feature in Sands of Time that can be used both in the action and the puzzle 
sequences. The prince can move time backwards, so that if you make the wrong move and fall 
down the cliff, or if an enemy hits you very badly, you can just take time backwards a couple of 
seconds and try to not make the mistake this time. 

These are the things that gameplay consists of. The story is sometimes taken forward in 
gameplay mode with some pre-scripted events happening and creating variation too, even though 
usually cut scenes are used. The places that are explored along the way are quite different visually, 
creating a feeling of new things coming up, even though the puzzles are built out of similar kind of 
“building blocks”.   

Actions the player can take
Move around
Jump
Hang from cliff edges and move sideways there
Make a somersault
Run on walls for a short distance
Push/pull crates to different places
Pull levers
Hit enemies with a sword (A couple of different ways to strike, the basic and some special moves)
Kill enemies with a special blow to collect their “time sand”
Block
Move time backwards by using the collected “time sand”
Freeze time with the “time sand”
Freeze one enemy with the “time sand”
Drink from fountains to regain health
Some more context actions (swing on rope, swing around poles to jump longer, slip on water, grab 
new sword…)

Simulated in the game in algorithms
I think that there is no physics engine that would allow much emergent happenings, but instead 
there are pre-scripted actions and the rules how these actions relate to each other, like a block 
stopping an attack move. The exaggerated acrobatic movement of the prince is more about a fairy 
tale hero than realistic action. The enemies are mindlessly attacking you and sometimes your friend, 
the princess, whom you occasionally have to protect. The princess has mostly pre-scripted actions, 
even though she knows how to shoot at enemies. Surprisingly the arrows she shoots are somehow 
simulated so accurately that they can actually hit the prince if he is in the way of the princess and 
the monster. Then there are elevators, traps and such, that function in a certain way, so that the 
player can figure out the right route to bypass them. 

Theme of the game
“An adventure of betrayal and redemption.”

Main character(s)
The prince of Persia is a young and adventurous man, eager to prove his manhood. The prince is 
clearly a human, but the graphics are a bit stylized into a cartoon direction. Also a princess helps the 
prince, but is under control of the AI.
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Main need/desire/goal of the main character
The prince tries to save the situation after mixing up the flow of time.

Opponent(s)
An evil vizier made the prince do the mistake, to get the power he wants. The people corrupted by 
the mixed up flow of time are also mindless zombies trying to kill the prince.

Other characters in the world
In the tutorial/beginning of the game, the prince is leading an attack to the palace of his father’s 
enemy. Here he fights soldiers of the other maharajah. After that all living things except the prince 
and the princess and the vizier are corrupted by the sands of time, and they turn to some kind of 
corrupted zombies, people and animals alike. These zombies include different kinds of soldiers, 
wives of the maharajah, prisoners of the palace, and some corrupted animals like scarabs and birds. 
The father of the prince – now turned into a monster – is also fought in one fight.

Surroundings /the story world of the game
The story is set in a world resembling the one known from the Arabian nights, a children's story 
world with some adventure/romance film elements to make it more suitable for teens. It's a big 
mythical far-east palace full of traps and time-corrupted monsters.

Moral/ lesson in the story
Failures can be reversed or at least redeemed.

Basic structure of the game
The story of the game is very linear, and as the game is strongly a puzzle-game, also lots of 
gameplay is linear, as the puzzles have only one solution.
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 8.1.5  FlatOut 2

2006, Bugbear Entertainment

Title of the game
FlatOut 2

End media of the game
PC DVD, PS2, XBOX

Genre(s) and style(s) of the game
The game is an action oriented car racing game.

Gameplay
The gameplay of FlatOut 2 is mainly about racing with your car against seven other racers on 
different tracks. No big tricks here, the racing is done by pushing the throttle pedal down, and trying 
to remain on the road. The break has to be used occasionally too, but it's better to avoid it. The 
driving is much about good reactions, as is usual for action games, and the game mechanics are 
built so that crashing into others generate nitro, that makes your car go faster, so that also being 
aggressive gives you an advantage. The tracks also include lots of things to break, like wooden 
fences and windows. 

Apart from the racing, there are also some special game modes with stunts, that  can be 
played to get some extra money. Money is also gained from crashing other cars in races and by 
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winning races and cups. Succeeding in cups also opens up new cups and stunt competitions, as well 
as new cars to the car shop. The car shop sells different cars that the player can buy to gain 
advantages over the other drivers. Cars can also be modified by buying upgrades, so that the player 
can customize the car to his liking.     

Actions the player can take
Add throttle
Drive left/right
Brake
Use the hand break
Return to the track with one button if one has driven out of the track or crashed badly
Use nitro to add speed
Using the above mentioned commands, the player can crash into others, or destroy the things 
around the tracks, jump from small hills etc.

Change camera angle
Watch replay

Buy cars
Upgrade cars

Jump out of the car in stunt competitions

Simulated in the game in algorithms
The physics engine is important in this game, and it is fairly realistic, even though the crashes are 
naturally a bit exaggerated. The other racers have their AI's too, which are supposed to be a bit 
different, some being more aggressive than others 

Theme of the game
Speed and carefree crashing.

Main character(s)
This game doesn't put much emphasis on the character; you are your car. In the beginning, you can 
choose the sex of your driver and give a name, but that's all. The other drivers have their 
personalities described in short loading scenes between playing, so these characters have the 
personality of two sentences and a picture. 

Main need/desire/goal of the main character
To win the races, and hopefully crash a lot on the way to get more money.

Opponent(s)
The other drivers described before are the opponents, but in gameplay, it's their cars that compete 
against you.

Other characters in the world
There are no living characters in the racing tracks except the other drivers and their cars. There are 
some tens of different cars that you can drive and that the opponents use.

Surroundings /the story world of the game
The racing tracks have a couple of themes, mimicking city and rural racing areas, for example. 
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Adventurous elements have been added, so that the cars sometimes race through a shopping mall or 
something similar. 

Moral/ lesson in the story
I guess some kind of encouragement to be reckless and a bit crazy could be read from the story 
world and game mechanics.

Basic structure of the game
The game consists of linear cups, which can be raced in various orders, but as some cups have to be 
cleared before others are unlocked, the play is not completely free when choosing cups. The racing 
tracks are linear too, and it's impossible to successfully find new routes by exploring the levels, 
apart from a couple of built-in optional routes.
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 8.1.6  NHL 06

2005, EA Canada

Title of the game
NHL 06

End media of the game
PC DVD, PS2, XBOX, Game Cube

Genre(s) and style(s) of the game
The game is a sports game, from the world of professional ice hockey.

Gameplay
Playing ice hockey is naturally the main thing of NHL 06. Playing ice hockey between the teams is 
both about reactions and trying to make tactically strong moves, passing the puck from player to 
player and making the goals. The computer opponent makes moves that resemble real ice hockey, 
but the player can manage to make a goal sometimes even though the play doesn't look like real ice 
hockey on the tactical level; players can skate around the ice quite freely, and defence is mainly on 
the shoulders of the goalie.  

The player can always choose one hockey player to control at a time, and then the basic 
moves like passing, shooting and hitting are available for that player. The other team members are 
directed by the computer until the player wants to change to a new player, but there are possibilities 
to change the team tactics, which will then direct the players controlled by the AI to play 
differently. 
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The whole situation is set up like watching the match from the television, so that there are 
commentators telling what is happening all the time, and the player faces have been designed to 
look like the real players of NHL, and their skills have also been updated to match their recent 
success in real games. When a goal is made, there are replays from different camera angles, and 
other tricks like this are also used to make the experience more like watching a real game.    

Apart from playing the games, there is also a management mode, where the player has to 
take care of the economy of the team, buy and sell players, and act as a coach. There are also the 
statistics, where you can follow the progress of your team. A customization aspect has also been 
added to the game, so that you can make new players, and adjust their faces to look like you want 
them to. 

Actions the player can take
Make a player move in all directions

(All the following commands have many variations, some context dependent and some accessible 
through different button combinations)
Pass
Shoot
Accelerate
Hit
Forechecking
Backchecking
Crosschecking

Change controlled player
Start fight
Hit high when fighting 
Hit low when fighting 

Management (adjust ticket prices, buy & sell players, read e-mails from team personnel, change 
tactics of team, etc.)

Simulated in the game in algorithms
The different AI:s are important, as the computer controlled players have to play like the players in 
real ice hockey do. Again the physics engine is one part of the game, even though I couldn't tell 
how “real” the physics are in this game. There were some occasional happening like the plastic 
glass breaking when someone hits it, but it's difficult to say on what level the physics are really 
simulated and on which level just pre-scripted simplifications. 

Theme of the game
Ice hockey.

Main character(s)
The NHL players have been modelled into 3D, so that familiar faces can somehow be recognized. 
There may be some sort of AI controlling their actions and playing style, but that was also difficult 
for me to tell from playing the game. Apart from the visual side, a couple of stats describe the 
players and also affect how they manage when playing the games, like a high speed  stat makes that 
player move faster while playing.  
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Main need/desire/goal of the main character
Winning the games is the goal, and there are also simulated leagues, so that winning the Stanley 
Cup can be the goal too, on a higher level.

Opponent(s)
The other teams and their players are your opponents.

Other characters in the world
There are no other characters that the players affecting the actual gameplay, but in the replays also 
coaches are shown, and the audience can be seen in the background in the games. 

Surroundings /the story world of the game
It has been taken straight from ice hockey television shows. Same guys commenting, same camera 
angles, same players, same game rules, etc.

Moral/ lesson in the story
Not much more than in ice hockey in general.

Basic structure of the game
The game goes on, game after game. Quite linear outside the actual ice hockey games, but the 
games themselves have different opportunities resembling those of a real ice hockey game.
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 8.1.7  Civilization IV

2005, Firaxis Games

Title of the game
Civilization IV
 
End media of the game
PC DVD

Genre(s) and style(s) of the game
The game is a turn based strategy game about the cultural evolution of mankind and peoples with a 
fairly realistic, simulation like style. 

Gameplay
The gameplay of Civilization is turn based, and every turn you give orders to your units and cities 
to get your people to conquer new lands and evolve from a little one city civilization to a big one. In 
the beginning, your only city is very important, and the resources around it have to be taken into use 
as effectively as possible. There are many factors you have to take into account. You can make the 
production better, so that the city will build new city improvements and units faster, or you can 
emphasize trade, which will give you more money and new technologies, which are very important 
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for development. Also food is available, and the growth of the city depends on that. On the same 
time, you have one military unit to explore the map around you, to find new spots for cities and 
other civilizations. 

As the game proceeds, you build more cities and have to manage these too, and meeting 
other civilizations enables diplomacy, where you can trade with them and make pacts or start wars, 
exchange technologies, money and special resources etc. The war aspect is a quite big part of the 
game, as probably a war will come sooner or later, when the empty continents are filled with cities 
but there is a need to still grow bigger. In warfare, it's important to have the best military 
technologies, as new military units will be much more effective than old ones. Also having a lot of 
productive cities to get lots of units out fast is an advantage. The diplomatic relations may also get 
tangled up, so that when you start a war, the friends of that civilization will come to their help. The 
actual fighting is about mathematical probabilities, so that no reactions are needed, just good 
strength units and the right tactical places to fight, as the terrain on the map gives different bonuses 
to unit strengths.

The technology development is important not only for the military, but also new city 
improvements and other aids come through technological development. There are many ways to 
win the game, but one victory type, the space race victory, is very dependant on your technological 
progress. The one with the best technology can build the spaceship before others, and win the game 
this way.

There are also many other aspects in the game, like building Wonders of the World, that 
give bonuses to their civilizations, and great people, who can boost the advancement of your 
civilization. There is a religion system and a civics system, where you can build your own 
government system of pieces. Also improving the terrain around your cities with farms and mines is 
one important aspect of the game, to get your cities even more productive..

All in all, Civilization IV is a strategy game classic, that has quite a complicated set of rules, 
The gameplay includes many variables into the system, so that doing the optimal decisions needs 
some thought, but at the same time, as your choices always consists of smaller pieces, like moving 
one unit at a time, you rarely have to sit down and think of one choice too long, and this makes the 
gaming experience flow quite smoothly.  

Actions the player can take
Move and issue other orders to military units (attack, fortify, pillage, explore…)
Move and issue orders to workers (make road, make farm, cut down forest, build mine…)
Move settlers and build cities with them
Do diplomacy with other civilizations (trade resources, technologies, declare wars…)
Manage cities (Choose where the inhabitants should be working around the city, build new 
buildings or units, look at statistics about the city…)
Make a revolution to change the government or state religion
Change the percentages of how trade benefits are divided between research, taxes, and luxuries
Look at statistics about multiple things

Change the camera angle

Simulated in the game in algorithms
As the game is turn based, there is no need for any real-time simulation. The world has some small 
animations to make it look alive, but otherwise the turn-based nature of the game does not need 
other algorithms than the one playing the computer turns with the same rules as the player plays 
his/her turns.
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Theme of the game
The theme is the evolution of a little Stone Age people to be the biggest civilization of the modern 
era. 

Main character(s)
The people have a leader each, and you are one of the leaders. The character can be given a name, 
but otherwise your strategic choices and actions will be what the “character” is. The leaders of the 
other peoples don't matter that much as characters either, it's their actions that matter.

Main need/desire/goal of the main character
There are some ways of winning the game, like conquering most of the world or conquering space 
before the others. These goals of the player are thus also the goals of the character.

Opponent(s)
The other leaders and their cities and units and everything are competing against you, but you can 
make alliances and start wars, so it depends what you see as the opponent.

Other characters in the world
The different units on the maps are kind of characters, but only representing that kind of troops, not 
really any individual properties. Apart from lots of different military units, there are settlers, 
workers, missionaries, spies and “great people”, who have different uses than the basic military 
units. The great people are almost individuals, as they are always given the name of some big 
historical person, like Aristotle or Einstein, but even these “individuals” have their game mechanic 
properties that are the same whatever the name happens to be.

Surroundings /the story world of the game
The story world is mimicking the world history in the rules and in the technological development, 
but inside the rules there are many things that go differently than in the real history, which creates 
interesting emergent stories.

Moral/ lesson in the story
The rules of the strategy game are teaching you to fight to be the strongest and most advanced of 
the people, also underlining nationality instead of unity of mankind etc. Also politics and religion 
have been modelled, so the game gives simple answers to how these things work too. So this kind 
of implicit lessons can be read from the game ( the mentioned ones were but a few), even though 
there is no linear story that would have certain twists and lessons. 

Basic structure of the game
The evolution of mankind flows a bit differently each time, inside the borders of the rules. So there 
is lots of freedom, even though the rules make the world history quite similar in every game, so that 
the horseback riding is always invented before cars, and the start of the game is more about 
exploration and the end more about city management and diplomacy. 
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 8.1.8  The Movies

2005, Lionhead Studios

Title of the game
The Movies

End media of the game
PC CD-ROM, PS2, XBOX, Game Cube

Genre(s) and style(s) of the game
An arcade style resource management game in the world of an imagined Hollywood, with also 
possibilities for self-expression through making own movies.  

Gameplay
The gameplay of The Movies is about managing your film studio. The management is there on 
many levels, taking care of the finances, expanding the studio with new sets and decorations, and 
mostly, organizing the making of movies, and taking care of the actors and directors, so that they 
are happy and make better movies.

All this small managing takes most of the time, and at times a new movie is released, and 
you can watch it. The movie making capability of the game is not very much in connection to the 
resource management, but one of the biggest specialities of the game is that it allows players to 
make their own movies. It is not needed for success in the game, but these movies can be shared 
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through the Internet, and many people have taken these tools into use. 
The movies are built by choosing scenes from a pool of different scenes, which can be set in 

different sets. The actors and their dresses and props and weather and things like this can be edited, 
so that the player has actually quite much freedom in building the movies. Personally, I didn't have 
the patience to start gluing together movies from the scenes that didn't usually seem to fit together 
very well. 

These movies one makes can be released as part of the game, but as the alternative of self 
made movies (generated movies) are at longest 9 scenes long, and the self made movies tend to be 
much longer to actually be able to tell a story, it is not a good game strategy to make own movies 
for the game, as shooting these spectacles with tens of scenes will take too long to produce in game 
time. So as you try to become the number one studio and win your competitors, making long 
movies is not a feasible strategy. There are awards given to the studios every five years in the game, 
and these are the moments when the studio's success is made explicit. Having the best films, 
directors and actors etc. are the keys to succeeding. Just remember to put that stressed actor to get 
drunk to relax, put a scriptwriter to make a new script for a suitable genre, build a new set, raise the 
salary of one of the directors, change the clothes of one star who is unhappy with them, and so on... 

Actions the player can take
Build buildings, sets, decorations and roads to the studio
Hire staff like actors, film crew and scriptwriters
Look at the skills and statistics of the move stars
Pick up individual people and put them to do what you want them to do, like the director of the 
movie to the sets to start shooting, or a alcoholic star to rehab, or a scriptwriter to write a script
Watch the movies that have been produced, and get reviews about them
Compare your studio statistics to other studios statistics
Watch the awards ceremony every five years to see what awards you got
Make your own movies by choosing actors, sets, scenes, props etc.

Change camera angle
Choose the speed that time goes

Simulated in the game in algorithms
The people at the studio have an AI that makes them try to fulfill their needs, and usually also do 
what they are commanded to, like shooting a movie, unless they are very stressed, when they may 
just leave the shooting and go drinking. The game needs no physics engines or such. The computer 
also runs the other studios, but these can’t be actually seen in any other way than from the numbers 
in the stats, so the computer doesn’t have to know how to build a studio for example. 
 
Theme of the game
It's a story about financial growth, and evolution of the movie industry.

Main character(s)
The player is the chief of the film studio, but really has no other characteristics in the game than a 
name that can be given in the start. But through making all the decisions, the player clearly is the 
leader. Secondly all the film stars and directors are main characters, that have a bit of personality 
and managing them is a central part of the game. 

Main need/desire/goal of the main character
To be the number one studio leader, and to make good movies.



118

Opponent(s)
The other studios are kind of opponents, competing on the same market and trying to get the same 
movie awards that your studio. They just have a name and some charts about how well they are 
doing, no bigger personality there either.

Other characters in the world
 There are other people at the studio too than stars, but these are given less detailed personalities. 
These include film crew, janitors, scriptwriters, scientists etc. 

Surroundings /the story world of the game
The world is an arcade-like, colourful and simplified version of this world. It is only possible to be 
in the studio area that you are building up, so it's really only about the movies and making them. 

Moral/ lesson in the story
As there is no linear story, only that of an evolving film studio, the lesson is probably something 
like “good management and hard work brings you success”.

Basic structure of the game
The structure is quite free inside the limits of the film studio. You can build new sets and make 
films as you like, and take care of the stars too. There is little randomness, but trying to keep the 
different resources in balance is guiding the emergent story. The story is not very interesting in this 
case, as the world is a bit too simple.
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 8.1.9  The Elder Scrolls IV: Oblivion

2006, Bethesda Softworks

Title of the game
Elder Scrolls IV: Oblivion
 
End media of the game
PC DVD, X360

Genre(s) and style(s) of the game
A fantasy role playing game in a fairly realistic style.

Gameplay
As role playing games usually, also Oblivion starts with creating a character. There are the classic 
directions to go: Warrior, thief or mage, but now these can be quite freely mixed, so that also a 
warrior can make small spells and a mage can pick locks. You only have a limited number of points 
to spend on your stats (your stats are numbers assigned to the character, that tell how strong, agile, 
intelligent, etc. the character is), so you can't be good in everything, but you can direct the character 
in any direction you want by choosing the stats wisely. Also the race and birth sign affect your 
skills in different directions. You can also quite freely create the face of your character.

After the character creation, there is a big world to explore. You can move around the world 
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and find new dungeons to explore, that usually are quite generic, having a certain number of 
monsters, traps and treasure. The game actually tracks the advancement of your character, and 
makes the enemies and treasures so that they would always be a challenge, but not too big a 
challenge. This is quite an interesting solution, as it makes your gameplay nice, as you don't end in 
impossible fights all the time, or too easy fights, but then again it somehow gives a feeling that it 
really doesn't matter where you go, as the enemies will always be about as tough as you. 

The development of the character is always important in role playing games, so the skills 
and stats rise when you use your skills, and thus you get better at fighting and other skills, and get 
to kill bigger monsters and find better treasure. There are also small quests around the world, that 
have been prewritten, and these give a bit more variation to the mindless dungeon-running. There is 
also a big linear plot, which can be followed, instead of just exploring freely. Probably most players 
do a little bit of everything. 

Fighting monsters is quite a big part of the game, be it by smashing them with weapons or 
shooting arrows or throwing spells. There are also small puzzles and traps to be avoided in the 
dungeons, and lots of treasure chests and loot to keep the player happy. Also socializing with other 
characters is a big part of the game, you can talk with people you meet in the cities, and trade 
goods. Skills like alchemy can also give you some new things to do, like collecting different plants 
to make new magic potions and selling them. There are also small mini games, like lock picking 
and persuading people to like you. 

The game has quite many aspects, and the playing experience is changing in different 
locations. In dungeons, it's mostly about reactions, trying to kill the monster, then outside it is about 
exploring and looking for new places, enjoying the sights and picking plants, and in the cities, 
looking for the right persons to help you or give you missions, or the places where you can sell your 
stuff for a good price or buy a new better armour. Then at times you have to think about how to add 
new stats to your character to make him/her better in some way,        

Actions the player can take
Move around (Run, walk, swim, ride or move in stealth mode)
Jump
Hit with a weapon
Block with a weapon
Shoot with a bow
Throw a spell (With different outcomes, from exploding a fireball on an enemy to ability to walk on 
water or ability to grab things from far away)
Open doors and chests and the like
Pick locks (in reaction mini game)
Make people like you (in strategy mini game)
Talk with people by choosing a theme they know something about
Trade things with people
Haggle while trading
Pick up things
Manage your things in the inventory
Repair weapons and armour
Collect herbs (potion ingredients)
Make potions
Learn skills and spells
Disarm traps

Create a character
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Improve the stats

Simulated in the game in algorithms
There is a physics engine, which takes care of how objects are in the world. Monster AI is quite 
simple, attacking the player when possible, using their best skills for that (for example bowmen try 
to shoot with their bows, fighters just run against you and start hitting and blocking with their 
weapon). The nonmonster NPCs (nonplayer characters) in the cities go home in the evening, and 
come back to their jobs during daytime, and this kind of simple procedural rules simulate their 
everyday life. The times of day are also simulated in the game. The player characters relationships 
to people and bigger organizations like guilds is also there, so that your actions can change these 
relations to worse or better.   

Theme of the game
There is a story about a hero saving the world from demonic forces trying to break into the realm, 
but the game is also much about free exploration of the world, without much theme.

Main character(s)
The player creates the main character as is usual in role playing games, and can thus be the way the 
player wants. The gender, the race and the profession of the character can be chosen, as well as 
skills and strengths and weaknesses. There are different races from different humans to orcs and 
elves and some kind of reptile and cat humanoids. The visual style is fairly realistic, as far as 
fantasy can be realistic.

Main need/desire/goal of the main character
The player can choose this too. The player can go for saving the world by following the linear plot, 
or just explore the world, and help people there or become a criminal. The evolution of the 
character from a beginning adventurer into a very strong hero with bigger swords and better spells 
is usually the goal of the player.

Opponent(s)
Depending what the player does, anyone can be an opponent. In the plot, the daedra, or the local 
demons, are enemies. But if one becomes a rogue, then the guards are your enemies, and if you join 
one guild, then the rival guild members may become your enemies. The world is quite flexible. 
There are also monsters, like bears or trolls, which attack you regardless of your deeds.

Other characters in the world
The world of the game is full of characters, like hundreds of people who have their own faces and 
their own prewritten dialogues. These range from farmers to guild leaders, merchants, soldiers, 
monks, thieves, etc. Then there are different monsters, mostly undead, goblin or demon -themed 
things, and animals, like bears and horses.

Surroundings /the story world of the game
The story world is a fantasy world, a medieval setting with magic and weird races and lands. Quite 
basic fantasy stuff, people who are familiar with the genre will find themselves at home fast. 

Moral/ lesson in the story
The game takes so long to complete that I only got into the beginning in 20 hours of gameplay, so I 
don't know what will actually happen in the plot, so it's difficult to say what the lesson is.
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Basic structure of the game
The basic structure is quite a mix of linear and free progression. The plot is probably quite linear, 
even though I can't tell except for the beginning. But the big world of the game is full of places that 
you can explore freely, with small linear quests, that the player can do if he wants, and there are 
also randomly generated dungeons and ruins that can be explored freely.  
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 8.1.10  The Lord of The Rings: The Battle For Middle-Earth II

2006, EA LA

Title of the game
The Lord of The Rings: The Battle For Middle-Earth II
 
End media of the game
PC DVD, X360

Genre(s) and style(s) of the game
A fantasy real-time strategy game set in the world of Tolkien.

Gameplay
The basic gameplay consists of battles between two or more factions, of which the player controls 
one. The battles are fought in real time, as is characteristic to real-time strategy games, and the 
factions start by building up a base, and when the base gets larger and the resources are starting to 
be better, battalions of different kinds of troops can be constructed to attack the enemy and defend 
the own base. The strategic aspect comes from choosing the right buildings to be built in the right 
order, and also while fighting, the battalions have strengths and weaknesses, which can be used to 
turn the battle to your advantage. Also special powers can be acquired by the player for defeating 
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enemies and their structures (like big spells to summon more troops), special heroes with special 
powers that can affect the battles (like giving bonuses to closest troops), and small monster lairs that 
can be defeated to gain some bonus resources. 

Apart from using these different features in a smart way, the real-time aspect makes choices 
more acute and also the motoric skills get important, as you have to try to give orders to different 
armies around the map, use the special powers, and try to defend your base. The computer certainly 
has the advantage over the player in being able to do many things at the same time, so the 
computer's lack of AI is usually the way to win the game. 

In addition to the basic battles, there are two campaigns that tell a linear story between the 
battles, about the war of Sauron against the dwarves and elves of north-western Middle-Earth. The 
battles of the campaigns have also some pre-scripted events in the battles, making them a bit less 
generic. There is also a turn-based game mode, that allows the player to command armies on the 
map of Middle-Earth, and only when these armies meet, the game changes to the basic battle mode. 

The heroes feature is a component that has taken ideas from role playing games; after 
defeating a certain amount of enemies the heroes gather experience and new powers. The player can 
also create own heroes, choosing their skills and customizing their looks. This is a nice feature that 
makes the player care more about the characters in the battles, as well as the fact that the ready-
made heroes are familiar characters from Tolkien's books, so they import their characteristics at 
least a bit into the game too, even though they are just small pieces of the fight in this game.  The 
Tolkien theme has been used a lot also in the special powers you can get, so that there are familiar 
things happening in the game, like the power of making a flood of water horses destroying the 
enemies as in The fellowship of the ring, when the nazgul are overcome in this way.      

Actions the player can take
Command battalions and heroes to attack, move, change battle mode, use special powers, update 
their gear like armor or weapons, and conquer neutral buildings
Build new buildings with a unit called builders
Build new battalions and recruit heroes from buildings
Research improvements like better armour or weapons in buildings
Sell or update buildings
Use special powers gained from killing enemies

Create own heroes
Change camera angle
Navigate on the map

Simulated in the game in algorithms
The AI of the enemies is quite straightforward; they build buildings and troops and try to attack 
fast, while at the same time gathering resources very effectively. The rules by which the gameplay 
works is not very complicated either. Still, the soldiers in the battalions are simulated surprisingly 
well, so that the battalions’ soldiers are moving in their own ways, and some special powers can 
throw them up in the air and on the ground, and some units can catch soldiers in their feet (like 
giant eagles) and drop them from the sky. So there seems to be some kind of physics engine 
included, even though there is not much interactive in the maps except the battalions and the 
buildings.

Theme of the game
It's about the war between good and evil.
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Main character(s)
The player is leading the battles and giving the commands, but is never given any personality in the 
game or referred to in the story. The cut scenes give the impression that the heroes of the story are 
leading the battles, but for the player, the heroes are only same kind of units in the battles as the 
other armies, although stronger.

The heroes are some more or less known characters from Tolkien's books and some new 
characters not mentioned in the books. Heroes can also be created by the player in some game 
modes. 

Main need/desire/goal of the main character
The desire of the main characters is to win the war, so that good or evil would reign on Middle-
Earth.

Opponent(s)
The battles that the playing consists of is between the good (Men of Gondor, elves, dwarfs) and 
between the evil (goblins, troops of Mordor, armies of Isengard). In the story part these are always 
against each other, in some other modes also evil and good troops can be put against each other.

Other characters in the world
The characters of the game are mainly the heroes and the troops of the different factions, and those 
special troops summoned by special powers. Also some animals are present in the maps as neutral 
enemies. Different kinds of troops include men, elves, dwarfs, orcs, halforcs, dragons, ents, giant 
eagles, war machines, ghosts, mumakil, trolls etc. Most things that can be found from Tolkien's 
book have been dug up. 

Surroundings /the story world of the game
The world of Middle-Earth has been copied into the game quite traditionally, also using the film 
licence. 

Moral/ lesson in the story
As there are two campaigns, and you can play as the good or the evil ones, the lesson of good or 
evil winning in the end feels quite arbitrary. Maybe one could think that it emphasizes your choice, 
but as the player probably plays both campaigns to get more things to play, it kind of makes the 
moral that it doesn't really matter. 

Basic structure of the game
The campaigns are linear, with a plot that goes from battle to battle. The player just has to win the 
battle to get to the next. The battles have some pre-scripted moments too, but are mostly quite free 
base building and army gathering and attacking and defending. The other game modes are just free 
battles. 
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 8.1.11  The Sims 2

2004, Maxis

Title of the game
The Sims 2
 
End media of the game
PC DVD, PS2, XBOX, Game Cube

Genre(s) and style(s) of the game
A “simulation” of people's lives. The end result as a game is more like a resource management 
game, where you play with the lives of imaginary characters. 

Gameplay
The Sims 2 can be started by making your own neighbourhood with characters (or sims), or it can 
be started from some ready-made neighbourhoods. The basic gameplay is about looking at the sims 
living their lives. The sims have lots of basic needs that you have to take care of, and they have 
dreams that you can try to make come true. The resource management aspect is that time runs, and 
taking care of many sims at the same time with this limited time can be difficult. 

There are many things that sims have to do: Eat, sleep, go to the toilet, socialize and so on. 
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They can also work to get money, and the game has also a strong customization aspect, where the 
looks of the sims can be modified, and even new houses built, and things bought to the houses for 
the sims to enjoy. Almost all things can be interacted with, and sims can learn new skills, that bring 
new small actions to the game. Still the basic gameplay is about telling the sims to do things that 
make them happier, and occasional shopping sessions or career advancement planning or social 
relation building...Time just runs away.

The lack of a real goal in the game makes it possible to also try to ruin someone's life instead 
of helping out. So I guess the interactive doll house could be a good definition to the gameplay. 
Most of the game develops by the actions of the player, but there are some small random events that 
happen on the way too, that the player can react too, like a fire in the house, or random events on 
the careers of the sims, even though the working places are not part of the basic game. Sharing 
houses and sims on the internet also brings more of the community aspect into the game, and some 
people have used the photo album feature to create small stories that are shared on the internet. 

Actions the player can take
Give orders to the sims about what to do (A lot of these, probably hundreds, always context 
specific, so that you can call with a phone, dance when there is music on, and have a baby with your 
spouse)
Observe the statistics telling how the sims are doing
Change the clothes/hairstyle etc. of the sims
Create a sim
Build a house
Buy things to place in the house

Change the house and the people you are managing
Change the camera angle the way you want
Change the speed that time is flowing (thus also affecting the speed at which the sims do what they 
do)

Simulated in the game in algorithms
The game is mainly simulating people’s everyday lives, the actions they do, and the results of these 
actions in relation to their basic needs, dreams and fears. All the small actions that can be done are 
pre-scripted, so that the dart throwing can’t end up in a dart in someone’s eye, but it goes the same 
way every time visually. I’m not sure how sophisticated the algorithms are that change the need-
values based on the actions, but it seemed that same actions usually create about the same effects in 
the sims needs.  

Theme of the game
There is no linear plot, just characters that live their lives. The game created weird thoughts about 
my own life, as the character in the game is playing a computer game, even though he would need 
sleep...So I guess the theme could be some kind of life/time management.

Main character(s)
The characters can be created from scratch, or the game can be started with some ready characters. 
Babies are also born in families, and if the player just continues, he can manage the lives of the 
grandchildren of the first ones he was playing, long after the first characters have died. The 
characters are quite generic, but the looks can be modified, and also their values by choosing what 
the aim in their life is. The overall visual style is based on reality, but the sims look a bit more like 
dolls anyway. They are usually human, but there is a chance to have some alien humanoids as well.
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Main need/desire/goal of the main character
The player can choose the desires of a character, and then their aims are created based on this 
choice. There are desires like romance, family, career and knowledge. But all characters have their 
basic needs, like hygiene and hunger, so the time has to be used to fulfil the basic needs and the 
desires to keep them happy.

Opponent(s)
The characters can hurt each other like in real life, but there are no real opponents in the classic 
sense.

Other characters in the world
All the characters are actually sims, so there is no other class of characters.  

Surroundings /the story world of the game
The story world is mimicking basic western people in their neighbourhood. It is simulating life by 
simplifying life into some rules of how things affect the characters. 

Moral/ lesson in the story
The simplified rules of play are implicitly suggesting much about what people are like, what can 
make them happy, what is important in life, and even moral choices. It is exceptionally 
brainwashing in this sense, as one automatically reflects the lives of the game characters to ones 
own life.

Basic structure of the game
There is not very much linearity in the game world, no linear plot or things that would go the same 
way. The emergent narratives about people's lives are built up from what the player does. The 
characters are also acting by themselves, so the game can also be used as an aquarium, where 
people are living their lives. 
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 8.2 Liite 2. Valtavirtapelien genreanalyysin pelit ja niiden genret

Seuraavilla sivuilla on taulukko, jossa ovat ne vajaa 300 peliä, jotka jaoin genreihin saadakseni 
tietoa nykyisten pelimarkkinoiden genrepainotuksista. Minulla oli käytössä muutamia tekstissä 
määrittelemättömiä alagenrejä, jotka osoittautuivat niin harvinaisiksi, etteivät ansainneet käsittelyä 
tekstissä. Siitä siis seuraavan listan ja luvun 2 genreluokkien erot. Lyhennykset on selitetty alla.

List of game mechanic genres

Adventure(ADV)
Manager(MAN)
Music/Dance(M/D)
Platform(PLAT)
Action(ACT)

First person shooter(FPS)
Puzzle(PUZ)
Real time strategy(RTS)
Strategy(STR)
Simulation(SIM)
Sports(SPO)

Racing(CAR)
Action/Adventure(AA)

List of narrative genres

Fantasy(FAN) Fantasia

Sports(SPO)
War(WAR)
Fairy tale(TALE)
Adventure(ADV)
Realism(REAL)
Horror(HOR)
Arcade(ARC) Arcade
Abstract(ABS)
Crime(CRI)
Spy/Super Soldier(SS)

List of platforms

PC PC
CON
SCON
MOB

Pelimekaaniset genret

Seikkailu
Urheilumanageri
Musiikki / tanssi
Tasohyppely
Toiminta

Roleplaying game(RPG) Roolipeli
Ensimmäisen persoonan räiskintä
Ongelmanratkonta
Reaaliaikastrategia
Strategia
Simulaatio
Urheilu

FlightSim(FSIM) Lentosimulaattori
Multiplayer RPG(MMORPG) Monen pelaajan roolipeli

Ralli
Toimintaseikkailu

BeatEmUp(BEM) Tappelupeli
SneakEmUp(SNEAK) Hiiviskelypeli

Kerronnalliset genret

Scifi(SCI) Scifi
Urheilu
Sota
Satu
Seikkailu
Realismi
Kauhu

Abstrakti
Rikos
Vakooja/Supersotilas

Tekniset alustat

Konsoli
Käsikonsoli
Kännykkä
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Name Platform M-genre N-genre Other genres
Titan Quest PC ACT FAN RPG
Lego Star Wars II: The original trilogy PC/CON/SCON AA SCI ARC
Night Watch PC STR HOR ACT
Saints Row CON ACT CRI CAR
Reservoir Dogs PC/CON ACT CRI CAR
Yakuza CON AA CRI
Syphon Filter: Dark Mirror SCON AA SS
Chromehounds CON ACT SCI STR?
Dropteam PC ACT SCI STR/SIM?
Darkstar One PC ACT SCI STR
Starshatter PC ACT SCI STR
N3: Ninety-Nine Nights CON ACT FAN
FIFA 07 PC/CON/SCON SPO SPO MAN
NHL 07 PC/CON/SCON SPO SPO MAN
CivCity: Rome PC STR REAL
Ace Combat:The Belkan War CON ACT WAR
Full Spectrum Warrior: Ten Hammers PC/CON STR WAR PUZ?
Panzer Command: Operation Winter Storm PC STR WAR
Gradius Collection SCON ACT SCI ARC
Field Commander SCON STR WAR
Cars PC/CON/SCON CAR ARC TALE?
FlatOut 2 PC/CON CAR ADV
Grand Theft Auto: Liberty City Stories CON/SCON ACT CRI
Forbidden Siren 2 CON SNEAK HOR
Rise & Fall: Civilizations at War PC RTS REAL FAN?
Lord of The Rings II: Battle for Middle-Earth PC/CON RTS FAN
Prey PC/CON FPS SCI FAN?
Glory of the Roman Empire PC STR REAL
LocoRoco SCON PLAT ARC
Micro Machines V4 PC/CON/SCON CAR ARC
Chibi Robo CON AA ARC ADV/PUZ/PLAT? TALE?
Top Spin 2 CON/SCON SPO SPO
New Super Mario Bros. SCON PLAT ARC
Super Princess Peach SCON PLAT ARC
Rumble Roses XX CON BEM ADV
Me & My Katamari SCON PUZ ARC

PC STR REAL
Metal Gear Acid 2 SCON STR SS
Super Monkey Ball Adventure CON/SCON PLAT ARC
The Secrets of Da Vinci PC ADV REAL
Sensible Soccer 2006 PC/CON SPO SPO
Silent Hunter III: Grey Wolves PC SIM WAR
Tower Bloxx MOB ACT ARC STR
Playman World Soccer MOB SPO SPO
Feeding Frenzy MOB ACT ARC
Raiden III PC/CON ACT ARC
Rise of Nations:Rise of Legends PC RTS SCI FAN
Hitman: Blood Money PC/CON SNEAK CRI
X-Men: The Official Game PC/CON AA SCI
Tom Clancy's Ghost Recon:Advanced Warfighter PC/CON FPS WAR
Heroes of Might and Magic V PC STR FAN
Spellforce 2 – Shadow Wars PC RPG FAN STR/ACT
The Da Vinci Code PC/CON ADV ADV ACT/SNEAK
Tourist Trophy CON CAR SPO
Desperados 2 – Cooper's Revenge PC AA ADV STR
Dreamfall: The Longest Journey PC/CON ADV FAN ACT,SCI
Daxter SCON PLAT ARC

Take Command - 2nd Manassas
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Street Fighter Alpha 3 Max SCON BEM ARC
Tetris DS SCON PUZ ABS
Pokemon Link! SCON PUZ ARC
Trauma Center: Under the Knife SCON ACT SCI PUZ
Phoenix Wright: Ace Attorney SCON ADV CRI
Dr. Kawashima's Brain Training: How Old is Your Brain? SCON PUZ ABS
The Outfit CON ACT WAR STR
SOCOM 3: U.S. Navy Seals CON ACT WAR
24: The Game CON ACT CRI CAR, PUZ, SNEAK...
Black CON FPS SS
Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown PC/CON FPS WAR
Psychonauts PC/CON AA TALE PLAT
Marc Ecko's Getting Up: Contents Under Pressure PC/CON ACT CRI SCI
Star Wars: Empire at War PC STR SCI
Suikoden Tactics CON RPG FAN STR
Doom RPG MOB RPG HOR
3D Mini Golf: Castles MOB SPO ARC
King Kong MOB PLAT ADV
Prince of Persia: Two Thrones MOB PLAT FAN
Call Of Duty MOB ACT WAR
Playman Winter Games MOB ACT SPO
Mario & Luigi: Partners in Time SCON RPG ARC ACT
Lemmings SCON PUZ ARC
Animal Crossing: Wild World SCON RPG ARC
Key of Heaven SCON RPG FAN
Civilization MOB STR REAL
One MOB BEM CRI
Catan MOB STR REAL
Rifts: Promise of Power MOB RPG SCI STR,AA FAN, HOR hybridi
X-Men Legends II: Rise of Apocalypse MOB ACT SCI
Pathway to Glory: Ikusa Islands MOB STR WAR
Mile High Pinball MOB PLAT ARC
High Seize MOB STR REAL
Asphalt: Urban GT 2 MOB CAR ARC
Panzer Front Ausf.B CON SIM WAR
FIFA Street 2 PC/CON/SCON SPO SPO
Torino 2006 PC/CON SPO SPO
Drakengard 2 CON RPG FAN ACT
The Regiment PC/CON FPS WAR
Metal Slug 5 CON ACT ARC
Castlevania: Curse of Darkness CON AA HOR
Tycoon City: New York PC STR REAL
Marble Blast Ultra CON ACT ARC
Sword of the Stars PC STR SCI
GTR 2 – FIA GT Racing Game PC CAR SPO
Test Drive Unlimited PC/CON CAR ADV
Dead Rising CON ACT HOR
Call of Juarez PC FPS ADV
El Matador PC ACT CRI
Scarface: The World is Yours PC/CON ACT CRI CAR
Just Cause PC/CON ACT SS CAR
The Godfather: The Game PC/CON ACT CRI
Kingdom Hearts 2 CON RPG TALE ACT
Faces of War PC ACT WAR FPS, STR
Company of Heroes PC RTS WAR
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny CON RPG FAN ACT
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Ultimate Ghosts 'N Goblins SCON PLAT FAN HOR/ARC
Formula One 06 SCON CAR SPO
MotoGP SCON CAR SPO
Ridge Racer 2 SCON CAR ADV
Ape Academy 2 SCON
NHL 07 PC/CON/SCON SPO SPO
NHL 2K7 CON SPO SPO

PC/SCON STR REAL
Devil May Cry 3: Dante's Awakening: Special Edition CON ACT HOR
Resident Evil Deadly Silence SCON AA HOR
Final Fight: Streetwise CON ACT CRI BEM
Gottlieb Pinball Classics CON/SCON PLAT ARC
Viewtiful Joe: Double Trouble! SCON PUZ ADV BEM
Far Cry Instincts Predator CON FPS SS
Driver: Parallel Lines CON ACT CRI CAR
Auto Assault PC MMORPG SCI ACT/CAR
Crashday PC CAR ADV ACT
Ford Street Racing PC/CON CAR ADV
Burnout Revenge CON CAR ADV
World Racing 2 PC/CON CAR ADV
Sonic Riders CON CAR ARC
ATV Offroad Fury CON CAR ADV
Outrun 2006: Coast 2 Coast PC/CON/SCON CAR ADV
Jacked PC/CON CAR CRI ACT
Archer Maclean's Mercury SCON PUZ ABS PLAT
Sword of Etheria CON AA FAN
Hammer & Sickle PC ACT SS STR?
Winter Challenge PC SPO SPO
Dancing Stage Unleashed 3 CON M/D ARC
SingStar Rocks! CON M/D ?
SOCOM: U.S. Navy SEALs Fireteam Bravo SCON ACT WAR STR? SS?
Blazing Angels: Squadrons of WWII PC/CON ACT WAR FSIM?
UberSoldier PC FPS WAR
Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth PC/CON ADV HOR
Galactic Civilizations II: Dread Lords PC STR SCI
Weird Worlds: Return to Infinite Space PC STR SCI
Shadow of the Colossus CON AA FAN
Ico CON AA FAN HOR? TALE?
Dead or Alive 4 CON BEM ADV
Amped 3 CON CAR ADV
RTL Ski Jumping 2006 PC/CON SPO SPO
Ski Racing 2006 PC/CON SPO SPO
Rugby 06 PC/CON SPO SPO
Onimusha: Dawn of Dreams CON AA FAN
TOCA Race Driver 3 PC/CON CAR SPO
NBA 2K6 CON SPO SPO
Prince of Persia: Revelations SCON AA FAN
American Conquest: Divided Nation PC RTS REAL
GripShift SCON CAR ARC PUZ
WarioWare: Twisted! SCON ARC
Project Entropia PC MMORPG SCI
Narnian Tarinat – Velho ja Leijona PC/CON/SCON AA FAN
X3: Reunion PC/CON STR SCI
Diplomacy PC STR REAL
Agatha Christie: And Then There Were None PC ADV REAL CRI?ADV?
Metroid Prime Pinball SCON PLAT ARC

The Settlers II 10th Anniversary
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Kirby Power Paintbrush SCON PUZ ARC ACT
Mario Kart DS SCON CAR ARC
Mario Party 7 CON ARC
Mario Smash Football CON ACT ARC SPO?
NHL 2K6 CON SPO SPO
Kingdom Under Fire: Heroes CON ACT FAN STR
Knight of the Temple 2 PC/CON ACT FAN
Go! Sudoku SCON PUZ ABS
WRC SCON CAR SPO
Twisted Metal: Head On SCON CAR ADV ACT
Pro Evolution Soccer 5 PC/CON/SCON SPO SPO
SingStar 80's CON M/D
Top Spin PC/CON SPO SPO
WWE SmackDown! vs.Rawr 2006 CON/SCON BEM ADV
Condemned: Criminal Origins PC/CON FPS HOR CRI?
50 Cent: Bulletproof CON ACT CRI
True Crime: New York City PC/CON ACT CRI CAR
The Warriors CON ACT CRI BEM?
Crime Life: Gang Wars PC/CON ACT CRI BEM?
Half-Life 2 PC/CON FPS SCI HOR
We Love Katamari Damacy CON PUZ ARC

PC/CON/SCON ARC
Matrix: Path of Neo PC/CON ACT SCI
Shattered Union PC/CON STR WAR
Eye Toy: Play 3 CON ARC
Battlefield 2: Modern Combat CON FPS WAR CAR...?
Project Gotham Racing CON CAR ADV
Kameo: Elements of Power CON AA FAN
Perfect Dark Zero CON FPS SS SNEAK
Prince of Persia: The Two Thrones PC/CON AA FAN PUZ...
Sid Meier's Civilization IV PC STR REAL
Resident Evil 4 CON AA HOR
Age of Empires 3 PC RTS REAL
The Movies PC/CON STR REAL
Genji CON AA FAN
Gun PC/CON ACT ADV
Starship Troopers PC FPS SCI
NHL 06 PC/CON SPO SPO
WRC Rally Evolved CON CAR SPO
Soulcalibur III CON BEM FAN
Doom 3: Resurrection ofEvil CON FPS HOR
Makai Kingdom: Chronicles of the Sacred Tome CON RPG FAN STR
Sniper Elite PC/CON SNEAK WAR
Cold War PC/CON SNEAK SS
Battalion Wars CON ACT WAR STR?
Tony Hawk's American Wasteland CON/SCON ACT ADV
Star Wars 2: Battlefront PC/CON/SCON FPS SCI
Vietcong 2 PC FPS WAR
Fire Emblem: Path of Radiance CON RPG FAN STR
Serious Sam 2 PC/CON FPS ARC
Shadowgrounds PC ACT SCI HOR?
Moscow to Berlin PC RTS WAR
Need for Speed: Most Wanted PC/CON/SCON CAR ADV CRI?
Tratchet: Gladiator CON ACT SCI
Grand Theft Auto: Liberty City Stories SCON ACT CRI CAR
Harry Potter ja liekehtivä pikari PC/CON/SCON FAN

Namco Museum 50th Anniversary Arcade Collection
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Melee CON ACT ARC BEM
Dragonball Z Budokai: Tenkaichi CON BEM ADV
Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit CON ADV TALE
Pacman World 3 PC/CON/SCON PLAT ARC
Buzz The Music Quiz CON
Eye Toy: Kinetic CON
City of Villains PC ACT ADV CRI
Peter Jacson's King Kong PC/CON/SCON FPS ADV
From Russia with Love CON ACT SS
SSX On Tour CON SPO ADV
UFO: Aftershock PC STR SCI
Sly 3: Honor Among Thieves CON PLAT ADV AA, SNEAK  CRI
Pursuit Force SCON ACT ADV CAR
The Suffering: Ties That Bind PC/CON ACT HOR
Dancing Stage Unleashed 2 CON M/D
Jak X: Combat Racing CON CAR ARC ACT
MotoGP Ultimate Racing Technology 3 PC/CON CAR SPO ADV(Narrative)
Mario Superstar Baseball CON ACT ARC SPO
Pokemon XD: Gale of Darkness CON RPG ARC
Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects CON/SCON ACT ADV BEM
Xenosaga II: Jenseits von Gut und Böse CON RPG SCI
Sims 2 PC/CON STR REAL
FIFA Managaer 06 PC MAN SPO
Football Manager 2006 PC/CON MAN SPO
F.E.A.R PC FPS HOR
Dawn of War: Winter Assault PC RTS SCI
Brothers in Arms: Earned in Blood PC/CON FPS WAR
Day of Defeat: Source PC FPS WAR
Quake 4 PC/CON FPS SCI HOR
Call of Duty 2 PC/CON FPS WAR
Falcon 4.0 Allied Force PC FSIM WAR
Operation Flashpoint: Elite PC/CON FPS WAR
Rfactor PC CAR SPO
GT Legends PC CAR SPO
Meteos SCON PUZ ABS
Castlevania: Dawn of Sorrow SCON RPG HOR ACT
The Elder Scrolls IV: Oblivion PC/CON RPG FAN
Odama CON STR FAN PLAT(Pinball)
Guitar Hero CON M/D ARC
Commandos Strike Force PC/CON FPS WAR SNEAK
Fight Night Round 3 CON/SCON SPO SPO
Tales of Eternia SCON RPG FAN ACT  ARC
Keepsake PC ADV FAN
Tomb Raider: Legend PC/CON/SCON AA ADV
Pro Evolution Soccer Management CON MAN SPO
Championship Manager 2006 PC/CON/SCON MAN SPO
Steel Beasts Professional: Personal Edition PC SIM WAR
Red Orchestra: Ostfront 41-45 PC FPS WAR
Strategic Command 2: Blitzkrieg PC STR WAR
War Plan Orange: Dreadnoughts in the Pacific 1922-1930 PC STR WAR
Hearts of Iron 2: Doomsday PC STR WAR
Dragon Quest: The Journey of the Cursed King CON RPG FAN
SOCOM 3: U.S. Navy Seals CON ACT WAR
Metroid Prime Hunters SCON FPS SCI
FIFA World Cup Germany 2006 PC/CON SPO SPO
Dungeons & Dragons Online: Stormreach PC MMORPG FAN
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 8.3 Liite 3. Muistoja maailmanlopusta – kohtauksia tarinasta

Kohtaus I – Metallipuku

Tänään oli tyhjä päivä. Aina kun turnajaiset olivat ohi, iski tyhjyyden tunne, loputtomilla 
likaisilla kaduilla harhaillessaan ei enää helposti muistanut, miksi oli ylipäätään matkalla. 
Ylimääräinen energia oli kuitenkin käytettävä johonkin, ajatus pysähtymisestä tuntui 
vieraammalta kuin koskaan. Adrenaliinia sai lisää napista painamalla, mutta tällaisina 
päivinä sekään ei tuntunut auttavan, vaan teki olon yhä vaikeammaksi. Jokainen hetki 
ilman taistelua, ilman tarkoitusta valui hukkaan. Ja taisteltavan arvoisia asioita oli yhä 
vähemmän, vaikka ei edes pitänyt rimaa kovin korkealla. 

Vastaan jolkotteli koira. Yllättävän vahvan oloinen, olosuhteet huomioon ottaen. Yritin 
painia sen kanssa, mutta ei koiran kanssa oikein voi painia, näköjään. Koira oli vielä 
laiskalla päällä, auringon pitkästä aikaa hiostaessa taivaalta ja metallipintojen muuttuessa 
sietämättömän kuumiksi. Ei tuo koira voinut ymmärtää, miltä minusta tuntui. 

Romun keskeltä tuli vastaan pidempi tienpätkä, ja lähdin juoksemaan eteenpäin. 
Välineurheiluahan tämä kaikki nykyään oli, mutta sen yritti kuitenkin itsekin unohtaa. 
Pystyin kuvittelemaan kirkkaanpunaisen hahmoni syöksymässä eteenpäin tuulen vauhtia 
ruosteen ja asfaltin keskellä. Silloin kun kukaan ei ollut lähettyvillä, oli mukava ajatella 
miltä itse näyttäisi toisten silmissä. Koska hyvältähän sitä näyttäisi. Nyt ehkä paremmalta 
kuin koskaan. Tämän tiedostaminen yhdistyneenä ympärillä leviävään autiuteen teki olon 
lähes epätoivoiseksi. Kuitenkin juoksin. Loikkasin näyttävästi jonkun rautakasan yli, mikä 
lie kasa räjähtäneitä busseja. Jos joku vielä tekisi elokuvia, olisin sellaisen arvoinen.

Kohtaus II – Sateenvarjo

Sinä yönä unet olivat voimallisemmat kuin koskaan. Sähköhermot olivat jotenkin sekaisin, 
ja tuntui kuin itse rauta olisi nähnyt unia minun tajunnassani. Seisoin jättimäisen suppilon 
pohjalla rankkasateessa. Kädessäni oli sateenvarjo, tai jotain, joka oli joskus ollut 
sateenvarjo. Se oli vain varjo entisestään, entinen varjo, ja sateen varjossa minä näin sen 
rangan valuvan vettä kuin verta. Kuumeinen kauhu ja pelko hukkumisesta, suppilon pohja 
täyttyi ja vesi nousi, eikä suppilossa pystynyt edes seisomaan, piti jotenkin kiilata itsensä 
vinojen seinien väliin. Tahmainen vesi tuli iholle asti, minä pelästyin sen kosketusta, ja 
aloin huutaa sateelle, vahvaa loppumatonta huutoa. Huuto kaikui suppilon vinoista 
seinistä, kimposi edestakaisin ja aina ylöspäin, ja leikkasi sadetta eri kulmissa, kuin vihan 
veriset terät olisivat alkaneet taistella väistämätöntä vastaan. 

Ja sitten, sade lakkasi. Huuto kaikui korvissani vielä pitkään. Väsytti ja itketti. Lysähdin 
veteen, joka oli suppilon pohjalla. Vesi tuntui valuvan pois reiästä suppilon pohjassa. 
Viimeisillä voimillaan vesi imi jalkani pyörteeseen, ja valtavasta voimasta imeydyin läpi 
neulansilmän kokoisesta reiästä. Metallini ei mahtunut läpi reiästä, reviydyin irti kaikesta, 
ja alastomana lensin alaspäin laajenevan suppilon pohjalla olevaan mereen. Vesi tuntui 
iholla samaan aikaan sekä vapauttavalta että kuristavalta. Osasin ihmeekseni uida. Kelluin 
vedessä, ja ympärille levisivät vain pienet aallot ympyrän muotoisessa kuviossa, osuen 
lopulta suppilon seiniin. 
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Kelluin vedessä, enkä uskaltanut hengittää. Sitten kuului ääni, jotenkin samaan aikaan 
suppilon ulkopuolelta ja sisäpuolelta: “Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla 
taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä maasta, aika 
repäistä rikki ja aika ommella yhteen, aika olla vaiti ja aika puhua.” Ja sitten, kuten niin 
usein kuvitelmissani, näin itseni kaukaa, kellumassa vedessä alasti ja hiljaa, ja lopulta näin 
itseni suppilon ulkopuolelta, suuressa tiimalasissa, joka oli kulunut loppuun. Ja tiimalasi 
kääntyi, nopeasti kuin panssariluoti lävistää ihmisen ihon, ja näin itseni syöksymässä 
vesimassojen kanssa kohti reikää suppilon pohjassa. Ja alemmassa suppilossa minun 
mekaanisen pukuni rippeet tippuivat tiimalasin pohjalle, kolahtaen vaimeasti pohjaan 
osuessaan. Sitten vesi, joka valui taas uuteen suuntaan, alkoi peittää sitä alleen.      

Kohtaus III – Rautasaatana

Seisoin jyrkänteen reunalla aseen piippu vielä savuten. Nainen roikkui katosta kuilun yllä 
erilaisten letkujen ja rautaosien keskellä ja katsoi minua. 

-Aika lähteä, sisko.
-Käytkö usein täällä? 
-Aina kun on pakko, ja joskus huvikseni. 
-Niin, huviksi. Eihän tämä aina hyvältä tunnu, eikä ehkä olisi välttämätöntä roikkua täällä, 
mutta ainakin täältä näkee asiat uudesta perspektiivistä. 
-Nyt on taas aika vaihtaa näkökulmaa, vähemmän kivuntäyteiseen. Tule.
-Raudan kosketuksessa on tiettyä kauneutta, mutta miksi olisin uskoton? Se öljy, joka 
minua tahraa täällä virtaa sinussakin. Ja luuletko, että olen vain vanki? Minulla on valtaa, 
olet tähtäimessäni. 
-Heikolta sinä näytät, raudan vanki. Luuletko hallitsevasi rautasaatanaa? Katso peiliin.
-Olen katsellut, kuinka kuvani heijastuu näistä metallipinnoista, ja jokainen pinta näyttää 
minulle uusia puolia itsestäni. Meillä ei ole poispääsyä tästä syleilystä, ei kummallakaan. 
Antaisitko itsesi alttiiksi kosketukselle, luopuisitko voimistasi mistään hinnasta? Meillä ei 
ole varaa heikkouteen, meidän on tultava toimeen omillamme. Älä siis sano enää mitään, 
vaan pakene. Olet tähtäimessäni. 
-Rautasaatana on sokaissut järkesi. Minä vien...

Silloin ase laukesi. Väistin laukauksen, mutta räjähdys sinkosi minut kuiluun. Syöksyin 
alaspäin kuin kivi, ja minun rakastettuni muuttui ylhäällä pienemmäksi ja pienemmäksi. 
Lopulta kuilun pohjalla alkoi näkyä jotain, punainen piste, joka kasvoi minun 
heijastuksekseni, ja sitten rikoin veden pinnan. Olisin halunnut kuolla, mutta vesi oli syvää 
ja upposin pohjaan turvallisesti. 

Miten seuraavan parin päivän aikana pääsin takaisin maan pinnalle, on epäoleellista. 
Syvimmistäkin rautasaatanan onkaloista kulkee jonkinlaisia käytäviä ylös, ja mekaaninen 
pukuni vei minua ylöspäin kuin unessa, räjäyttäen tietä auki automaattisilla 
asejärjestelmillä, ja pumpaten minut niin täyteen adrenaliinia, etten voinut vain maata 
paikallani, kuten olisin halunnut. Minun ylpeyttäni ei oltu koskaan näin loukattu. Näytin 
naurettavalta omissa silmissäni. En pystynyt näkemään itseäni kaukaa, kuin ulkopuolisena 
ihailijana, vaan näin ainoastaan rakastettuni kuvan, ja heijastuksen hänen metallipintansa 
ja minun metallipintani välillä. Valo ei pääse pakenemaan kahdesta peilistä, muttei valaise 
oikeasti kumpaakaan. Se kimpoilee ilmassa halkoen tyhjää, kunnes hajaantuu 
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olemattomiin.  

Kohtaus IV – Katedraali

Ylös päästyäni en saanut rauhaa. Kuljin päämäärättömästi tuhoutuneen kaupungin 
raunioissa, jotka jatkuivat joka suuntaan, aina meren rannoille asti, ja myös meren 
pohjassa, merenpinnan noustua hukuttamaan alleen rantojen talot. Etsin paikkaa johon 
piiloutua itseltäni – häpeältäni, pettymykseltäni, vihaltani. Silloin näin suuren 
rakennuksen, joka nousi romun keskeltä kuin linna, jollaisista olin kuullut lapsuudessani 
puhuttavan. Se oli osittain romun peitossa, mutta se näytti silti olevan tehty kivestä. Astuin 
sisään, ja askeleeni kaiku kimpoili suuressa tilassa. Joka puolella oli pölyä, putkia ja rojua, 
mutta jostain korkealta, kranaatinsirujen ulottumattomista, siivilöityi lasimaalauksen läpi 
tummaa valoa. 

Paikka sai minut hetkeksi unohtamaan itseni, koska tällaista en ollut koskaan nähnyt. Se 
muistutti mieleen tarinat, joita oli lapsena kuullut, joissa uljaat prinssit olivat taistelleet 
linnoissa kunniasta ja rakkaudesta. Ja nyt minä, Rakkauden lähettiläs, olin täällä, eikä 
minun taistelullani ollut mitään arvoa. Ei arvoa kunniallani, eikä rakkaudellani. Minä olin 
tyhjä kaikesta, minun olemukseni hupeni tyhjiin, kunnes en enää tiennyt ollenkaan, mitä 
sisälläni on. Jos nyt olin koskaan tietänytkään. 

Istuin lattialle uupuneena, ja katseeni harhaili ympäri tilaa. Eräässä nurkassa nojasi 
seinään mies ristillä.
 
-Tervetuloa.
-Kiitos.
-Mistäs olet matkalla?
-Taistelusta.
-Niinhän me kaikki. Miten kävi?
-Hyvin. Hyvin huonosti. Virheetön suoritus, väärä lopputulos.
-Mitä opit?
-En mitään.
-Niin. 

Keskustelu hiljeni. En aivan tarkalleen hahmottanut kenen kanssa puhuin, mutta jotenkin 
oli helpottavaa puhua jonkun kanssa, ja vielä istualtaan. Kukaan ei koskaan ollut nähnyt 
minua tällaisessa alennustilassa. 

-Kuka sinä olet?
-Minä olen Herra, sinun Jumalasi, Jeesus Kristus, Ristiinnaulittu.
-Mitä seuraavaksi?
-Minä pelastan sinut.

Kohtaus V – Paita

En ymmärtänyt mitään. Olin matkalla kohti rautasaatanaa. Olin poistattanut mekaanisen 
pukuni, näytin karmealta. Harmaat rievut päälläni, iho lähes yhtä harmaana, ilman aseita. 
Ilman aseita. Raahasin Ristiinnaulittua selässäni, ja romujen seassa vaeltaminen tässä 
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tilassa ei ollut helppoa. Jotenkin sitä vaan mentiin eteenpäin silti, ruumis yllättyen 
jatkuvasti jostain tuntemuksesta, jonka se oli jo ehtinyt unohtaa rautakuoren suojissa 
ollessaan. Naarmu ruostuneesta raudasta pohkeessa kirveli hien valuessa siihen. Tuuli 
heitteli hiuksia silmille, ja nenässä tuntui hajuja. 

Olin samaan aikaan lapsenomaisen innoissani ja kauhuissani. Tässä ei ollut mitään järkeä. 
Kuka tahansa olisi voinut lävistää minut terällä, räjäyttää luodilla, murskata massallaan. 
Hydrauliikka, joka oli ollut paras ystäväni kaikki nämä vuodet, oli nyt jäänyt taakse. Sen 
sijaan kannoin lihasvoimillani Ristiinnaulittua, joka tosin sanoi, että kävelisi itse, mutta 
koska Hänet oli lyöty ristille minun pahuuteni tähden, oli kohtuullista, että minä 
vuorostani tein jotain. 

Harmaa paitani alkoi olla todella märkä hiestä, ja minua palelsi. Paleleminen tuntui 
raikkaalta, kuin tuuli kaivautuisi ihoon ja möyrisi ympäriinsä. 

-Minä palelen.
-Sinä olet nyt elossa. Sinun täytyy tottua siihen.
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 8.4 Liite 4. Peli-DVD

Tällä DVD:llä ovat seuraavat pelit:

-Snowman in Hell

-Love Thy Neighbour

-Freakshow Circus Revolutions

Pelit toimivat Windows XP-käyttöjärjestelmällä. Love Thy Neighbour pitää kuitenkin kopioida 
DVD:ltä kovalevylle, koska kahta videota ei pystytä ajamaan samaan aikaan levyltä.

Näiden lisäksi DVD:llä on myös linkit niiden peliprojektien kotisivuille, joilla sellaiset on tämän 
lopputyön valmistumishetkellä 23.3.2007: 

-Pocket Pal (http://www.pocketpal.fi)

-Snowman in Hell (http://mlab.uiah.fi/snowman)

-Love Thy Neighbour (http://www2.uiah.fi/~mjunnila/love_thy_neighbour)
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 8.5 Liite 5. Tear-peli

Ainoana analogisena pelinä esimerkeistäni voin liittää Tear-pelin sellaisenaan myös tähän 
lopputyöhön. Jos käytät servettiä pelaamiseen, laitathan taskuun uuden servetin käyttämäsi tilalle.

Säännöt:

Asetetaan servetti (“Valtameri”) pöydälle. Jokaisen pelaajan tulee vuorollaan repiä servetistä yksi 
pala, rypistää se palloksi (“Kyynel”) ja pudottaa se sen jälkeen valtamereen. Jos pelaaja tätä 
tehdessään pudottaa yhdenkin kyyneleen valtamerestä, hän tipahtaa pelistä pois, ja vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle. Voittaja on se, joka on ainoana jäljellä muiden tipahdettua pois pelistä. 

Muiden kyynelistä ei saa pitää kiinni repiessään valtamerestä omaa kyyneltään. Palasella 
jonka valtamerestä repii saa olla enintään yksi kyynel. Jos repii tällaisen palan itselleen, saa rytätä 
tämän kyyneleen uuden kyyneleen sisään. Tämä on erikoisliike, josta tulee saada kunnioitusta 
vastapelaajilta. Muutenkin Tearia tulee pelata herrasmiesmäisesti vastapelaajia kunnioittaen, mutta 
kuitenkin tosissaan ankaraan mittelöön käyden.    
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