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Opinnäytetyöni käsittelee level designiä (kenttäsuunnittelua) 
videopeleissä. Opinnäytetyöni on jaettu kahteen osaan, level designin 
teoriaa käsittelevään osuuteen ja case-study –osuuteen London Game 
Project –pelidemon kehitysprosessista. 

 
Level designin teoriaa -osuudessa käsittelen aiheen historiaa ja 
nykypäivää, esittelen erilaisia tapoja tehdä level designiä käyttäen 
esimerkkeinä pelejä eri genreistä sekä esittelen level designerin työtä 
peliteollisuudessa ja sitä, miten sen sisältö vaihtelee projekteittain. 

 
Case study -osuudessa käyn läpi London Game Project –pelidemon 
(Lontoo-projekti) tuotannon eri vaiheita level designin näkökulmasta. 
Pyrin jakamaan kehitysprosessin loogisiin vaiheisiin ja nostamaan esiin 
tärkeinä pitämiäni asioita, joista voi olla hyötyä tulevaisuudessa sekä 
itselleni että muille työtäni lukeville level designistä ja pelisuunnittelusta 
kiinnostuneille. Case study –osuus toimii myös eräänlaisena 
loppuraporttina Lontoo-projektista. 
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Abstract: 
 

In my final thesis I examine level design in video games. My thesis is di-
vided in two parts: level design theory and a case study of London Game 
Project (also known as London-project); an inside look in the development 
process of a game demo. 

 
In level design theory I take an in depth look in level design history and 
how it manifests nowadays. I also show different ways to design levels, 
from the points of view of different games in different genres. In level de-
sign theory I also examine the nature of the work of level designer and 
how it changes from project to project. 

 
In the case study part I examine the development cycle of London Game 
Project from the point of view of level design. I try to divide the develop-
ment process into logical phases and point out important things in design-
ing levels that might be useful in the future, to me and to everyone reading 
this thesis and sharing an interest in level design and video game devel-
opment. The case study also works as a final report from the London 
Game Project. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyöni käsittelee videopelien level designin eli pelialuesuunnittelun historiaa ja 

nykypäivää, level designerin työtä ja sen sisällön vaihtelua projektista toiseen. 

Tarkastelen level designiä myös erilaisten pelien näkökulmasta; miten kussakin pelissä 

level design –prosessia on lähestytty. 

”Level design videopeleissä” jakautuu kahteen isompaan kokonaisuuteen. Ensimmäinen 

kokonaisuus käsittelee level designia teoreettisesti, kirjallisuuden ja pelialan 

ammattilaisten kirjoittamien esseiden ja retrospektiivisten analyysien pohjalta. 

Toinen kokonaisuus, case study –osio Lontoo-projektista, keskittyy pääosin pelidemon 

level designiin ja on projektin eri vaiheiden käsittelyä idean muotoutumisesta 

referenssimateriaalin hankintaan ja level designin lopulliseen toteuttamiseen 3D-

mallinnusohjelmalla. Samalla case study toimii henkilökohtaisena ”loppuraporttina”, 

joka sitoo yhteen miltei kahden vuoden työskentelyn projektin parissa. Pyrin tuomaan 

esiin huomionarvoisia seikkoja, joita olemme oppineet projektitiiminä tuotannon aikana 

ja joista voi olla hyötyä muille aloitteleville pelisuunnittelijoille, jotka miettivät 

ensimmäistä isomman luokan peliprojektia. 

Opinnäytetyössäni pyrin käymään level designiä läpi mahdollisimman laajasti, yleisellä 

tasolla. Tarkoituksenani on painottaa tekstin sisällössä enemmän level designin 

filosofiaa kuin teknistä puolta, mallinnusohjelmien käyttöä. Valitsin tämän 

lähestymistavan siksi, koska leveleiden high concept –suunnittelu ja pelattavuus ovat 

jääneet polygonimallinnusopetuksen jalkoihin. Lisäksi on muistettava, että vahva level 

design perustuu ensi sijassa hiottuun pelattavuuteen, toimivaan logiikkaan ja sujuvaan 

pelaajan kuljetukseen (ts. flow), graafista puolta kuitenkaan unohtamatta. 

Olen päättänyt käyttää opinnäytetyössäni pääasiassa englanninkielisiä termejä 

suomenkielisten sijasta, kuten termiä ”level design” termin ”kenttäsuunnittelu” 

asemesta. Tämä siksi, että pelialan yleisin kieli on englanti ja suurin osa termeistä on 

luontevinta ilmaista englannin kielellä. Lisäksi myös suomalaiset pelisuunnittelijat 

käyttävät usein englanninkielisiä termejä keskustellessaan toisten suomalaisten kanssa. 

Olisi myös turhaa käyttää termistöä kielellä, jota puhuu vain murto-osa maailman 
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väestöstä, saati sitten alan ammattilaisista. Samalla englanninkieliset termit on 

useimmiten helppoja tunnistaa ja kääntää tarvittaessa asiasta vähemmän tietäville. 
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2 Level designin teoriaa 

2.1 Käytettäviä termejä 

Ennen kuin aloitan syvemmin käsittelemään level designia on hyvä selvittää muutama 

usein esiintyvä termi ja niiden vaihtoehtoiset ilmenemismuodot. 

Avatar – pelaajan ohjaama hahmo esimerkiksi tietokonepelissä, useimmiten tarinan 

kannalta keskeinen hahmo. Esimerkiksi Tomb Raider –pelisarjassa pelaajan avatar on 

seikkailija-arkeologi Lara Croft. 

Environment artist – työstää peliympäristöelementtejä 3D-mallinnusohjelmilla sekä 

kuvankäsittelyohjelmilla. Rakentaa 3D-malleja ja teksturoi niitä sijoitettavaksi 

leveleihin. Mallintaa mm. taloja, esineitä ja sankariobjekteja (hero object, tärkeässä 

asemassa oleva yksittäinen 3D-malli, esimerkiksi jokin tietty kaluste, työkalu tai 

kulkuneuvo). 

Flow – levelin tai koko pelin kulkua kuvaava termi. Hyvä flow tarkoittaa sitä, että peli 

kulkee kohtauksesta toiseen sulavasti ja sisältää loogisen tukirangan, jonka varaan sekä 

kerronnallisuus että pelattavuus rakentuvat. Se tarkoittaa myös helppoa pelattavuuden 

omaksumista ja toimivia keinoja kertoa tarina siten, ettei se katkaise pelikokemusta niin, 

että immersio rikkoutuu tai pelaaja tylsistyy narratiivisten osuuksien aikana. 

Game designer – pelin pääsuunnittelija, jonka alaisuudessa eri osastojen 

pääsuunnittelijat (esim. lead level designer) työskentelevät. Vastaa pelin 

kokonaiskuvasta ja ohjeistaa osastojen pääsuunnittelijoita, mihin suuntaan mitäkin osa-

aluetta tulisi viedä. Pienemmissä tuotantotiimeissä game designer voi toimia myös 

muissa tehtävissä, usein level designerinä. Byrne (2005, 2) tiivistää game designerin 

olevan pelaajan silmät ja korvat ja edustavan pelaajakunnan intressejä pelituotannon 

aikana. 

Level – tarkoittaa ympäristöä, jossa pelaajan avatar toimii. Muita nimityksiä ovat mm. 

taso, rata ja pelialue. Termi ”level” on luultavasti saanut alkunsa arcade-peleistä, joissa 

peli oli jaettu osiin kasvavan vaikeustason mukaisesti (Byrne 2005, 6). 
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Level designer – tietokonepelien pelialuesuunnittelija. Luo peliympäristöjä, jotka 

sisältävät mm. tehtäviä, haasteita, ongelmanratkontaa, tarinankerronnallisia elementtejä, 

hahmoja. Level designerin alaisuudessa toimii usein mm. environment artisteja ja 

mallintajia. Voi toimia koko projektin vastaavana lead level designerinä, jolloin hän 

valvoo myös yhdenmukaisuuden toteutumista eri leveleiden välillä. Byrne (2005, 3) 

näkee level designerin eräänlaisena kaikkien pelituotannon osa-alueiden 

kohtaamispisteenä, joka sitoo tuotetun materiaalin, kuten ohjelmoinnin, kuvan, äänen, 

taiteen ja designin yhteen, pelattavaksi muodoksi. 

Ludologinen – näkökulma, jonka mukaan pelejä pitäisi tarkastella omina 

kokonaisuuksinaan, pelillisten ominaisuuksien, kuten sääntöjen, kautta. Termi viittaa 

myös pelin leikilliseen luonteeseen, vastakohtanaan narratiivinen lähestyminen. 

Narratiivinen näkökulma tarkastelee pelejä vain yhtenä kerronnallisuuden muotona 

muiden joukossa. 

Objekti – 2D- tai 3D-malli tai –elementti, kuten pelaajahahmo, ympäristön osa, 

kulkuneuvo tai yksittäinen esine. 

Objektikirjasto – myös elementtikirjasto, koko peliä tai yksittäistä leveliä varten 

koottu kokoelma objekteja ja ympäristöelementtejä, joita voidaan vaivattomasti poimia 

kirjastosta ja sijoittaa valmiina peliympäristöön. Esimerkkinä erilaisista talojen 

julkisivuista koostuva kokoelma, jonka objektit sopivat keskenään yhteen niin, että 

korttelien kokoisten alueiden rakentaminen on helppoa ja nopeaa ja toimii esimerkiksi 

drag-and-drop –tekniikalla. 

2.2 Katsaus level designin historiaan 

Ihmiset ovat pelanneet pelejä historian hämäristä asti. Lautapeliarkkityypit ovat 

kehittyneet vuosisatojen saatossa ja saaneet mitä hienostuneimpia sääntökokoelmia ja 

ilmenemismuotoja eri kulttuureissa. Jo entisaikaan pelejä varten rakennettiin 

yksityiskohtaisia pelialustoja, jotka sisälsivät sekä pelialueen (esimerkiksi radan, jota 

pitkin pelaajien palat liikkuivat, malliesimerkkinä muinaisegyptiläinen senet-peli) että 

kuvituksia, joista toiset olivat puhtaasti taiteellisia ja toiset taas pelillisiä elementtejä. 

Byrne (2005, 7) huomauttaa, että tarvittaessa ”pelilautoja” voitiin piirtää vaikka 

hiekkaan, jos tilanne ei muuta sallinut. Pääasiassa pelilautojen valmistamisessa pidettiin 
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kuitenkin kiinni pelattavuuden lisäksi myös näyttävyydestä. Olivathan monet pelit myös 

uskonnollisia esineitä. 

 
Senet-peli. Egyptiläisessä senet-pelissä on havaittavissa level design –elementtejä. Pelilaudan symbolit 
sisälsivät pelillisiä ominaisuuksia koristeellisuuden lisäksi. 

Taide ei palvellut ainoastaan visuaalisesti miellyttävää kokemusta vaan sillä pyrittiin 

luomaan merkityksiä pelitilanteeseen. Shakkia ja vastaavia taktisia lautapelejä voitaisiin 

pelata paljon yksinkertaisemmillakin pelinappuloilla, mutta pelin kuvastaman sotatilan 

tunnelmaa tehostaakseen ”pelintekijät” muotoilivat nappuloista sotilaita, ratsuja, 

lähettejä ja kuninkaita. 

Tultaessa kohti nykyaikaa ovat lautapelit saaneet mitä erilaisimpia ulkoasuja, jotka 

pyrkivät tukemaan pelin teemaa ja osoittamaan erilaisia pelilaudan ominaisuuksia, joita 

pelaaja voi joko hyödyntää tai joita hänen täytyy varoa. Malliesimerkkinä voidaan pitää 

vaikkapa Monopolia. Lautapelit eivät kuitenkaan ole jääneet pelkiksi staattisiksi 

peliympäristöiksi vaan pelaajalähtöistä pelilaudan rakentamista on alettu suosia, 

varsinkin ns. erikoislautapeleissä (mm. Carcassone). 

Level designin voidaan katsoa alkaneen sanan varsinaisessa merkityksessä flipperi-

pelikoneesta (Byrne 2005, 7), jonka idea pohjimmiltaan perustuu monimutkaiseen 

rataan, joka sisältää erilaisia pisteidenkeruumahdollisuuksia sekä ns. power-upeja, joilla 

pelaaja voi saada normaalia enemmän pisteitä tai lisäpelikertoja. Vastaavaa suunnittelua 

voidaan havaita myös nykypäivän videopeleissä. 1940-luvun lopussa flipperi saavutti 

suuren suosion ja edistyi pelimekaniikaltaan edeltäjästään bagatellesta, koska pelin 

suunnittelijat kehittivät siihen uusia ominaisuuksia, joista merkittävin oli mahdollisuus 

ohjailla palloa radalla sen sijaan että se passiivisesti vierisi radalta ja peli päättyisi. 
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Tämä ja lukuisat muut innovaatiot, kuten puskurit, lingot, rampit ja spinnerit tekivät 

flipperistä hitin. Flipperin radan toiminnallisuus muistuttaa abstraktilla tasolla hyvin 

paljon hyvin suunnitellun videopelin kentän toimintaa: molempien on tarkoitus 

johdattaa pelaajan avatar sujuvasti erilaisten esteiden, tehtävien ja apuvälineiden kautta 

maaliin (flipperin kohdalla mahdollisimman hyvään loppupistemäärään). Jokaisella 

uudella flipperisukupolvella suunnittelijoiden on kehitettävä uusia pelielementtejä ja 

hiottava vanhoja hyväksi havaittuja yhä paremmiksi (Byrne 2005, 8). Tästä on kyse 

myös videopelien kenttäsuunnittelussa. 

 
Bagatelle ja flipperi. Flipperiä voidaan pitää yhtenä modernin level designin kulmakivistä. 

Videopelien kehittäminen on varsin nuori teollisuuden ala. Videopelejä on kuitenkin 

kehitetty siitä asti kun pelien tekemiseen ja esittämiseen tarvittavaa teknologiaa on ollut 

olemassa. Byrne (2005, 8) muistuttaa, että pelialan pioneereja ovat olleet insinöörit, 

jotka ovat ottaneet harrasteluprojekteikseen oman työnsä ohella ohjelmoida pieniä 

pelejä tietokoneille, joiden kanssa he ovat olleet työnsä puolesta tekemisissä, kuten 

yliopistojen tietokonelaboratorioissa. Ensimmäiset pelinkehittäjät olivat ns. 

jokapaikanhöyliä, jotka tuottivat sekä tarvittavan koodin ja ohjelmoinnin sekä pelin 

vaatimat graafiset elementit. Alkujaan pelit olivat useimmiten kahden pelattavia 

yksinkertaisia taitojen mittelöitä. Hyvin nopeasti huomattiin, että pelaaminen oli 

mielekkäämpää, jos se tapahtui jossain ”tilassa” sen sijaan, että tapahtumapaikkana olisi 

musta tyhjyys. Space Waria (1962) voidaan pitää tietokonepelien isoisänä. Sen 

mielenkiintoisuus ei kuitenkaan lopu siihen, että se oli ensimmäinen videopeli vaan se 

sisälsi pelaajien avatarien (avaruusalusten) lisäksi konkreettisen pelialueen; 
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avaruusalukset eivät lentäneet tyhjän päällä. Space Warin pelialueella oli planeetta sekä 

taustalla tähtiä. Planeetta ei ollut pelkästään koriste vaan sillä oli pelimekaanista 

merkitystä: sillä oli puoleensavetävä painovoima, joka vaikutti planeetan lähellä 

lentävien alusten lentoratoihin (Byrne 2005, 8). 

 
Space War. Pelin alustana toimi oskilloskooppi. 

Ajan kuluessa pelit monimutkaistuivat yhden ruudun Pongista ja PacManista 

moniruutuisiin ja skrollaaviin seikkailuihin, kuten Pitfall!:iin (1982) ja Tempestiin 

(1981). Pelit kehittyivät edelleen sääntöjen monimutkaistuessa ja uusien pelillisten 

elementtien, kuten äänien, käytön monipuolistuessa. Defender (1980) ilmoitti pelaajalle 

äänimerkeillä, kun avaruusolennot saivat kaapattua yhden pelaajan suojelemista 

yksiköistä (Byrne 2005, 8-9). 

 
Pitfall!. Yksi ensimmäisistä sivuttain skrollaavista seikkailupeleistä. 

Uusi teknologia tuo mukanaan uudet standardit pelisuunnitteluun. Ennen yhden tai 

kahden pelikehittäjän nyrkkipajat ovat muuttuneet 30–100 suunnittelijan ja tuottajan 
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studioiksi. Kehitystiimien ja projektien kasvaessa tarvitaan selkeämpiä tehtäväkuvia 

(Byrne 2005, 10), jotta työmäärää voidaan jakaa järkeviin osiin, ottaen huomioon tiimin 

vahvuudet ja osaamistason. Nykyisenlainen level designer –työnimike on ollut olemassa 

noin 15 vuotta. Vaikka nimike antaa melko selkeän kuvan siitä, mitä level designer 

tekee, on työnkuvissa erittäin suurta vaihtelua tiimeittäin ja projekteittain. Toisessa 

projektissa level designer rakentaa konkreettisesti leveleitä. Toisen pelin yhteydessä hän 

taas saattaa olla enemmänkin ylemmän tason konseptoija, joka tekee suunnitelmat 

layoutista, yleisestä tunnelmasta ja teemasta, sekä spesifioi, mitä elementtejä ja 

objekteja pelaaja kohtaa pelialueella: millaisia apuvälineitä (power-up), millaisia 

vihollisia, millaisia fyysisiä esteitä ja ratkaistavia pulmia. Level designer laatii näistä 

tiedoista dokumentin, jota level artistit (graafisten elementtien ja 3d-objektien tekijät), 

skriptaajat ja ohjelmoijat hyödyntävät kun he alkavat rakentaa kyseistä pelialuetta. 

Level designer on yksi kehitystiimin oleellisimmista toimijoista: hänen kauttaan 

materiaalit, joita tiimin artistit ja ohjelmoijat, äänisuunnittelijat ja säveltäjät ovat 

luoneet, kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi (Byrne 2005, 3), josta syntyy onnistuessaan 

todella mieleenpainuva pelikokemus. Pelialue on kuin säiliö, joka sisältää ja pitää 

koossa audiovisuaalisen pelikokemuksen. Niinpä level designerin tehtävänä on rakentaa 

tuo säiliö ja tehdä siitä niin iskunkestävä kuin mahdollista. 

2.3 Katsaus level designerin työhön 

Level designerin työhön kuuluu sekä pelialueen suunnittelu että useimmiten myös 

pelattavuuden suunnittelu kyseisessä pelialueessa. Suunnittelutyön sisältö vaihtelee 

projekteittain ja kehitystiimin koon mukaan. Level designerin työ voi olla hyvinkin 

tarkkaan määriteltyä, jos kyseessä on suuri tiimi, tai laaja-alaista, jos tiimissä on vain 

yksi tai kaksi tekijää kutakin osa-aluetta kohden (Byrne 2005, 33). Useimmiten level 

designer toimii high concept –suunnittelun ja varsinaisen toteutuksen välimaastossa. 

Muun muassa mobiilipelituotannoissa level designerin vastuulla on usein koko game 

design. 

Pienemmissä kehitystiimeissä level designer aloittaa suunnittelun abstrakteista 

mielikuvista, työstää niitä paperilla kaavakuviksi ja dokumentoi kirjallisesti ideoita ja 

toimintoja pelialueessa. Tämän jälkeen hän aloittaa pelialueen mallintamisen joko 

kehitystiimin kehittämällä valmiilla editorilla (mm. UnrealEd) sijoittamalla jo 
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mallinnettuja objekteja paikoilleen tai 3D-ohjelmalla (mm. 3D Studio Max), jolla hän 

manuaalisesti rakentaa jokaisen pinnan pelialueeseen. Jos kehitystiimi on erittäin pieni, 

level designer voi joutua mallintamaan pelialueen lisäksi suuren osan irtaimistosta. 

Tämän lisäksi mahdollisia tehtäviä ovat myös 3D-objektien teksturointi, 

valosuunnittelu, hahmojen sijoittelu ja viimeistely. Level design on iterointiprosessin ja 

pelitestauksen läpikäymistä, jonka lopputuloksena on valmis kenttä, rata, pelialue 

liitettäväksi peliin. 

Suurissa tiimeissä level designerin työnkuva on paljon kapeampi. Voi olla, ettei hän 

koske prosessin aikana ollenkaan editoreihin tai mallinnusohjelmiin vaan laatii 

dokumentteja ja konsepteja ympäristöistä, yksityiskohtaisia selostuksia tehtävistä ja 

tapahtumista, suunnittelee pelattavuutta ja levelin sujuvuutta (flow). Dokumenteissa hän 

selostaa sekä artisteille että pelialueen ohjelmoijille ja skriptaajille, miten mikäkin osa 

pelialueella toimii, millaiselta jokin näyttää ja miten se reagoi pelaajan tekemisiin. 

Tällaista suunnittelijaa kutsutaan lead level designeriksi (Byrne 2005, 30-31). Mitä 

enemmän dokumentoitua materiaalia on, sitä vaivattomampaa artisteilla ja ohjelmoijilla 

on työskennellä level designerin alaisuudessa. Lisäksi tarkka dokumentaatio vähentää 

kysymyskierrosten tarvetta, kun kaikkeen oleelliseen löytyy vastaus valmiiksi. 

Dokumentaatiosta on hyötyä myös silloin kun level designer perustelee pelin 

pääsuunnittelijalle, miten ja miksi johonkin ratkaisuun päädyttiin ja myös silloin, kun 

level designerin täytyy muistuttaa itseään siitä, mikä syy oli minkäkin päätöksen takana. 

Level designin voidaan katsoa jakautuvan myös kahteen toisenlaiseen kategoriaan: 

skenaario- ja arkkitehtoniseen suunnitteluun. Skenaariosuunnittelussa level designerillä 

on käytössään valmis editori ja objektikirjasto, joiden avulla hän alkaa suunnitelmien 

pohjalta koostaa pelialuetta asettelemalla objekteja, triggereitä (tunnistimia, jotka mm. 

aktivoivat erilaisia valmiiksi skriptattuja tapahtumia, kuten uuden vihollisjoukon 

ilmestyminen), ympäristöelementtejä ja yksiköitä, kuten pelaajan avatar sekä 

mahdolliset viholliset ja muut npc-hahmot (non-playable character = ei-pelaajahahmo). 

Tämä on erittäin toimiva tapa työstää pelialueita varsinkin RTS-peleissä (Real-Time 

Strategy = tosiaikastrategiapeli) (Byrne 2005, 33). Warcraft 3: Reign of Chaos –pelissä 

(2002) skenaariot rakennettiin käyttäen World Editoria, joka tuli myös pelin 

myyntiversion mukana. Warcraft 3:n World Editorilla on rakennettu fanien toimesta 

useita moninpelikarttoja, jotka ovat johtaneet eräänlaisen kustomoidun pelityypin, 
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Defense of the Ancients, syntymiseen. Arkkitehtoninen suunnittelu puolestaan alkaa 

useimmiten elementtien mallinnusprosessista, josta siirrytään yhä suurempien 

kokonaisuuksien rakentamiseen ja lopulta valmiiseen pelialueeseen. Arkkitehtoninen 

suunnittelu on näin ollen lähellä ”orgaanista” mallinnusta kun taas skenaariosuunnittelu 

sivuaa high concept –suunnittelua, koska siinä keskitytään enemmän pelin flow’hun 

kuin mallintamiseen. 

 
Level designin osa-alueet. Level design voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: high-concept –suunnittelu 
ja skenaariosuunnittelu sivuavat toisiaan ja liittyvät vahvasti pelattavuuden ja flow’n kehittämiseen, 
konkreettinen (”orgaaninen”) pelialueen mallintaminen ja arkkitehtoninen level design keskittyvät 
puolestaan levelin visuaaliseen puoleen ja varsinaiseen ympäristön geometriaan. 

Suunniteltaessa pelialuetta on huomioitava monta eri asioihin vaikuttavaa, 

huomioimattomana vakavaa, osa-aluetta. Level designerin on myös tiedettävä 

pelimoottorin ja ohjelmoinnin perusteet, ymmärrettävä miten ohjelmointikieli toimii ja 

millaisesta määrästä dataa sekä pelimoottori että pelin kohdealusta pystyvät 

suoriutumaan. ”Jos game designer johtaa kenraalina peliä ylhäältä käsin, ovat level 

designerit tiedustelijoita, jotka toimivat etulinjassa ja pystyvät havaitsemaan mahdolliset 

ongelmat läheltä, jos he vain tietävät, mitä etsiä” (Byrne 2005, 5). 

Usein studioiden työnkuvauksia lukiessa ilmenee, että skriptaustaidot ja ainakin 

perustiedot ohjelmoinnista ovat yksi hyvän level designerin piirre (Gamasutra.com:in 

Jobs-sivusto) (Byrne 2005, 4-6, 33). Tämä lisää joustavuutta työprosessissa, koska level 

designer voi itse kokeilla erilaisten efektien ja muiden valmiiksi skriptattujen osioiden 

toimivuutta tarvitsematta lähettää materiaalia tiimin ohjelmoijille, joilla on usein muita 

peliä koskevia, kokonaisuutta ajatellen tärkeämpiäkin tehtäviä. Skriptaustaitojen 

puuttuminen ei kuitenkaan ole este sille, ettei koodia taitamatonkin level designer saisi 

töitä. Useimmiten kehitystiimin ohjelmoijat ovat luoneet koodi- ja skriptipätkiä 
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sisältävän kirjaston pelin editoriin (Byrne 2005, 37), josta tarvittavat koodipätkät on 

helppo poimia. Ja pienellä pelimoottorin käyttämän ohjelmointikielen opettelulla niitä 

pystyy jokainen level designer muokkaamaan pelialueen vaatimiksi. 

Muita level designerin ominaispiirteitä ovat taiteellinen näkemys, varsinkin pienissä 

tiimeissä ohjelmistojen hallinta (olettaen että level designer on myös ruohonjuuritason 

tekijä high concept –suunnittelun lisäksi) (Byrne 2005, 41) sekä kyky pitäytyä pelin 

visuaalisessa ilmeessä ja tunnelmassa. Useimmiten suuri määrä taustatietoa pelin 

genrestä ja sen ideasta on etu. Esimerkiksi sotilaallista agenttiseikkailua kehitettäessä on 

ensiarvoisen tärkeää, että level designer, kuten muutkin suunnittelijat ja tiimin jäsenet, 

tietävät mahdollisimman paljon kyseisestä maailmasta, jotta pystytään luoda autenttinen 

ja tarkka kuvaus ja näin ammentaa lisää sisältöä pelikokemukseen kokonaisuutena. 

2.4 Tehtävänä ongelmanratkonta 

Pelimaailmoissa ei luovuuden kannalta ole rajoja. Suunnittelijat voivat sijoittaa 

tapahtumat kaukaiseen galaksiin pelaajan ohjatessa avaruushävittäjää yhtenä suuren 

laivaston jäsenenä, tai peli voi kertoa sankariksi kasvavasta maalaispojasta lumotussa 

metsässä, jota asuttavat mitä erilaisimmat olennot. 

Teknologia on suurin pelien kehittämistä rajoittava tekijä; on muistirajoituksia, 

pelialustakohtaisia sääntöjä, graafisia rajoitteita ja suoritinkuormitusta (Byrne 2005, 

122-123). Mutta kuten muutkin teknologian alat, on peliala oppinut elämään näiden 

rajoitteiden kanssa, ja parhaimmassa tapauksessa jopa hyödyntämään niitä. Pelin 

kehittäminen on sisällöntuotannon ja pelikokemuksen suunnittelun lisäksi jatkuvaa 

ongelmanratkontaa. Koskaan ei tule olemaan teknologiaa, jossa ei olisi parantamisen 

varaa tai, jota ei vaivaisi jonkinlainen kapasiteetin puute. Tästä hyvänä esimerkkinä 

Sony Playstation 3:lle kesällä 2008 julkaistu peli Metal Gear Solid 4: Guns of the 

Patriots, joka käyttää kaksikerroksisen Blu-ray-levyn massiivisesta 50 gigatavun 

kapasiteetista käytännössä kaiken. Tämä siis sen jälkeen, kun peliä oli pakon 

sanelemana optimoitu ja pakattu laajamittaisesti (Payton, Saito & Imaizumi 2008). 

Miten tehdä jokin, mitä peli vaatii, jotta pelistä tulee se millaiseksi se on kuvattu 

suunnitteludokumentissa, mutta jota ei nykyisen teknologian sallimissa rajoissa voida 

toteuttaa? Level designin yksi pääpiirteistä on luoda luonnollinen jatkuvuus peliin, 

nivoa yhteen yksittäiset kerronnalliset tapahtumat ja kuljettaa pelaajaa sujuvasti 
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eteenpäin vaivaamalla häntä mahdollisimman vähän pelimoottorisilla ja muilla 

teknologisilla rajoitteilla. Yhtenä ongelmana on aina ollut pelialueiden koko: miten 

saada miellyttävän kokoisia pelattavia alueita, joita eivät rasita lataustauot ja joita 

pelialustan teknologia jaksaa pureskella (Byrne 2005, 135-136). 

Kun teknologisista kysymyksistä ja ongelmista selvitään käytännön tasolla 

(pelialueitten sisältöä, audiovisuaalisia elementtejä optimoidaan), on edessä flow’n 

säätäminen (Byrne 2005, 62-64). Level designerin on oltava tarkkana, millainen rytmi 

leveliin muodostuu, kun sitä rakennetaan. Tässä pelin genrellä on suuri merkitys: 

nopeatempoisessa toimintapelissä tärkeimpiä toimintoja ovat sujuva liikkuminen, 

intuitiiviset kontrollit ja tekemisen painottuminen vain keskeisiin asioihin, kuten 

tuliasetaisteluun ja lipun ryöstöön. Tiukassa toiminnassa flow’n voi rikkoa esimerkiksi 

pelaajan eteen tuleva laatikkopinon kiipeäminen hyppimällä tai monimutkaisen 

koodilukon avaaminen vihollisten saavuttaessa pelaajaa. Vastaavasti missä tahansa 

pelissä flow voi särkyä, jos peliin on lisätty osioita, jotka poikkeavat pelin asettamasta 

tyylistä: useissa Tomb Raider –peleissä pelaajan eteen tulee moottoriajoneuvo-osuuksia, 

jotka rikkovat hautaholveissa seikkailemisen sekä tyylillisesti että huonon 

pelattavuuden kannalta. 

Level designerin on myös mietittävä mihin kohtaan voidaan ja kannattaa sijoittaa 

lataustauko. Lataustauon vaikutus pelikokemukseen on suuri. Useammin kuin kerran 

ovat niin pelaajat kuin kriitikotkin moittineet liian tiheään sijoitettuja tai liian pitkiä 

lataustaukoja. Pitkät lataustauot ovat myrkkyä pelille, jossa esimerkiksi 

epäonnistumisen aiheuttamat uudelleenlataamiset ovat yleisiä. Voidaan myös kysyä, 

voiko lataustaukoa hyödyntää pelin kerronnallisuudessa? Teknologian edistyessä tavat, 

joilla uuden pelialueen sisältöä ladataan muistiin, hienostuvat. Loading-ruudut ovat silti 

useimmin käytettyjä vaihtoehtoja. Toiset pelit sisällyttivät ruutuihin tarinallisia 

elementtejä edistämään juonta ja pitämään pelaajan mielenkiintoa yllä. Byrne (2005, 

123) kaivaa menneisyydestä esimerkkinä kekseliään ratkaisun, jota käytettiin Resident 

Evil –pelisarjassa: pelaajan avatessa oven peli lataa uuden ympäristön muistiin ja 

lataustauon aikana pyörittää ovenavausanimaation, jolla pidetään pelaajan mielenkiintoa 

yllä. Kyseinen animaatio antaa myös tietoa lataustauon kestosta. Doom 3 on tästä 

verraten tuore esimerkki. Yksi ratkaisu on pyrkiä mahdollisimman lyhyeen latausaikaan 

ja sijoittaa pelialueiden vaihto loogiseen tai ainakin siltä tuntuvaan kohtaan. Half-Life –
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pelisarjassa pelialueita yhdistää useimmiten ikkunaton mutkitteleva tai pitkä käytävä, 

joka on sijoitettu visuaalisesti sekä tarinallisesti kohtaan, jossa pelin kulku ei häiriinny. 

Tätä tekniikkaa käyttää myös osassa pelin pelialueista vuonna 2000 julkaistu Deus Ex. 

Grand Theft Auto III:ssa pelialue on jaettu kolmeen isoon saareen, joita yhdistää pitkät 

sillat. Peli lataa uuden pelialueen pelaajan ylittäessä siltaa ja kuvaruutuun ilmestyy ns. 

kuvituskuva, josta tietää, että nyt ollaan siirtymässä uudelle alueelle. Nykyteknologia ja 

nopeammat suorittimet ja muistit pelialustoissa mahdollistavat myös reaaliajassa 

ladattavan sisällön (streaming), jolloin isokin pelialue näyttää olevan yhtenäinen 

kokonaisuus ja näin vältetään pitkät lataustauot, Byrne toteaa (2005, 123). Tätä 

tekniikkaa hyödyntää mm. Grand Theft Auto IV, jossa edellisten osien latausruutuja ei 

enää havaita. 

2.5 Erilaisia tapoja tehdä level designiä 

2.5.1 Historiallisista toimintaseikkailuista – Mafia, Tomb Raider ja Assassin’s 

Creed 

Historiaa on peleissä käsitelty erittäin usein. Miltei jokainen genre sisältää useita 

kymmeniä historiaa sivuavia pelejä. Historiallinen tarkkuus peleissä on yhtä suuressa 

arvossa kuin elokuvissa ja usein tämä näkyy eritoten pelialueiden arkkitehtuurissa ja 

niiden välittämässä tunnelmassa. 

Level designin pitää olla rakennettu niin, että historialliset faktat tukevat sitä, mutta 

samalla pelialuesuunnittelun pitää pysyä uskollisena pelattavuudelle. Esimerkkinä 

lievästä lähihistorian ja pelattavuuden yhteentörmäyksestä voidaan pitää Mafia: City of 

Lost Heavenia (2002), 1930-luvun Yhdysvaltoihin sijoittuvaa ”kaupunkipeliä”. 

Pelimaailma on mallinnettu visuaalisesti ja tunnelmallisesti vastaamaan kuvattua 

aikakautta. Samalla tavoin ovat myös erilaiset ajoneuvot suunniteltu toimivuudeltaan 

kuin todellisen maailman vastakohtansa. Tämä johtaa osittain alitehoisiin ja huonosti 

ohjautuviin ajoneuvoihin, mikä, vaikka todenmukaiselta tuntuukin, manifestoituu 

tuskallisina takaa-ajokohtauksina, joissa pelaajan ohjaama ajoneuvo ei jaksa nousta 

jyrkkiä mäkiä, jos vauhti on liian hidas mäen alareunassa (Nirvi 2002, 6). Tässä 

pelialuesuunnittelu, pelin autenttisuus ja pelattavuus eivät kohtaa täydellisesti, mikä 

johtaa pelin leimaavaan ongelmaan. Tämä ongelma varjostaa pelikokemusta läpi pelin 

keston. 
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Mafia: The City of Lost Heaven. Mafia loi tyylikkäällä visuaalisuudellaan kovan kilpailijan 
kaupunkipelien kuninkaalle, Grand Theft Auto III:lle. 

Tomb Raider on yksi niistä pelisarjoista, jotka toivat historian ja nykyajan yhteen 

tavalla, jota aikaisemmin oli nähty Indiana Jones –elokuvissa. Pelisarjan tapahtumat 

sijoittuvat usein myyttisiin, mutta todellista historiaa sivuaviin paikkoihin, kuten 

Egyptin pyramideille ja Bolivian vuoristoon, Etelä-Amerikan intiaanien muinaisille 

asuinalueille, rauniokaupunkeihin ja temppeleihin. Leveleitä suunniteltaessa level 

designerien on oltava perillä siitä, millaisia kyseisten sivilisaatioiden asuinalueet ja 

kulttuurit oikeasti olivat ja osattava lisätä mukaan annos myyttiä ja eeppisyyttä. Tomb 

Raider Underworldia (2008) varten kehitystiimi teki kuvausmatkoja pelissä esiintyviin 

paikkoihin kerätäkseen referenssikirjastoa mm. level designerien käyttöön. 

 
Tomb Raider Underworld. 7. konsoligeneraation aikakaudella pelialueet ”heräävät eloon”. Kuvassa 
hindu-temppeli Thaimaan viidakossa. 
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Tomb Raider –peleissä level designerien tehtävänä on myös kehittää lukuisia 

mekaanisia ja akrobaattisia haasteita pelaajan ratkaistavaksi – ympäristöstä tulee 

kauniin visuaalisen lavasteen lisäksi yksi pelin suurimmista vastuksista, joka pelaajan 

pitää päihittää (Tomb Raider Underworld: Developer Diary 2008). Vaikka 

historiallisten paikkojen suunnittelu ja toteuttaminen ovatkin työläitä prosesseja, 

tarjoavat ne kääntöpuolella oivallisen tilaisuuden level designerille kehitellä mitä 

monimutkaisempia ja massiivisempia pulmia. Myöhemmissä sarjan peleissä pelialueina 

ovat toimineet myös modernimmat alueet, kuten pilvenpiirtäjät Japanissa ja 

kazakstanilainen tutkimuslaitos lumisilla vuorilla. Kuitenkin pelialuearkkitehtuuri ja 

pelattavuus loistavat juurikin muinaisissa raunioissa seikkailtaessa ja kekseliäimmät 

visuaaliset ja pelattavuuteen liittyvät ratkaisut löytyvät niistä. 

 
Tomb Raider Underworld. Tomb Raider –peleissä ympäristöllä on ollut aina iso rooli arvoitusten 
ratkaisemisessa. 

Ubisoftin Assassin’s Creed (2007) on yksi level designin taidonnäytteistä. Niin 

pelattavuus kuin level design on viety kyseisessä pelissä uusiin ulottuvuuksiin. Kun 

puhutaan pelialueen tai –maailman olevan pelaajan leikkikenttä, voidaan 

tyyppiesimerkkinä pitää Assassin’s Creediä. Arkkitehtuuri ja pelihahmon liikkuminen 

on suunniteltu saumattomasti yhteen. Byrne painottaa avatarin mittojen (sekä hahmon 

fyysinen koko että hahmon liikkeet, kuten hyppykorkeus ja etenemisnopeus) tarkkaa 

määritystä ennen level designin aloittamista (2005, 142-143). Fyysiset ulottuvuudet 

määrävät muun muassa sen, millaisia oviaukkoja peliin pitää tehdä, miten korkeita 

askelmia portaissa voi olla ja millaisten kuilujen yli avatar voi hypätä. Vaivaton 
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liikkuminen pelissä on suoraan verrannollinen avatarin ja peliympäristön 

yhteensopivuuteen. 

 
Assassin’s Creed. Altaïr (pelaajan avatar) pystyy navigoimaan kaupungeissa niin kaduilla, seinillä kuin 
katoilla. Miltei jokainen pinta, jossa on jalan- ja kädensija on kiivettävissä. Altaïr osaa mitoittaa mm. 
hypyn sen mukaan, mistä ja kuinka korkealta hypätään ja mihin ja millaiselle alustalle on tarkoitus 
laskeutua. 

Assassin’s Creedissä Altaïr (pelaajan avatar) pystyy kiipeilemään miltei jokaista pintaa, 

hyppimään tarkkoja hyppyjä kielekkeeltä toiselle ja vaihtamaan kulkutapaa erilaisia 

esteitä ja geometrisiä pintoja kohdatessaan. Animaattorit, pelattavuuden suunnittelijat ja 

level designerit ovat ennennäkemättömällä tavalla luoneet peliin katkeamattoman 

flow’n ja samalla sallineet pelaajan tuntea olevansa ympäristönsä herra. Pelikokemusta 

tasapainottamaan suunnittelijat ovat luoneet vihollishahmoista lähes yhtä ketteriä kuin 

pelaajan avatarista, mikä realisoituu vauhdikkaissa takaa-ajoissa monipuolisen 

kenttäarkkitehtuurin läpi. Erilaiset liikkumistyylit yhdistettynä kekseliääseen 

arkkitehtuuriin luovat mielenkiintoisia tilanteita, mikä onkin yksi pelin kantavista 

voimista. Teknisestä näkökulmasta Assassin’s Creedin ympäristöt on rakennettu 

yksittäisistä, itsessään ”interaktiivisista” palasista, jotka muodostavat keskiaikaiset 

kaupungit. Nämä palaset (mm. yksittäiset talot ja erilliset arkkitehtoniset elementit, 

kuten kattopalkit) on mitoitettu sopimaan Altairin navigoitaviksi (Assassin’s Creed: 

Development Diary, 2007). 



  17 

 
Assassin’s Creed. Altaïr käyttää kiivetessään hyväkseen rakennusten lukuisia ulokkeita, tukipilareita, 
ikkunalautoja sekä muita seinän profiilista erottuvia ulkonemia, kuten voimakkaasti koholla olevia 
koristekaiverruksia. 

Assassin’s Creedin visuaaliseen suunnitteluun ja level designiin on käytetty paljon aikaa 

ja ympäristöistä on saatu mallinnettua todella elävännäköisiä ja tunnelmallisia, joissa on 

vahva ”siellä olon” tuntu. Navigointi keskiaikaisten kaupunkien kujilla ihmismassan 

läpi on toteutettu sekä realistisesti että pelimekaaniselta kannalta kaksiteräisesti: 

toisaalta ihmiset toimivat esteinä takaa-ajajille, toisaalta pelaaja saa varoa törmäämästä 

ihmisiin, koska se voi johtaa pelihahmon kaatumiseen ja kiinnijäämiseen. 

2.5.2 Selviytymiskauhusta ja hiiviskelystä  – Silent Hill, Doom 3 ja Thief: Deadly 

Shadows 

Pelialueen arkkitehtuurilla on suuri vaikutus siihen, onko peli pelottava vai ei. Pelit 

turvautuivat aikaisemmin pääasiassa luomaan pakokauhua suurilla määrillä vihollisia tai 

rajoittamalla pelaajan kontrolleja ja liikkumista verrattuna pelin ohjaamiin vastuksiin 

(mm. Resident Evil –peleissä hahmo liikkui jäykästi ja jäi usein nurkkiin jumiin 

hirviöiden jahdatessa pelaajaa). Kun audiovisuaaliset teknologiat ovat kehittyneet, on 

mahdollistunut monin kerroin hienovaraisempi lähestyminen pelon ja kauhun tunteen 

saavuttamiseen. Samalla yhä suurempaan merkitykseen on noussut myös vaikeustason 

säätö ja avatarin kontrollien kunnollisuus; ei pyritä luomaan keinotekoista jännitystä 

huonosti suunnitellulla ohjauksella vaan keskitytään tarkoituksenmukaiseen tunnelman 

nostattamiseen. Byrne käyttää tästä termiä ”pelaajan ergonomia”, jolla hän tarkoittaa 

pelin pelattavuuden oppimista ja yleensäkin mahdollisuutta pärjätä pelissä (2005, 59-

61). Level designerin täytyy välttää ns. kuolemalla opettamista. Kuolemalla 
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opettaminen tarkoittaa pahimmillaan sitä, että level designer luo esteitä, joiden 

ylittäminen tarkoittaa useaan kertaan yrittämistä ja kuolemista, lataamista ja 

uudelleenlataamista, koska onnistumismahdollisuudet selvittää este ovat 

mikroskooppisen pienet. Tämä voi manifestoitua esimerkiksi loputtomana laumana 

vihollisia, jotka estävät pelaajan pääsyn levelin loppuun tai superakrobatiaa vaativina 

millintarkkoina hyppyinä kapealta kielekkeeltä toiselle vihollisten häiritessä hyppyjen 

suorittamista. Samalla Byrne muistuttaa, että pelin päämääränä on antaa pelaajan 

voittaa, ei designerin (2005, 71-74). 

Silent Hill onnistui luomaan painostavaa tunnelmaa pääasiassa äänitehosteiden ja 

visuaalisten vihjeiden avulla. Sen sijaan, että peli olisi heittänyt pelaajan eteen joukon 

oppikirjahirviöitä, se pureutui pelaajan psykologiseen puoleen ja ammensi voimansa 

primitiivisistä peloista: mitä kaupunkiin laskeutunut paksu usva pitää sisällään, mitä 

kätkeytyy pimeyteen aivan taskulampun valokeilan tuolle puolen? Pelialueet olivat 

miltei aina joko sankan sumun tai synkimmän pimeyden vallassa ja pelialueisiin 

yksilöllisesti suunnitellut äänitehosteet tehostivat tunnelmaa. Hyvinkin tavallinen 

amerikkalainen koulu saatiin vaikuttamaan todella pelottavalta taidokkaasti sijoitettujen 

vihjeiden, outojen pienien yksityiskohtien ja tarkkaan suunniteltujen vihollisten 

ilmestymisajankohtien avulla. Pelialueet palkitsivat pelaajan lopussa antamalla pienen 

hengähdystauon ja valonpilkahduksen ahdistavan synkkyyden keskelle. Yksi 

hätkähdyttävimmistä hetkistä pelissä oli helvetillisen koulun syvimpiin syövereihin 

suuntautuneen retken ja ahdistavan rinnakkaistodellisuuden jälkeen päästä takaisin 

”oikeaan” maailmaan ja nähdä valonkajon siivilöityvän usvaiselta taivaalta ikkunoiden 

läpi koulun synkkiin käytäviin tehden niistä hetkellisesti vähemmän uhkaavia. 

    
Silent Hill. Vahva tunnelma syntyi yhdistämällä primitiivinen pelko ja ahdistavan pelottava kuvasto 
arkipäiväisiin paikkoihin. Midwichin yläaste on edelleen yksi mieleenpainuvimmista pelialueista. 
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Silent Hill onnistui luomaan pelkoa myös tapahtumapaikkavalinnoilla: peli ei 

tapahtunut avaruudessa, sotanäyttämöllä, hautausmaalla tai katakombeissa vaan 

arkipäiväisissä paikoissa, pikkukaupungin kujilla, paikallisella yläasteella ja sairaalassa, 

joka siihen mennessä oli yksi pelottavimmista kokemuksista missään videopelissä. 

Sairaalan pimeitä käytäviä vaellellessa pystyi miltei tuntemaan desinfiointiaineen 

tuoksun ilmassa sekoittuneena ruosteen ja mätänevän lihan löyhkään. 

Doom 3:n (2004) kehityshistoria juontaa juurensa vuonna 1993 julkaistuun 

alkuperäiseen Doomiin. Pelin julkaisija id Software mullisti pelillään niin ensimmäisen 

persoonan räiskinnät kuin level designin standardit. Pelityyli suoraviivaistui ja 

muotoutui nopeatempoiseksi räiskinnäksi ”realistisesti” kuvatuissa ympäristöissä 

(Shahrani, 2006). Doom-pelimoottori mahdollisti useat kauan kaivatut ominaisuudet, 

joilla level designistä saatettiin tehdä elävämpää: peliympäristöä pystyi rajoitetusti 

manipuloimaan kytkimillä ja pelaajan liikkeestä käynnistyvillä triggereillä. Uusia 

kulkureittejä ilmestyi ja salaluukkuja avautui, peliympäristön valot saattoivat sammua 

äkisti jättäen pelaajan vaeltamaan säkkipimeyteen hirviöiden syöksyessä kimppuun 

piilopaikoistaan. 

    
Doom. Doomin ympäristöt olivat vaikuttavia ja pelottavia, aikansa mittapuulla. Level designereiden 
luomukset olivat ajoittain ihan aidosti outoja. 

Alkuperäinen Doom loi pelkoa sysäämällä pelaajan pimeisiin ja ahtaisiin paikkoihin, 

ylivoimaisen vihollisen keskelle. Doom 3 turvautuu monelta osin samaan keinoon 

luodessaan tunnelmaa, tarkemmin klaustrofobiaa, Mars-tukikohdan käytäville. Doom 

3:sta voidaan havaita, että se on peli, jota id Software lähti luomaan vuonna 1993, mutta 

joka sai lopullisen muotonsa vasta hieman yli kymmenen vuotta myöhemmin. Peleissä 

on sekä game designin että level designin osalta havaittavissa yhtäläisyyksiä: löydä 

lukittu ovi, etsi avainkortti, tuhoa hirviöt ja etene ovesta avainkortin avulla. Pelkoa 

herättävät kohdat on kudottu samasta langasta. On hirviöistä tyhjä huone, johon pelaaja 
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saapuu. Hän poimii tavaran tai aseen huoneen keskeltä ja valot sammuvat. Seuraavaksi 

pelaajan kimpussa on lauma hirviöitä. Byrne kutsuu näitä johdattelevia kohtauksia 

peleissä ”leivänmuruiksi”, level designerin näkymättömäksi kädeksi, joka ohjaa 

pelaajaa juuri tietystä ovesta juuri tiettyyn tapahtumaan (2005, 62). Alkuperäisessä 

Doomissa tätä ei niinkään kummeksuttu, se oli kiinteä osa pelin tapaa johdattaa pelaajaa 

eteenpäin (Shahrani, 2006). Doom 3:n julkaisun aikaan pelien kerronnalliset keinot ja 

level design olivat kuitenkin edenneet paljon 90-luvun alkuvuosien tavasta ohjailla 

pelaajan tekemisiä. Siksi onkin kummallista, että id Software piti edelleen kiinni niinkin 

yksinkertaisista ja jokseenkin mielikuvituksettomista keinoista luoda ”jännittäviä ja 

pelottavia” tilanteita pelaajan koettavaksi. Yksi tai kaksi tällaista nostalgiakohtaa olisi 

menetellyt alkuperäisen Doomin kunnianosoitukseksi, mutta jatkuva käyttö aiheutti 

närkästystä niin faneissa kuin kriitikoissa, jotka leimasivat pelin nopeasti ennalta 

arvattavaksi (Honkala & Nirvi 2004, 36). 

    
Doom 3. Kolmannessa osassa seikkaillaan pimeässä tai hämärässä ja taskulampulle on aina käyttöä. 
Edistyneet valaisuefektit tuovat eloa varsin staattisiin ympäristöihin. 

Doom 3:n level design on paikoin visuaalisesti näyttävää, mutta koko pelin kannalta 

enimmäkseen yksitoikkoista. Vasta loppuosan ympäristöt tuovat vaihtelua jatkuviin 

ahtaisiin Mars-tukikohdan käytäviin. Suurimpana ongelmana on se, että monet sen level 

design –ideoista toimivat 1990-luvulla, kun genre oli vielä nuori ja pelimoottorit 

rajoittuneempia. Se on jäänyt pahasti jälkeen jo 2000-luvun taitteessa syntyneestä 

ideasta tehdä peliympäristöistä vapaampia ja tarjota pelaajille monipuolisia keinoja 

ratkaista ongelmia. Doom 3 level design on kuin junarata, jonka kiskot mahdollistavat 

vain yhdenlaisen etenemissuunnan vailla sivuraiteita tai edes illuusiota 

valinnanvapaudesta. 
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”Se uskalikko uhosi viettävänsä yön Cradlessa ja toisten vastustuksesta huolimatta meni 

sinne… Hänestä ei koskaan enää kuultu mitään.” Näin Kaupungin asukkaat puhuvat 

keskenään ehkä yhdestä pelimaailman pelottavimmasta paikasta, tulipalossa pahoin 

vaurioituneesta entisestä orpokodista ja mielisairaalasta, Shalebridge Cradlesta (Thief: 

Deadly Shadows 2004). Shalebridge Cradle (tästä eteenpäin kutsuttakoon pelkästään 

nimellä Cradle) on enemmän kuin vain yksi monista Thiefin pelialueista. Se on 

psykologinen tutkielma pelosta, siitä mikä pelaajissa, ja ihmisissä yleensä, synnyttää 

ahdistusta ja kauhua. Cradle ei tyydy halpoihin ja lyhytikäisiin keinoihin luoda kauhua 

vaan rakentaa sitä hitaasti, pelaajan pään sisällä. Kyseisen pelialueen suunnittelija, 

Jordan Thomas, katsoi suunnitteluprosessin olleen useampitasoinen: ensimmäisellä ja 

pelin kannalta tärkeimmällä tasolla tarkoituksena oli luoda ”pelottavin koskaan tehty 

ensimmäisen persoonan pelikokemus” (Gillen 2005, 140). Metatasolla Thomasin 

mukaan Cradle oli monitasoinen kokeilu interaktiivisessa kauhussa, jossa pelaajat olivat 

koekaniineja. Suunnitteluprosessissa oli kuitenkin pidettävä mielessä, että kyse on 

pelialueesta, jonka täytyi myös tukea pelimekaniikka, Thief -pelisarjan tapauksessa 

hiiviskelyä ja tutkimista. Suunnittelija kuvaa pelialuetta holistiseksi (holistinen = 

kokonaisvaltainen, enemmän kuin osiensa summa) yritykseksi luoda kauhun ja 

hiiviskelyn tiiviisti kudottu, mieleenpainuva kokemus, joka välittää pelkoa ja kauhua 

useilla universaaleilla keinoilla. 

 
Thief: Deadly Shadows. Shalebridge Cradlen, tulipalossa tuhoutuneen orpokodin ja mielisairaalan 
sisäänkäynti on vaikuttava ja aavemainen. Tulipalon tuhoamat rakenteet luovat valonkajossa tummia 
silhuetteja. 
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Cradle on erittäin arvoituksellinen pelialue. Pelaajan astuessa sisään Cradleen 

myrskykellarin kautta, ovi hänen takanaan sulkeutuu itsestään estäen ainoan 

pakomahdollisuuden. Pelaajaa johdatellaan eteenpäin pitkin orpokodin/mielisairaalan 

eturakennusta. Tehtävänä ei ole mitään selkeätä yksittäistä asiaa, kuten muissa pelin 

tehtävissä vaan tarkoituksena on pyrkiä selvittämään rakennuskompleksin mysteeri ja 

lopulta löytää ulospääsykeino. Cradle on epälineaarisin pelialue Thief 3:ssa. Cradlesta 

paljastetaan ennen itse alueelle pääsyä varsin vähän, sivuhuomautusten muodossa ja 

kaupunkilaisten keskinäisessä jutustelussa, kaikki sisältäen varoittavansävyisiä 

huomautuksia rakennuksen syövereissä olevasta pahuudesta. Niinpä pelaaja rakentaa 

kuvaa pelialueen historiasta ja merkityksestä omassa mielessään ja ruokkii jo ennalta 

pelottavia kuvia omalla mielikuvituksellaan. 

 
Thief: Deadly Shadows. Shalebridge Cradlen torni heittää uhkaavan varjon Kaupungin ylle ja muistuttaa 
siellä tapahtuneista kauheuksista. 

Pelattavuus on suunniteltu pelialueella hyvin. Tai pikemminkin hyvällä tavalla kierosti. 

Aavemaisena avautuva Cradle on aluksi synkkä, hiljainen, yksittäisten pelkoa 

nostattavien ääniefektien syleilemä laitos, jonka pimeistä nurkkauksista odottaa koko 

ajan jonkin hyökkäävän pelaajan kimppuun. Pimeyttä alkaa pelätä samalla kun käsitys 

paikan vihamielisyydestä alkaa muodostua. Juuri kun pimeyteen alkaa tottua, 

suunnittelija kääntää kaiken nurinpäin: generaattorin käynnistyttyä sähisevät valot 

syttyvät ja valaisevat Cradlen jättäen hyvin vähän paikkoja pelaajalle piiloutua siltä, 

minkä äänekkäästi jyrisevä generaattori on takuuvarmasti herättänyt rakennuksen 

sisuksissa. Aluksi valojen syttymisestä ilahtuu ja alue alkaa näyttää hieman vähemmän 

pelottavalta, kunnes pelaaja tajuaa, että se sama pimeys, jota hän pelkäsi, tarjosi myös 

suojan ja paikan johon piiloutua. Nyt epämääräisesti vilkkuvien hehkulamppujen 

valaisemat käytävät antavat parhaimmillaankin vain arvaamatonta, hetkittäistä suojaa. 
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Byrne kuvaa tällaista muutosta levelissä käyttämällä termiä paradigman muutos, jossa 

ikään kuin tutuksi tullut asia otetaan pelaajalta pois, vaikkakin vain tilapäisesti, ja näin 

luodaan jännitettä. Usein tällaisella muutoksella pyritään saamaan pelaaja ajattelemaan, 

tarkastelemaan leveliä uudesta näkökulmasta tai kokeilemaan jotain uutta apukeinoa, 

esinettä tai taitoa ensimmäistä kertaa (Byrne 2005, 101-102). 

 
Thief: Deadly Shadows. Arkkitehtuuri on saanut vaikutteita niin goottilaisesta tyylistä kuin vanhoista, 
suljetuista mielisairaaloista. 

Kaiken kaikkiaan Cradle saavuttaa sen, mihin hyvä level design pyrkii: se luo 

mieleenpainuvan maailman, jonka tarina avautuu pelaajalle sekä pelillisten elementtien 

että pelaajan oman mielikuvituksen kautta. Se rakentaa jännitystä hienovaraisesti ja 

sisältää koukun, jolla se pitää pelaajasta kiinni pelottavimmillakin hetkillä sekä 

pelattavuuden kannalta radikaalin käänteen; pelitapa muuttuu kesken kaiken kun 

pelaajalta viedään pois elementit, jotka aikaisemmin tarjosivat suojaisan lähestymisen 

mahdollisuuden. Cradlen suunnittelija Jordan Thomas haluaa, että hänen pelialueensa 

jättävät ”arpia” lyhytikäisen säikyttelyn sijaan (Gillen 2005, 140). Siinä Cradle onnistuu 

erinomaisen hyvin. 

2.5.3 Sandbox-peleistä  – Grand Theft Auto IV 

Grand Theft Auto IV (2008) on mittakaavaltaan erittäin laaja peli. Pelimaailma käsittää 

kokonaisen amerikkalaisen suurkaupungin, Liberty Cityn, jakautuen neljälle ”saarelle”. 

Saaret ovat keskenään erilaisia: ensimmäinen saari, jolla sijaitsevat Dukesin ja Brokerin 

alueet, käsittää pienempää ja keskikokoista kaupunkiasutusta ja keskikokoista 

teollisuutta (New Yorkin Queens- ja Brooklyn-kaupunginosien mukaisesti), 
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keskimmäinen saari, Algonquin, on pääasiassa mukaelma New Yorkin Manhattanista 

pilvenpiirtäjineen, pieni Bohanin alue sisältää pientaloasumista  ja neljäs saari, 

Alderney, on enimmäkseen keskittynyt teollisuuteen. Liberty City jakautuu lisäksi 

useisiin kaupunginalueisiin, joilla on omat erityispiirteensä: yksi alue pitää sisällään 

pieniä putiikkeja, toisella alueella on enimmäkseen pitkiä jonoja rivitaloja 

parkkialueineen. 

 
Grand Theft Auto IV. Liberty City on itsessään vaikuttava ilmestys. Pelimoottorin yhä realistisemmat 
efektit antavat virtuaalikaupungille todentuntua. 

Koska Liberty City on erittäin monipuolinen kaupunki, on myös level designiä 

lähestyttävä eri näkökulmista. Vaikka level designer olisi kuinka etevä työssään, on aina 

vaara, että suurissa tuotannoissa yhden suunnittelijan vastuulla oleva iso kokonaisuus 

alkaa näyttää monotoniselta. Niinpä Rockstar North, pelin kehittänyt studio, jakoi 

kaupungin suunnittelun useamman level designerin, tarkemmin map artistin kesken. 

Näin kaupungissa saavutettiin vaihtelevuus eri alueiden välillä, aivan kuten oikeissakin 

suurkaupungeissa. Alueiden sisällä suunnittelu- ja mallinnustyö jaettiin 23 level 

designerin kesken. Tämä loi vaihtelevuutta ja heterogeenisyyttä kaupungin ulkonäköön. 

Varsinainen mallinnustyö oli ”orgaanisempaa” Liberty Cityn tapauksessa verrattuna 

moneen muuhun peliin, joissa pääasia rakentamisesta tapahtui editoripohjaisesti, 

valmiita palasia uusiksi kokonaisuuksiksi koostamalla. Liberty Cityä mallinnettiin 

alusta alkaen 3D Studio Max –ohjelmalla vaikkakin myös objekti- ja rakennuskirjastoja 

käytettiin. Pääasiassa tuloksena oli tietyllä tapaa uniikkeja kokonaisuuksia, joita koottiin 

”käsin” sen sijaan että editorissa olisi ”maalaamalla” täytetty pelialue objekteilla. 
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Grand Theft Auto IV. Alakertavariaatiot, kuten myymälät ja ravintolat, tuovat geneerisiinkin taloihin 
vaihtelua. 

Liberty City toimii erittäin hyvin pelialueena ja useimmat pelin tehtävät hyödyntävät 

sen monimuotoisuutta ja ylläpitävät pelin flow’ta. Kaupunki avautuu pelaajalle myös 

suurena leikkikenttänä ja tuo esiin pelin ludologista, leikillistä puolta. Pelaajalla on 

miltei täysi vapaus mennä minne hän haluaa ja tehdä mitä tehtäviä hän haluaa. 

Tehtävien tekemisen sijaan hän voi myös vaellella kaupungissa aiheuttamassa Grand 

Theft Auto –pelisarjalle tuttua kaaosta. Level designerit ovat tuttuun tapaan sijoittaneet 

pelialueelle lukuisia hyppyreitä ja vastaavia ”huvituksia”, mikä antaa ymmärtää, että 

kaupunki toimii myös eräänlaisena suurena autoratana. Liberty Cityn pelattavuus on 

hiottu korkealle ja siellä riittää tehtävää, nähtävää ja koettavaa ja sitä voi lähestyä 

monelta kantilta. On myös varmaa, että se on yksi level designin mieleen painuvista 

saavutuksista. 

2.6 Level editor vai ”käsintehdyt maailmat” 

Pelien rakenteesta riippuen on olemassa kaksi perinteistä tapaa lähestyä level designiä 

konkreettisella, rakentamisen tasolla. Pelialueet rakennetaan hyödyntämällä peliä varten 

kehitettyä editoria tai pelialueet mallinnetaan käsin 3D-mallinnusohjelmilla, 

elementtikirjastoja apuna käyttäen. Suurin osa peleistä sijoittuu enemmän tai vähemmän 

näiden kahden väliin, mutta on olemassa kuitenkin selvästi editorilla rakennettuja 

maailmoja ja käsintehtyjä maailmoja. 
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Warcraft 3 World Editor. Editorissa pystyy helposti muokkaamaan ”siveltimellä” pinnanmuotoja ja 
sijoittelemaan objekteja ”drag-and-drop” –periaatteella. 

Hyvänä esimerkkinä editorilla rakennetuista pelialueista ja skenaarioista (skenaario = 

RTS-peleissä käytettävä, level- ja kartta-sanojen vastine) voidaan pitää Warcraft 3: 

Reign of Chaos –peliä ja sen lisäosaa sekä Crysistä (2007). Näissä tapauksissa suuri 

objektikirjasto sekä suuret määrät skriptejä ja muita ohjelmoituja segmenttejä 

sisällytetään maailmaeditoriin, joka useimmiten toimii WYSIWYP-periaatteella (What 

You See Is What You Play). Editorissa pelialueet täytetään objekteilla, joille tarpeen 

mukaan annetaan erikoistoimintoja koodinpätkien avulla. Warcraft 3:ssa pelialueen 

koko määriteltiin ja sen jälkeen aloitettiin yksittäisten hahmojen, talojen ja esineiden tai 

metsäkokonaisuuksien asettelu, jotka valittiin erinäisistä listoista (Byrne 2005, 33). 

Crysiksen mukana tulleessa Sandbox 2 –editorissa maailman luominen on viety astetta 

helpompaan suuntaan. Se toimii täysin WYSIWYP-periaatteella: maailman muokkaus 

on enemmänkin siveltimen käytön kaltaista ja suunnittelija sijoittaa objekteja maastoon 

”maalaamalla” (GDC 07 CryEngine2 Level Editor Demonstration). Tämän jälkeen hän 

voi napin painalluksella testata rakentamaansa leveliä reaaliajassa. Sandbox 2 –editori 

mahdollistaa myös pidemmälle viedyn level designin. 3D-mallinnusohjelmista voidaan 

tarvittaessa tuoda omia objekteja editorin kirjastoihin. 
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CryEngine 2 – Sandbox 2 –editori. Pelialueiden koostaminen tapahtuu laajoja objekti- ja 
skriptikirjastoja hyödyntämällä. 

Unreal Tournament 3 (2007) ja Thief: Deadly Shadows sijoittuvat kahden 

rakentamistavan välimaastoon. UnrealEd on mallinnusohjelma ja toimii samalla 

koostamistyökaluna. Unreal Engine, aina ensimmäisestä versiostaan lähtien, on toiminut 

monen pelin perustana. Pelimoottoria on modifioitu sopimaan erilaisiin peleihin mutta 

pääasiassa sitä on käytetty FPS- (first person shooter) ja TPS-peleissä (third person 

shooter). UnrealEd:in mukana tulee myös sisäänrakennettu ohjelmointikieli, 

UnrealScript, joka mahdollistaa monipuolisemman sisällönluomisen pelkkien 

pelialueiden mallintamisen lisäksi, kuten ohjelmoitavia pelinsisäisiä tapahtumia. 

UnrealEd:iä ovat alkaneet käyttää myös rakennussuunnittelijat, koska se mahdollistaa 

reaaliaikaiset kiertokäynnit suunnitelluissa rakennuksissa. Sillä voidaan simuloida myös 

painovoiman ynnä muiden luonnonvoimien vaikutusta rakennukseen. 

Level editorilla rakennettujen pelialueiden ”vastakohtana” on ns. käsintehdyt maailmat. 

Miltei jokainen peli käyttää lopullisessa pelialueiden koostossa jonkinlaista editoria, 

jolla ympäristöelementit ja objektit sekä äänet ja skriptatut palaset sijoitellaan 

paikoilleen ja kompressoidaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Toiset pelit ovat kuitenkin 

”orgaanisemmin” tehtyjä ja suurempi osa pelialueesta on uniikkia mallintamista. 

Uusimpien pelien joukosta voidaan mainita ainakin Grand Theft Auto IV, jossa 

mallintamisohjelmana käytettiin 3D Studio Max –ohjelmaa (ja lisäksi lukuisia 

liitännäisiä, jotka lisäävät ohjelmaan tarvittavia lisätoimintoja). Grand Theft Auto 

IV:ssä on paljon toisistaan eroavia alueita ja sitäkin enemmän toisistaan eroavia 

ympäristöelementtejä. Esimerkiksi Liberty Cityn huvipuisto on yksi mallinnettu 

kokonaisuus, joka on mallintamisen ja teksturoinnin jälkeen sisällytetty peliin. 
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”Orgaaninen” mallinnus ja pelialuesuunnittelu mahdollistavat suuremman vaihtelun 

pelialueessa kuin editoripohjainen rakentaminen. Vastaavasti orgaaninen suunnittelu on 

aikaa vievää ja isojen pelialueiden rakentaminen suuritöistä. Editorin käyttö suoristaa 

muutamia mutkia matkassa ja asettaa pääpainon pelialueen idean ja flow’n 

kehittämiselle, kun taas orgaaninen lähestymistapa alkaa perusainesten rakentamisesta. 

 
Lontoo-projekti. Lontoo-projektissa mallintaminen ja pelialueen koostaminen tapahtui ”orgaanisesti” eli 
käsityönä. Jokainen objekti sijoiteltiin paikalleen 3D Studio Max –mallinnusohjelmalla ja lopulta valmis 
kartta tallennettiin Gsystemin tukemaksi FBX-tiedostoksi. 

2.7 Pelattavuuden suunnittelu 

Pelattavuuden suunnittelu on yksi mahdollinen level designerin tehtävä, jälleen riippuen 

tiimin koosta. Kun pelialueita mallinnetaan, on syytä kiinnittää huomiota siihen, 

millaista pelialueilla on pelata ja miten kyseiset ympäristöt avautuvat pelaajille. 

Jokainen level designer on oman luomuksensa asiantuntija ja tietää jokaisen nurkan ja 

kielekkeen, osaa navigoida sujuvasti ja varmasti ympäristössä ja tietää, mitä voi ja pitää 

tehdä edetäkseen ja missä kulkee pelihahmon rajat. Byrne käyttää teoksessaan tästä 

nimitystä game metrics (2005, 142-143). Ei ole järkevää suunnitella visuaalisesti ja 

ilmapiiriltään vaikuttavaa pelialuetta ellei se ole myös pelattava. Usein, kun pelin 

mielekkyys riippuu ”kenttäsuunnittelusta”, on havaittavissa, että ongelmat ovat juuri 

pelattavuuden alueella. Visuaaliset ratkaisut ovat toinen kompastuskivi, mutta 

pelattavuuden ongelmat estävät pelaajia etenemästä ja nauttimasta pelikokemuksesta. 

Jokin hyppy on liian täpärästi suunniteltu, jokin porras on niin korkea että pelihahmolla 

on vaikeus nousta sitä, jossain kohtaa pelihahmon ohjattavuus ja pelialueen vaikeus 
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osuvat vastakkain ja pelihahmon navigointi tulipätsin läpi tuntuu miltei mahdottomalta 

ja kohtalona on pudota samaan laava-altaaseen yhä uudelleen ja uudelleen. 

Pelattavuuteen vaikuttaa myös kameran käyttäytyminen peliympäristössä. Vaikka 

kameran käyttäytyminen sujuvasti ei olekaan level designerin suurin huolenaihe, voivat 

suunnitteluratkaisut edesauttaa kameran toimintaa tai heikentää sitä. Useimmiten 

ongelmia tulee kameran osoittaessa väärään suuntaan peittäen näkyvistä oleellisimmat 

asiat, kuten viholliset, kulkureitit ja niin edelleen. Ahtaissa ympäristöissä kamera voi 

myös tuottaa ongelmia, kun seinät tulevat vastaan eikä kamera pysty tai osaa asettua 

oikeaan, tai ainakin optimaaliseen kulmaan pelattavuuden kannalta. On myös suotavaa 

varmistaa, ettei kamera mene seinien läpi tai ennalta määrätyissä kamerakulmissa 

paikkoihin, jolloin kuvakulman muuttuessa muuttuu myös kontrollien toiminnallisuus. 

Final Fantasy 8 –pelissä kamera on pääasiassa staattinen, koska ympäristöt ovat 

esirenderöityjä eli staattisia 2-ulotteisia kuvia. Hahmojen ohjaus perustuu logiikkaan 

”mikä kuvaruudulla on ylös, on myös peliohjaimessa ylös”, toisin sanoen hahmo liikkuu 

kohti kuvaruudun yläreunaa, jos pelaaja painaa ylöspäin-näppäintä. Koska pelissä on 

välillä eeppisiä kuvakulmia, saattaa kahden kuvakulman vaihdoksessa tapahtua ns. 

kontrollien ylösalaisin kääntyminen: pelaaja juoksee lintuperspektiivistä kuvatussa 

ruudussa kohti kuvaruudun alareunaa ja ilmestyykin seuraavaan kuvaan oikealta. 

Tällöin alaspäin kohdistuva liike vaihtuu oikealta vasemmalle menevään liikkeeseen, 

mutta pelaaja painaa edelleen alaspäin-näppäintä. Tämä johtaa siihen, että pelihahmo ei 

juoksekaan enää vasemmalle vaan edelleen ”alaspäin”, väärään suuntaan. Tämä luo 

lievää epämukavuuden tunnetta, varsinkin jos hahmo poukkoilee edestakaisin, kuvasta 

toiseen lataustaukojen ollessa useiden sekuntien mittaisia. 

    
Max Payne. TPS-peleissä ympäristöjä pitää skaalata väljemmiksi, jotta hahmo ja kamera saadaan 
sijoitettua luontevasti osaksi kokonaisuutta. Samalla varmistetaan, että pelattavuus säilyy ja, että hahmo 
navigoi sujuvasti esineiden (kuten huonekalujen) seassa, jäämättä jumiin. 
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Pelattavuuden mielekkyyden säilyttämisessä flow’lla on tärkeä osuus. Pelissä 

tapahtumat etenevät sujuvasti, tapahtumat ovat loogisia ja pelaajalle tarjotaan haasteita 

niin vastustajien kuin pelialueen haasteiden muodossa. Level designerin pitää 

suunnitella haasteet siten, että pelaaja ei voi syyttää virheistään suunnittelijaa. Hypyn 

pitää olla mahdollinen, kapean sillan pitää voida ylittää putoamatta ja ympäristö sisältää 

riittävästi apuvälineitä pelaajan etenemistä auttamaan. Jos pelaaja voi syyttää 

epäonnistumisestaan esimerkiksi level designeriä, hän turhautuu nopeasti ja jättää pelin 

kesken, koska tekee johtopäätöksen, että luultavasti suurin osa peliä on samanlaista 

itkua ja hammasten kiristystä (oli johtopäätös oikeutettu tai ei) (Byrne 2005, 59). Mutta 

jos pelaaja syyttää putoamisesta laava-altaaseen itseään, hän motivoituu ja yrittää 

uudemman kerran kunnes selvittää esteen ja jatkaa eteenpäin. Samalla pelaaja saa myös 

onnistumisen tunteen, mikä ruokkii pelaamisen jatkamista ja uusien, vaikkakin 

vaikeiden, haasteiden selvittämistä. Level designerin pitää myös nähdä koko pelin 

vaikeuskaari ja havaita, ylittääkö peli jossain kohdassa radikaalisti vaikeustason. Byrne 

sanoo, että tämä on yleistä, koska suunnittelijat ovat itse niin syvällä pelissä, että he 

voivat kadottaa keskivertopelaajan ylimitoitettuihin taidonnäytöksiin (2005, 59). 

2.8 Pelialueen mallintaminen 

Pelialueen mallintaminen on useissa tapauksissa level designerin työtä. Tiimikoot ovat 

keskimäärin kolmenkymmenen jäsenen suuruisia ja useimmiten tästä joukosta kaksi tai 

kolme ovat täysipäiväisiä level designereitä ja artisteja. Heitä johtamassa voi olla lead 

level designer tai sitten yksi heistä toimii mallintamisen ja muun graafisen materiaalin 

työstämisen ohessa lead level designerinä (Byrne 2005, 32, 41-44). 

Mallintamisessa on omat haasteensa. Käytetty pelimoottori asettaa omat rajansa, samoin 

kohdealusta, jolle peliä ollaan tekemässä. Myös aikataulu saattaa määrätä miten paljon 

aikaa mihinkin tehtävään voidaan käyttää. Pelimoottorit ja teknologia yleisesti 

määräävät, minkälaista materiaalin on oltava, että se toimii oikein pelissä: kuinka paljon 

polygoneja voi hahmoissa, esineissä ja ympäristössä olla, kuinka tarkkoja tekstuureita 

voidaan käyttää ja niin edelleen. 
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Valve Hammer Editor. Valven Source-pelimoottorilleen kehittämä level editori. Editorilla voidaan 
työstää niin 3D-geometriaa, luoda valmiita tapahtumasarjoja (events) leveleihin ja skriptata. 

Teknisen puolen vastakohtana on pelattavuus ja pelin visuaalinen ilme. Miten 

maailmasta saadaan uskottava? Mitkä ovat niitä elementtejä, jotka tekevät eron hyvän ja 

erinomaisen pelin välillä? Max Paynen (2001) level designer Aki Määttä (2002) painotti 

sitä, että riippuen pelin genrestä (tässä tapauksessa lähinnä FPS- ja TPS-pelit) on 

maailman skaalan oltava kohdallaan, jotta pelaaminen olisi mielekästä ja, että teknisellä 

puolella esimerkiksi edellä mainittu kameran käyttäytyminen saataisiin mahdollisimman 

toimivaksi. Esimerkkinä hän mainitsee Max Paynen suunnittelussa sen, että huoneita 

piti skaalata suuremmiksi, jotta kameraongelmista päästäisiin ja pelihahmon 

liikuttaminen tiloissa kävisi helpommaksi. Max Paynessa huoneita skaalattiin miltei 

kaksikertaisiksi; seiniä pidennettiin ja kattoa korotettiin ja näin vältyttiin pelihahmon 

jumittumiselta huoneen kulmiin ja huonekaluihin ja kameran siirtymiseltä 

epäinformatiivisiin kulmiin hankaloittamaan pelaajan havainnointia hektisen toiminnan 

keskellä. Kaksinkertainen skaalaus voi paperilla tuntua hurjalta, mutta käytännössä sitä 

ei pelatessa havaitse ja pelaaminen sujuu samalla luontevammin. Yhä realistisempiin 

ympäristöihin mentäessä yleinen skaalaus, esimerkiksi irtaimiston kesken, pitää olla 

kohdallaan, koska pelaajat havaitsevat luonnottomat kokovaihtelut esineiden ja 

hahmojen välillä. Niinpä tietokoneen näytön ja kahvikupin keskinäinen suhde on hyvä 

säilyttää oikeana. Max Payne edustaa TPS-genreä (third person shooter), jossa kamera 

on hahmon ulkopuolella. Vastaavasti FPS-peleissä (first person shooter) 
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skaalausongelmat ovat vähäiset; useimmiten ympäristöt esitetään melko normaalin 

kokoisina, koska samoja teknisiä ongelmia ei ole samoissa määrin kuin TPS-peleissä, 

koska ns. fyysistä avataria ei ole, on vain ”leijuva kamera” ja ase. Tästä poikkeuksena 

mainittakoon Valve Corporationin Left 4 Dead (2008) ja Monolith Productionsin 

F.E.A.R. 2: Project Origin (2009), joissa pelaaja voi nähdä myös avatarin vartalon, 

joskaan sillä ei ole kovinkaan suurta vaikutusta FPS-pelien pelattavuuteen. 

2.9 Tehtävien (missions/tasks) suunnittelu 

Level designerit voidaan käsittää myös tehtäväsuunnittelijoina. Vähimmillään he ovat 

vastuussa tehtävän ympäröivän maailman mallintamisesta. Useimmiten level designer 

noudattaa high concept- dokumentaatiota tehtävien suhteen, jotta pelikokemus säilyisi 

eheänä eikä jatkuvuusongelmia syntyisi. Useimmiten pelaajan päämäärä on tiedossa, 

mutta kaikki muu alun ja lopun väliltä on tavalla tai toisella level designerin työtä. 

Monissa peleissä, mm. strategiapeleissä, level designerit toimivat myös 

skenaariosuunnittelijoina, joiden tehtävänä ovat käsikirjoituksen mukaan mallinnettavat 

pelialueet ja tehtävien suunnittelu. Tycoon-peleissä skenaariosuunnittelija miettii, mitkä 

ovat kyseisen levelin alkulähtökohdat, pelaajan resurssit, ja millaiset ovat voittoon 

tarvittavat saavutukset, esimerkkinä junaradan rakentaminen paikasta A paikkaan B ja 

tietyn matkustajamäärän saaminen kyseiselle linjalle. 

2.10 Yhteenveto 

Level designer on peliteollisuudessa varsin vaihteleva työnimike. Sen sisältö rajautuu 

ennen kaikkea kehitystiimin koon ja pelin suuruusluokan mukaan. Level design voi olla 

laaja-alaista työskentelyä aivoriihikuvamateriaalin keräämisestä suunnitelmien ja 

kaavakuvien kautta mallintamiseen ja lopulliseen koostamiseen, tai se voi olla hyvinkin 

tarkkaan rajattua konseptien laatimista ja ohjedokumenttien kirjoittamista, level design 

–tiimin johtamista kynällä ja paperilla koskematta mallinnusohjelmiin kertaakaan. 

Ammattimainen level designer on perillä taiteesta ja sen ilmenemismuodoista eri 

aikakausina sekä arkkitehtuurista, ohjelmoinnin ja skriptaamisen perusteista sekä pelin 

sisäisistä teknisistä rajoista, vaatimuksista ja mahdollisuuksista. 

Level design on erittäin iteratiivinen ja useimmiten pitkäkin prosessi. Se lähtee 

ideoinnista ja konkretisoituu paperitasolla lukuisiin referenssimateriaaleihin, kuviin, 
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selittäviin teksteihin ja pelitilannekuvauksiin. Näistä leveliä työstetään eteenpäin kohti 

”fyysistä” olomuotoa ja pelitestausta. Testauksesta saatua palautetta arvioidaan 

kriittisesti ja verrataan jäljellä olevaan tuotantoaikaan, josta päätellään mitä kannattaa, 

mitä voi ja mitä ehditään korjata tai muuttaa. Pelin yhtenäisyyden kannalta 

suunnittelussa pidetään tarkasti silmällä yksittäisten pelialueiden toimimista keskenään 

ja sitä, millaiseksi kokonaisuus muodostuu. Vaikka pelin kannalta on suositeltavampaa, 

että pelialueet ovat melko tasavertaisia keskenään, on joukossa hyvä olla myös 

kahvipöytäkeskustelun aiheita. Byrne kuvaa yllättäviä ja mieleenpainuvia leveleitä ja 

kohtauksia termillä Vau! –tekijä (WOW Factor) (2005, 74). Tällaisia voivat olla muun 

muassa edellä mainittu The Shalebridge Cradle –level sekä Tomb Raider Underworld 

pelissä esiintyvä Pohjoisessa jäämeressä oleva muinainen vedenalainen temppeli ja 

viikinkikolossit, jotka vartioivat sitä. Paras lopputulos saavutetaan, kun tuodaan 

pelaajan eteen loogisia, mutta monipuolisia kokonaisuuksia tehtävien, vastuksien ja 

tarinankerronnan muodossa, luodaan riittävää haastetta, joka ruokkii pelaajan halua 

edetä pelissä sekä herätetään pelaajassa tunteita, oli kyseessä sitten ilo, suru, pelko tai 

voitontunne. 
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3 Case-study – London Game Project 

 
Lontoo-projekti. Pelin alkuvalikko, jonka taustalla soi svengaava musiikkiraita. 

3.1 Projektin taustaa 

London Game Project -demon (Lontoo-projekti) suunniteltiin olevan olan yli (third 

person shooter, TPS) kuvattu kaupunkipeli, joka sijoittuu nimensä mukaisesti 

Lontooseen, 1960- ja 70-lukujen taitteeseen. Pelaaja omaksuu nuoren skootterilähetin, 

Samin, roolin, joka tempautuu mukaan Lontoon alamaailman välienselvittelyyn. Sam 

on mod, 1960- ja 70-lukujen brittiläisen nuorisoalakulttuurin edustaja ja, kuten monet 

modit, hän omistaa kustomoidun skootterin. Skootterinsa ansiosta Sam saa kuriirin 

tehtävän pyrkiessään mukaan helpon rahan ansaitsemiseen. 

Lontoo-projekti alkoi koulun ja töiden ohella harrasteluprojektina (vaikkakin 

lopputuloksen oli tarkoitus olla ammattimainen kokonaisuus) 2006-2007 tienoilla, 

pienen pelidemoporukan toimesta. Projektin pääsuunnittelijoina olivat muun muassa 

Mikko Tyni, Pekka Saari ja Antti Lehto. Tulin itse mukaan projektiin kesken tuotannon, 

loppukeväästä 2007. Aluksi roolini oli toimia aputyövoimana pienemmissä tehtävissä 

(kuten satunnaisten objektien mallintajana ja teksturoijana) ja auttaa talojen julkisivuista 

koostuvan tekstuurikirjaston koostamisessa samalla, kun ydintiimi keskittyi tärkeimpiin 

osioihin. Peliä alettiin rakentaa Antti Lehdon kehittämän pelimoottorin, Gsystemin 

päälle. Suurin osa projektin tuonaikaisesta tiimistä oli tehnyt aikaisemmin yhdessä 
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pelidemoja, joista toiset hyödynsivät myös Gsystemiä alustanaan. Nyt oli kyseessä 

kuitenkin aivan toisen kokoluokan voimannäyte, johon oli tarkoitus sisältyä samanlaisia 

elementtejä kuin AAA-luokan pelijulkaisuihin; pelidemolla pyrittiin tekemään pesäeroa 

perinteiseen ”suomipeli”-kuvaan, joka käsittää halvat, harrastelijamaiset ja harmittavan 

usein teknis-graafisesti heikot tekeleet. 

Alkuperäinen suunnitelma käsitti pääosin suoraviivaista toimintaa maustettuna 

muutamilla tarinaa eteenpäin kuljettavilla cutsceneillä (cutscene = pelimoottorilla tehty 

välinäytös/-animaatio). Peli sijoittui toiminnan kannalta Mafian ja Max Paynen 

välimaastoon, tarinankerronnan ollessa erittäin lineaarista. Pelaaja ohjaa Samia 

cutscenejen välillä tarinan avautuessa välivideoissa ja mahdollisissa npc-hahmojen 

dialogeissa. Cutscenejä varten oli tehty useita sivuja kuvakäsikirjoitusta, 

kamerakulmien suunnittelua ja kirjoitettu repliikkejä. 

Idea alkoi saada uutta muotoa, kun toiminnaliseen osuuteen alettiin kehittää niin 

sanottua outroa, loppukohtausta, jossa Sam pakenee virkavaltaa kalatehtaalta ajaen 

skootterillaan lyhyen kadunpätkän ”ja häviten aamuisen liikenteen sekaan”. 

Kaupunkipeli-idea sai lisää nostetta siipien alleen, kun alettiin miettiä, saisiko pienellä 

lisätyöllä ja resurssien uudelleenkartoiktuksella tehtyä suuremman kaupunkialueen 

skootteriajoa varten. Lopulta kaupunkiosuuden tekeminen osoittautui 

mielenkiintoisemmaksi haasteeksi kalatehdassisätilan sijaan. Tosin mielenkiintoisuuden 

lisäksi kaupunkialueen toteuttaminen ensimmäistä kertaa ja melko pienellä 

ydinryhmällä olisi erittäin haastavaa, kun tavoitteena oli saada mahdollisimman 

realistinen ajankuva 1960-luvun lopun Lontoosta. 

Samalla kun kaupunki-idea alkoi muovautua, jouduttiin miettimään uudelleen myös 

pelin painotuksia tavoitteiden ja pelityylin kannalta. Suoraviivainen räiskintä ei tulisi 

toimimaan uudessä peliympäristössä kovinkaan hyvin ja räiskinnän ympärille olisi 

vaikea tehdä loogista tarinaa (tarkoitushan oli tehdä tarinavetoinen peli Grand Theft 

Auton sijaan). Niinpä skootterilla ajelu valikoitui pelimme päätoiminnaksi. Pelaajan 

tehtävä olisi toimia kuriirina suorittaen tavaroiden ja ihmisten kuljettamista paikasta 

toiseen ja samalla edistää ”tarinaa”, joka huipentuisi demon viimeiseen tehtävään. 

Samalla pelaaja ansaitsisi pieniä, lähinnä visuaalisia palkintoja suorittamistaan 

tehtävistä; Samin takin rinnuksiin ilmestyisi mod-tyylisiä rintanappeja, joita pelaaja 

voisi tarkastella pause-tilassa. 
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3.2 Lontoo elokuvissa, valokuvissa, muodissa ja musiikissa 

Millainen oli 1960-luvun loppu Lontoossa? Millaisia ihmiset siihen aikaan olivat? 

Minkälaiset vaatteet olivat muodissa, ketkä käyttivät minkäkinlaisia vaatteita? Entä 

kulkuneuvot? Millaiselta Lontoon katukuva näytti tuohon aikaan, mitä on säilynyt tähän 

päivään asti? Millaista oli jo silloin varsin massiivinen katuvarsimainonta, erimerkiksi 

Piccadilly Circuksella? 

    
Quadrophenia. The Whon musiikki ja Quadrophenia-albumista alkunsa saanut elokuva olivat 
tärkeimmät innoituksen lähteet pelidemon teemaa mietittäessä. Albumi ja elokuva kertoivat elämän 
kolhimasta Jimmystä, joka toimii mod-taustansa takia löyhänä esikuvana pelidemon päähenkilölle, 
Samille. 

Saadaksemme käsityksen siitä, millaisena Lontoo näyttäytyi pelin kuvaamana 

aikakautena, jouduimme turvautumaan eri medioiden antamaan kuvaan ihmisistä, 

ympäristöistä ja kulttuurista. Tärkeimpänä mod-tietolähteenä internetartikkelien lisäksi 

oli Quadrophenia-elokuva, joka perustui The Who –bändin samannimiseen 

pitkäsoittoon. Muita tärkeitä aikakauden kuvauksia olivat rikos- ja jännityselokuvat 

(Italian Job, Get Carter jne.), näyttelijöinään mm. Michael Caine. Visuaalista ilmettä 

kaupunkiin haettiin useista valokuvalähteistä ja internetissä olleista 

aikalaisvalokuvakokoelmista (kuten Flickr-palvelusta). Taustatarinan rikollista 

alamaailmaa valaisemaan pääsuunnittelijamme lukivat aihetta käsittelevää kirjallisuutta, 

muun muassa henkilökuvia Lontoon kuuluisimmista rikollisliigojen johtajista, kuten 

East Endin Krayn kaksosista ja heidän kilpailijoistaan Richardsonin veljeksistä. Myös 

musiikilla oli oma osansa tunnelman saavuttamisessa ja pelissä Samin skootteriin on 

liitetty kannettava radio, säädettynä aikakaudelle tyypilliselle laittomalle radiokanavalle. 
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Kuvamateriaalin perusteella kartoitimme tyypillisiä visuaalisia asioita, jotka toistuivat 

kuvasta toiseen ja joilla olisi mahdollista tuoda 1960-luvun loppu pelaajan koettavaksi. 

Ihmisten vaatetuksesta poimimme useimmiten esiintyneet pukeutumistyylit, 

ajoneuvojen kohdalla valitsimme yleisimmät automallit. Ympäristöä kartoittaessamme 

tutkimme rakennusten julkisivuja ja pyrimme löytämään arkkityypit, joiden mukaan 

rakentaisimme kaupunginosan korttelit. Koska työmäärä oli suuri ja tekijöitä vain 

kourallinen, jouduimme tarkkaan miettimään kuinka suuri määrä erilaisia ja samalla 

helposti toistettavia elementtejä joutuisimme tuottamaan, jotta pelialueesta tulisi 

todentuntuinen ja riittävän vaihteleva. Kysymykset jotka määrittivät level design –

prosessia olivat: ”Vastaako tämä tunnelma ja visuaalisuus sitä, millaisena Lontoo 

näyttäytyy aikakauden valokuvissa ja elokuvissa? Olemmeko saaneet vangittua ne 

oleellisimmat ”luonteenpiirteet” jotka tekevät Lontoosta Lontoon eikä vain jonkun 

satunnaisen länsieurooppalaisen kaupungin?” Ja olihan Lontoo myös muutakin kuin 

pelkästään tietty määrä tietynlaisia visuaalisia ilmentymiä; se manifestoitui myös 

asenteena, ilmapiirinä, joka oli enemmän kuin audiovisuaalisten elementtiensä summa. 

3.3 Tekstuurikirjaston kokoaminen – kuvausmatkat Lontooseen 

Koska pelin tapahtumat kuvataan katutasolta ja suurin osa ympäristön elementeistä on 

pelaajaa ”lähellä”, täytyy kaiken grafiikan olla niin tarkkaa kuin mahdollista. Tämä 

tarkoitti käytännössä sitä, että valokuvamateriaali, josta mm. 3D-mallien tekstuurit 

työstettiin, piti olla projektia varta vasten hankittua. Referenssikuvamateriaalia varten 

internet oli oiva työkalu, mutta talon julkisivun 3D-mallin teksturointia varten 

tarvitsimme korkearesoluutioista materiaalia, kuvattuna optimaalisesta kuvakulmasta 

siten, että se oli mahdollisimman valmista työstettäväksi suhteellisen pienellä vaivalla. 

Niinpä ainoaksi vaihtoehdoksi tuli kuvausmatkojen järjestäminen Lontooseen. 

Lontoon kuvausmatkojen tarkoituksena oli kerätä mahdollisimman kattava kokoelma 

niin tekstuurikäyttöön tarkoitettuja kuvia kuin yleiskuvia sekä Lontoosta yleensä että 

alueesta, johon pelialue pohjautuisi. Yleiskuvien avulla level designerit ja environment 

artistit saivat paremman käsityksen siitä, millaisia rakennuksia missäkin korttelissa oli, 

millaisia visuaalisia kokonaisuuksia ne muodostivat ja miten ne liittyivät toisiinsa. 

Tekstuurimateriaalien kuvauksessa on tärkeää valikoida sopivat olosuhteet kuvien 

ottamiseen. Koska tekstuurien kuvaus tapahtuu usein ulkona, julkisilla paikoilla 
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liikenteen seassa, ei suurta kuvauskalustoa voida käyttää. Siksi on tärkeää valita sopiva 

päivä kuvauksia varten. Useimmiten kirkas, mutta osittain pilvinen sää on paras 

vaihtoehto, koska pilvet estävät aurinkoa heittämästä jyrkkiä varjoja pinnoille, mikä 

edesauttaa tasaisen tekstuurikuvan ottamista. Paras mahdollinen valon tulokulma on 

miltei kohtisuoraan kuvattavaan pintaan, koska se antaa tekstuurin maalaajalle eniten 

mahdollisuuksia hyödyntää kyseistä lähdemateriaalia. Näin on kuitenkin harvoin 

luonnossa ja valo onkin useimmiten viistosti ylhäältä tulevaa. Tällöin paras vaihtoehto 

olisi kuvattavan pinnan kanssa yläviistosta kohtisuoraan tuleva valo, jolloin mahdolliset 

syntyvät varjot ovat ”suorassa”. Tämä toimii vielä hyvin teksturoitaessa, koska 

tekstuurin maalaaja useimmiten lisää tekstuureihin tarpeen mukaan ns. staattisia varjoja 

kuvankäsittelyohjelmassa. Näillä ”esimaalatuilla” varjoilla luodaan pinnanmuotoja ja 

nostetaan esiin pinnasta selkeästi ulostyöntyviä alueita, esimerkiksi seinätekstuurissa 

ikkunalaudat ja -puitteet. The Getaway –pelin (2002) lead artist Sam Coates kertoo 

Gamasutra.com:in artikkelissaan (2001) samanlaisista haasteista kuvamateriaalin 

keräämisessä teksturointia varten. Team SOHO (The Getawayn tekijät) käyttivät kahta 

kuvausryhmää, jotka kiertelivät Lontoota kuvaamassa tekstuuri- ja referenssikirjastoa. 

Suurimmat ongelmat Team SOHOlla johtuivat säästä; heti sateen jälkeen ei voinut 

kuvata, koska sade ”värjäsi” rakennusten seinät läikikkäiksi, auringonpaiste taas loi 

voimakkaita varjoja seiniin, joiden poistaminen kuvankäsittelyohjelmalla olisi vienyt 

artisteilta liian paljon aikaa. Onneksi sää Lontoossa oli pääosin pilvistä, joten he 

välttyivät jatkuvilta ongelmilta ja saivat nopeasti käyttöönotettavaa materiaalia. Vain 

kerran he olivat lähellä kuluttaa loppuun viimeisetkin kuvamateriaalit, koska sää ei ollut 

sallinut uusia kuvauskierroksia hetkeen. Tästä viisastuneena he ottivat tavaksi kuvata 

aina kahden viikon kuvamateriaalin etukäteen, jotta huonojen kuvaussäiden varalle olisi 

materiaalia, jota työstää, kun uutta materiaalia ei ollut lähipäivinä saatavilla. Koska The 

Getaway sijoittuu suurelta osin Lontoon hämärille alueille, saivat kuvausryhmätkin 

kokea varsin läheltä näiden seutujen elämänmenoa; heille huudeltiin, heitä uhkailtiin, 

ajettiin takaa heidän kuvattuaan liian läheltä asioita, joita ei olisi saanut kuvata ja heidät 

yritettiin ryöstää kahdesti. 
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The Getaway. Pelin Lontoo on mallinnettu hyvin tarkasti oikean Lontoon mukaan. Ajettavaa tietä on 110 
kilometrin edestä, 50 neliökilometrin alueella. 

 
Lontoo-projekti. Sam kiitää skootterillaan King William Streetiä kohti edessä häämöttävää House of 
Frasieria. Lontoo-projekti on visuaalisesti lähellä The Getaway’ta vaikka siitä puuttuu paljon realismia 
lisääviä objekteja kaduilta, kuten liikennemerkkejä, liikenteenjakajia ja jalkakäytäville ulottuvia 
kahviloiden terasseja. 

Lontoon-matkoilla kuvatut tekstuurit koottiin useammalle DVD-levylle ja lajiteltiin 

kohteiden mukaan. Tekstuurikuvien lisäksi joukossa oli referenssikuvia, joilla 

tarkastettiin yleiskuvan toteutuminen todellisuutta vastaavalla tavalla. Sam Coates 

painotti The Getaway –pelin tuotannossa referenssikuvien ottamista miltei yhtä tärkeänä 

kuin tekstuurikuvakirjaston kokoamista (2001). Huomasimme itsekin, että 

kokonaiskuvan onnistumisessa ja talojen julkisivujen järjestelyssä visuaalisesti 

mielekkäisiin kokonaisuuksiin referenssikuvilla oli suuri merkitys. Referensseinä 

toimivat myös aikalaiskuvat Lontoosta 1960-70-lukujen taitteesta, joita käytettiin 
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tukemaan moderneista kuvista saatua käsitystä ympäristöstä. Tuotannon kannalta oli 

onni, että Lontoossa on säilynyt paljon asioita pelin kuvaamalta ajanjaksolta 

nykypäivään. Suurimmat erot olivat katuvarsi- ja talonseinämainoksissa sekä katutason 

kauppojen ulkonäössä. Missä ennen oli käsinmaalattuja massiivisia, puusta ja metallista 

rakennettuja mainoskylttejä, on nykyään digitaalisia jättiruutuja. Kauppojen julkisivut 

olivat ennen suurimmalta osin puupaneelein kehystettyjä, nykyään suuret maanrajasta 

kattoon asti kohoavat näyteikkunat valtaavat alaa (vaikkakin Lontoossa kauppojen 

ulkoasusta on historiallisin perustein annettu ohjeita ja niiden muokkaamiseen säädetty 

rajoitteita, joilla halutaan säilyttää vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja vanhat julkisivut). 

 
Tekstuureja. Kootut tekstuurivalokuvat käsiteltiin standardiformaattiin Photoshop-ohjelmalla. 
Lähdekuvia piti usein retusoida voimakkaasti, jotta saatiin tasainen lopputulos. Nämä tekstuurit kuuluvat 
talojen julkisivujen yläkertoihin, vaihtuvien myymälöiden yläpuolelle (512x1024 kuvapistettä kukin). 

3.4 Pelialueen suunnittelu 

Pelialueen suunnittelussa pääajatus oli luoda sekä todentuntuinen että hauska 

kokonaisuus. Byrne mainitsee, ettei hauskaa pelikokemusta voi määrittää vain yhdestä 

näkökulmasta, koska jokainen peligenre sisältää omat vetovoimansa lähteet: FPS-

peleissä se voi olla onnistunut pelisessio salamannopeine väistöineen ja tarkkoine 

ammuskeluineen, The Sims –tyylisissä elämäsimulaattoreissa pelihahmon kaikkien 

tarpeiden tyydyttäminen ja talon rakennus (2005, 57-58). Lontoo-projektin tapauksessa 

hauskuus irtoaisi autenttisesta tunnelmasta ja visuaalisuudesta sekä vauhdikkaasta ja 

ketterästä skootterilla ajelusta. Monipuolisuus oli avainsana tutkittaessa Lontoon 

karttaa; alueen piti olla sekä selkeästi lontoolainen että käytettävissä olevilla resursseilla 

toteutettava. Valitsimme alueeksi Thamesin pohjoisrannan, King William Streetin 

kulkiessa pelialueen halki pohjois-eteläsuunnassa. Alueeseen kuului näin ollen 

muutama suurempi maamerkki, Adelaide House, The Monument, House of Fraser ja 

Thames-joen pohjoisranta. Nämä antoivat pelidemon Lontoolle lontoolaisen tunnelman, 
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koska ne ovat olennainen osa todellistakin Lontoota, erottaen pelialueen geneerisestä 

länsieurooppalaisesta kaupungista. 

 
Pelialue. Gsystemin editorinäkymä pelialueesta. Joitakin katuja suoristettiin mallinnuksen 
helpottamiseksi. Koska pelinäkymä on katutasolla, talojen kattoja ei tarvitse mallintaa, mikä säästää 
prosessointivoimaa. 

Pelialuetta jouduttiin tuotannollisista syistä yksinkertaistamaan, vetämään mutkia 

suoriksi. Samalla alueesta tuli pelattavampi selkeine ajoreitteineen. Peleissä yleensä, 

kuten myös Lontoo-demon tapauksessa, on kyse pelattavuudesta ympäristön 

kustannuksella, ei toisinpäin. Samaan ratkaisuun päätyivät myös Team SOHO 

rakentaessaan Lontoota The Getaway –peliin (Coates 2001). Katuja piti ”siistiä” ja 

tehdä avoimemmiksi, jotta autoilu läpi metropolin olisi korkeillakin nopeuksilla sujuvaa 

ja viihdyttävää. Oikeassa Lontoossa vauhdikkaat takaa-ajot olisivat olleet kiven alla jo 

pelkästään kapeiden katujen ja liikenne-esteiden takia. 

Tarkasteltuamme referenssimateriaalista pelialueen todellista ympäristöä, aloimme 

laatia suunnitelmaa siitä, millaiseksi peliversio alueesta muodostuisi. Listasimme asiat, 

jotka säilyisivät oikeasta Lontoosta, lisäsimme omia kohteitamme, joiden ajattelimme 

tuovan lisää mielenkiintoa peliin ja teimme uudelleensuunnittelua oikeiden ja 

fiktiivisten elementtien välillä. Eräät elementit, kuten The Monument, säilyivät pelissä 

miltei oikealla paikallaan, mutta visuaalisen ja pelillisen tasapainon vuoksi niitä tai 

niiden ympäristöjä täytyi muuttaa. The Monument sai lisää tilaa ympärilleen, King 

William Streetin ja Fish Street Hillin risteykseen nousi Piccadilly Circus –tyylinen 
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valomainosaukio elokuvateattereineen ja Arthur Streetin ja Upper Thames Streetin 

kulmaukseen sijoitettiin bensiiniasema, jolla tulisi olemaan tarinankerronnallista 

merkitystä. 

 
Valomainosaukio. Tekstuurin valo-ominaisuutta muokkaava ”illumination map” –tekstuuritaso antaa 
valomainoksille lisää näyttävyyttä (Gsystemin editorinäkymä). 

Lontoon perusrakennusmateriaalina toimivat luonnollisesti asuintalojen julkisivut, joista 

suurimmat osat kortteleista rakennettiin. Ne toimivat myös eräänlaisina 

mittayksikköinä, joiden mukaan karttaa pelkistettiin yhteensopivaksi taloelementtien 

kanssa ja niitä käytettiin myös antamaan mittasuhteita erikoisobjekteille (hero object = 

yksittäinen, normaalia tärkeämpi ja tarkemmin tehty objekti), kuten yksittäisille 

rakennuksille. Erikoisrakennukset rakennettiin aluksi dummy-elementteinä (dummy-

elementti = oikean elementin kokoinen, yksityiskohdaton malliversio) niille varatuille 

paikoille talofasadien rinnalle. Seuraavaksi dummy-elementit siirrettiin omiin 

tiedostoihinsa, joissa ne rakennettiin uudelleen tarkoiksi 3D-malleiksi ja teksturoitiin. 

Valmiit erikoisrakennukset siirrettiin takaisin alkuperäiseen karttatiedostoon ja 

sijoitettiin paikoilleen. Koska valmiit erikoisrakennukset noudattivat dummy-

elementtien mittasuhteita, ne sijoittuivat saumattomasti paikoilleen eikä niitä tarvinnut 

ihannetilanteessa korjailla jälkikäteen. 
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3.5 Resurssit vs. laajuus 

Vapaasti etenevä kaupunkipeli muodostuu ongelmaksi silloin, kun sitä aletaan toteuttaa. 

Suunnittelupöydällä kaupungin(osan) rakentaminen vaikuttaa mielenkiintoiselta ja 

monipuoliselta projektilta, mutta käytännössä se on satojen vuosien historian, sekä 

näyttävän että käytännöllisen arkkitehtuurin, yksityiskohtaisen ja vaihtelevan 

visuaalisen rikkauden ja autenttisen tunnelman puristamista kasaan toteutettavan 

kokoiseksi lavasteeksi. Elokuvan lavasteita ja pelin lavasteita rakennettaessa on 

muistettava, että elokuvassa tarvitsee rakentaa vain ne lavasteet ja vain niistä kulmista, 

jotka näkyvät kameran linssin läpi. Pelin lavasteiden tulee joka suunnasta katseltavia ja 

level designereiden ja artistien pitää tehdä paljon myös toissijaisia elementtejä 

kansoittamaan avainkohtausten välimaastoa. Toisin sanoen, bensiiniasemalla 

tapahtuvaan kohtaukseen on rakennettava myös kaikki se, mitä on kadun toisella 

puolella, koska cutscenen jälkeen maailma avautuu pelaajalle vapaasti edettävänä ja 

pelaaja voi mennä paikkoihin, joilla ei ole juonellisesti tai toiminnallisesti suurta virkaa, 

mutta jotka kuuluvat kaupunkiin. Tämä lavasteiden laajuuden eroavaisuus näkyy myös 

avointen ”sandbox” –pelien ja putkimaisten toimintapelien välillä. 

Arvioimme aluksi, kuinka suuria määriä mitäkin elementtejä tarvitaan, jotta pelialue 

olisi riittävän vaihteleva. Jouduimme useaan otteeseen tarkentamaan arvioituja määriä, 

kun pelialue alkoi muotoutua kohti lopullista ulkoasuaan. Objekteja sen enempää kuin 

talojen julkisivujakaan ei ollut koskaan liikaa. Tehtävää oli paljon ja tiimin sisällä 

tekijöiden taidot olivat eri tasoilla. Lisäksi toiset olivat kiinni palkkatyössä ja toiset 

koulussa, joten materiaalien valmistumisaikataulut venyivät tasaiseen tahtiin. Jos jotain 

sovittiin tehtäväksi viikon kuluessa, se tarkoitti käytännössä 2-3 viikon tuotantoaikaa. 

”Rakennusmateriaalien” vähäisyyden vuoksi pääsuunnittelijat turvautuivat aikakauden 

valokuviin ja pyrkivät rakentamaan kaupunkia sijoittamalla elementtejä 

mahdollisimman tarkasti pitäen silmällä kokonaisuutta ja toistuvuutta. Taloista 

rakennettiin kahden tai kolmen julkisivun mittaisia kokonaisuuksia ja samalla pyrittiin 

siihen, että samoja elementtejä ei näkynyt liikaa yhdellä ruudullisella. Pelialueelle 

sijoitettiin myös erikoisrakennuksia, jotka esiintyivät vain yhden kerran. Näillä pyrittiin 

tuomaan vaihtelua korttelien muuten varsin monotoniseen talonauhaan. 



  44 

 
Myymälöitä ja yläkertoja. Rakennukset koostuivat katutasolla olevista myymälöistä ja niihin liittyvistä 
yläkerroista. Myymälöiden 3D-malleja oli useita erilaisia, mutta jokainen oli mallinnettu siten, että ne 
olivat yhtä leveitä ja korkeita ja sopivat saumattomasti liitettäviksi toisiinsa rinnakkain. 

Projektin edetessä mallinnettujen elementtien puute vaivaisi kaiken aikaa. Pystyimme 

tilapäisesti helpottamaan tätä ongelmaa tuottamalla yksittäisiä uusia julkisivuja ja pieniä 

objekteja pelialueelle. Yhtenä viimeisimmistä isoista uusista elementeistä lead level 

designerimme mallinsi ja teksturoi maanalaisen sisäänkäynnin, joka sijoitettaisiin 

sopivaan kohtaan rakentamallemme valomainosaukiolle. Vähän myöhemmin teimme 

alustavat suunnitelmat myös maanalaisen laitureille vievästä tunnelista ja siellä olevista 

pienistä putiikeista. Tunnelin oli tarkoitus olla auki kahdesta päästä, joista toinen tulisi 

esiin Adelaide Housen lähettyvillä. Tunnelilla olisi myös ollut pelimekaanista 

merkitystä, koska sitä olisi voinut käyttää skootterilla ajettaessa oikoreittinä. 

Tunnelistakin on olemassa ainakin osittain mallinnettu versio, mutta sen liittäminen 

pelialueeseen osoittautuu luultavasti hieman monimutkaisemmaksi prosessiksi kuin 

pelkän maanalaisen sisäänkäynnin lisääminen jalkakäytävälle. Kyseisen tunnelin 

mallintaminen vaatii dummy-elementtisuunnittelua, jotta se saadaan istumaan karttaan. 

3.6 Mallintamisperiaatteet 

3.6.1 Pelimoottorin rajoitteet 

Mallinnettaessa kaupunkielementtejä jouduimme pitämään silmällä pelimoottorin 

asettamia rajoitteita, mitä tulee elementtien monimutkaisuuteen. Pääsääntöisesti 

jouduimme miettimään kahta tekijää, polygonimäärää ja tekstuurien kokoa. Tietokone 

käsittelee sitä osaa pelin datasta, joka on kulloinkin näkyvissä pelaajalle. Tietokoneen 

3D-näytönohjain pystyy työstämään tietyn verran laskuja riippuen sen 
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muistikapasiteetista (nykyään perusnäytönohjaimet ovat muistikapasiteetiltaan 256 – 

512 megatavun paikkeilla). Tämä tarkoittaa karkeasti sitä, että ”yhdellä ruudullisella” ei 

saa olla muistikapasiteettia suurempaa datamäärää, tai peli alkaa ”hidastua”. 

Hidastuminen ilmenee useimmiten kuvataajuuden (eng. frame rate) laskemisena, toisin 

sanoen raskas peli alkaa muistuttaa liikkuvan kuvan sijasta diashow’ta. Datamäärään ja 

sen työstönopeuteen vaikuttaa tietenkin muutkin asiat pelin rakenteissa, kuten 

pelimoottorin tehokkuus ja koodauksen ”puhtaus”. 

Lontoo-projektissa rakensimme peliä koodaajamme omatekoisen pelimoottorin päälle. 

Pelimoottori on nimeltään GSystem ja se tukee NVIDIAn Physx-fysiikkamoottoria. 

Vaikka GSystem on oiva pelimoottori, on siinä omat rajoitteensa (joita koodaajamme 

tuotannon edetessä korjaili lisäillen myös uusia ominaisuuksia). Emme voineet täysin 

huolettomasti lähestyä mallintamistehtäviä ja olettaa, että elementit, jotka toimivat 

pelimoottorien kärkeä edustavissa vaihtoehdoissa (esimerkiksi Unreal Engine ja 

Source), toimivat myös meidän pelimoottorissamme. Jouduimme esimerkiksi 

iteroimaan talonrakennusmetodia, jotta ylimääräinen kuormitus, kuten turhat polygonit, 

saatiin minimoitua. Samalla itse rakennusprosessi muotoutui yksinkertaisemmaksi, 

nopeammaksi ja yhdenmukaisemmaksi. 

3.6.2 Yhdenmukaisuus 

Lontoo-projektissa tärkeässä roolissa oli myös yhdenmukaisuuden tavoittelu. Peli 

kasvoi iterointiprosessin kautta. Tämä johti siihen, että mallintamisprosessin kehittyessä 

jouduttiin tarkastelemaan jo tehtyjen elementtien rakenteita ja tarpeen mukaan uusimaan 

sellaisia elementtejä, jotka eivät enää vastanneet niitä standardeja, jotka olivat astuneet 

voimaan. Syitä, jotka saattoivat johtaa uudelleenmallintamiseen, olivat esimerkiksi liian 

vähäinen optimointi polygonirakenteissa, tekstuurien tarpeettoman suuri koko 3D-

malliin nähden tai niiden huono laatu, mikä saattaisi pistää silmään, jos elementin 

ympäristössä muut vastaavat tekstuurit olisivat korkeampilaatuisia. 

Kulkuneuvoja varten oli omat rajoitteensa, jotka omalta osaltaan tukivat 

yhdenmukaisuutta ympäristön kanssa. Automalleille oli määritelty rajat 

polygonimääriin, jotta niistä ei tulisi liian raskaita pelimoottorin pyörittää. 

Suunnittelussa ja mallintamisessa piti ottaa huomioon, että autoja tulisi liikkumaan 

kaduilla useita kappaleita. Niinpä esimerkiksi 4000 polygonia vaativia autoja olisikin 
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ruudulla jopa kymmenen kappaletta, mikä nostaisi pelkistä autoista koostuvan 

polygonimäärän 40000:een. Tähän lisättynä ympäristön elementtien ja pelaajahahmon 

ja tämän kulkuneuvon polygonit, ja lopputuloksena voisi olla kuvataajuuden voimakas 

laskeminen. 

 
Ajoneuvoja. Kaupunkipeleissä ajoneuvoilla on tärkeä asema eikä Lontoo-projekti ole poikkeus. Autot 
ovat suurimpia yksittäisiä polygonikokonaisuuksia. Viimeisimpään julkaistuun versioon saatiin valmiiksi 
3 erilaista autoa sekä yksi variaatio sedan-mallisesta henkilöautosta, poliisiauto. Pelimoottori osaa vaihtaa 
ilmestyvien autojen väriä koodillisesti, ennalta määrättyjen väriarvojen välillä. 

3.7 Oma roolini Lontoo-projektissa 

Projekti oli edennyt jo varsin pitkälle kun minä tulin mukaan tiimiin. Silloin pääpaino 

oli vielä toimintapainotteisessa sisätiloissa juoksentelussa, tyyppiesimerkkinä Max 

Payne. Tulin mukaan tekemään materiaalia demon loppua varten, jossa päähenkilö 

hyppää skootterin selkään ja pakenee tapahtumapaikalta, kalatehtaalta, Lontoon 

kaduille. Tarkoitus oli rakentaa talojen julkisivuista lyhyehkö ajorata, jota pitkin 

skootteriajo tapahtuisi, mahdollisesti takaa-ajajat kannoilla. Kyseessä olisi ollut 

kuitenkin hyvin suljettu reitti, jossa olisi ollut vain yksi etenemisvaihtoehto, kuten 

useimmissa kilpa-autopeleissä. Hyvin nopeasti peli alkoi kuitenkin muuttua kohti 

avointa kaupunkipeliä, olihan käytettävissä hieman enemmän työvoimaa kaupungin 

rakentamiseen. 

Aloin opetella elementtien pelikäyttöön mallintamista tekemällä talojen julkisivuja ja 

teksturoimalla niitä. Sain samalla tuntumaa tekstuurien tekemiseen ja teknisiin 

rajoitteisiin, joita pelimoottori toi mukanaan.  
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Kun peli-ideaa lähdettiin uudistamaan, olin mukana miettimässä kartan pääpiirteitä ja 

ideoimassa sitä, miten Lontoon karttaa täytyy muokata, jotta sitä olisi mielekästä 

mallintaa, mutta myös hauskaa pelata. Se, kuinka paljon suunnitelmista lopulta päätyi 

viimeisimpään versioon demosta, on sitten toinen juttu. 

Talojen julkisivujen ohella tein myös joitakin mainoksia sijoitettaviksi kaduille ja 

talojen seiniin. Näitä olivat esimerkiksi asunnonvuokrausilmoitus, lukuisat isot 

mainokset valomainosaukiolle sekä erään myymälän mainoskello. Mallintamisen ohella 

projektiryhmämme level designerit joutuivat toimimaan myös mainosgraafikkoina, 

koska peliin suunniteltujen mainosten määrä oli suuri ja jokaisen mainoksen piti olla 

originaali; emme voineet emmekä halunneet käyttää oikeita brändejä 

pelimaailmassamme. Projektin edetessä sain yksittäisen isomman kokonaisuuden 

tehtäväksi: minun oli suunniteltava yhdessä pelisuunnittelijan kanssa yhden korttelin 

kulmauksen vievä bensiiniasema. Suunnittelutyö alkoi perinteisesti etsimällä 

referenssimateriaalia ja käymällä läpi erilaisia tyylejä, joita aikakauden bensiiniasemat 

edustivat. Päädyimme hyvin perinteiseen tyyliin, mutta otimme hieman vaikutteita 

englantilaisen tyylin ohella myös yhdysvalloista. Asema sai funktionalistisen ilmeen 

pyöristettyine kulmineen ja tasaisine betoniseinineen. Bensiiniasema piti brändätä ja 

aseman logo näkyykin bensapumpuissa. Lisäksi asema tarvitsi oheisrekvisiittaa, kuten 

kylttejä, mainoksia, erilaisia huonekaluja, kassakoneen ja niin edelleen. Aseman 

suunnittelussa päädyimme lopulta bensiiniaseman (Royal Petrol) ja pienen autokaupan 

(Excalibur Motors) yhdistelmään: myymälässä myytiin pelin fiktiivistä Jubilee-autoa. 

Autokauppa sai myös loisteputkivalomainoksen talon seinään. Aseman rakentaminen 

oli pitkä projekti, ei niinkään sen monimutkaisuuden tai suuren työmäärän takia vaan 

siksi, että olin kokematon tekemään kyseisenlaisia elementtejä. Sain kuitenkin paljon 

apua toisilta environment artisteilta, jotka tekivät suurimman osan irtaimistosta 

sijoitettavaksi asemalle. Aseman yhteydessä oli myös autokorjaamo, jota suunniteltiin 

käytettäväksi lavasteena välivideoissa. Välivideoiden suuritöisyyden takia ne jätettiin 

kuitenkin pois demojulkaisusta. 
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Royal Petrol -bensiiniasema. Aseman ohella kulmauksessa on Jubilee-autoja myyvä liike sekä Motor 
Services Ltd., joka käsikirjoituksen mukaan toimi yhtenä välivideoiden lavasteista (Gsystemin 
editorinäkymä). 

Tein myös alustavaa suunnitelmaa pelin GUI:sta (graphical user interface = graafinen 

käyttöliittymä), grafiikasta, joka näkyy pelin aikana ruudulla ja antaa tietoa mm. 

pelaajan rahatilanteesta ja sijainnista pelialueella. Alkuperäiseen ideaan kuului tehtäviä, 

joissa ihmisiä kuljetettiin paikasta toiseen, niin sanotusti skootteritaksina. Pelaajan 

kilpaillessa aikaa vastaan hän sai myös taksipalkkioita onnistuneista kuljetuksista. Tätä 

varten suunnittelin taksimittaria muistuttavan laskurin, joka osoitti tehtävän lopussa 

pelaajan kulloisenkin rahamäärän. Laskuri oli visuaaliselta ilmeeltään analoginen, jossa 

numerot juoksivat, kuten auton kulometrimittarissa. Suunnittelin myös ensimmäisen 

version Minimap-elementistä. Minimap on pieni, kuvaruudun kulmassa oleva kartta 

pelaajan lähiympäristöstä, joka auttaa häntä navigoimaan oikeaan suuntaan. Se osoittaa 

myös erinäisillä indikaattoreilla kuhunkin tehtävään liittyvät tavoitteet, jotka pelaajan 

tulee suorittaa. Myöhemmin GUI:hin lisättiin toisen suunnittelijan toimesta niin sanottu 

poliisimittari, joka osoittaa pelaajalle, kuinka lähellä kiinnijäämistä hän on. Mittari 

nousee sitä mukaa, mitä useammin poliisiauto osuu pelaajan skootteriin ja jos pelaaja 

onnistuu karistamaan poliisit ja pakenemaan heidän näköpiiristään, mittari laskee 

nollaan ja poliisit lopettavat takaa-ajon. 
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3.8 Yhteenveto 

Lontoo-projekti oli omalta osaltani merkittävä askel kohti pelialalla työskentelemistä. 

Vaikka projekti oli laajuudestaan ja käytetyistä resursseistaan huolimatta 

harrasteluprojekti, oli se samalla eräänlainen voimainnäytös projektitiimiltä; demo 

osoittaa, että työryhmällä on kykyä ja tahtoa tehdä, resurssien sallimissa puitteissa, 

vaativia projekteja näpertelyn sijaan. 

Samalla Lontoo-projekti osoitti työryhmälle, että aloitettaessa kaupallisen pelin tekoa 

on laskettava tarkkaan mitä voidaan tehdä, mitä kannattaa alkaa tavoittelemaan 

kaupallisella tuotteella ja mihin työryhmän jäsenistä ja heidän taidoistaan 

riippumattomat resurssit, kuten rahoitus ja tiimin koko, riittävät. Havaitsimme, että 

ensimmäiseksi kaupalliseksi projektiksi Lontoo-projektin tyylinen peli olisi liian 

riskialtis, eikä vähiten todella korkeatasoisten kilpailevien tuotteiden takia. 

Projekti antoi myös perspektiiviä työryhmän taidoista ja muun muassa 

sisällöntuotantoaikatauluista. Vaikka tulevat projektit olisivatkin erilaisia kuin Lontoo-

projekti, saattoi projektin etenemisestä vetää suuntaa antavia johtopäätöksiä. 

Lontoo-projekti olisi ollut mielenkiintoista nähdä, jos olisimme saaneet sen aikataulun 

puitteissa viimeisteltyä, cutsceneineen ja lukuisine uusine toiminnallisuuksineen. 

Lontoo-projektissa olisi ollut potentiaalia muotoutua tuoreeksi kolmannen persoonan 

toimintaseikkailuksi, koska sen aihepiiri oli vähän käytetty ja siitä olisi voinut 

ammentaa suuret määrät mielenkiintoista sisältöä niin tarinankerrontaan kuin 

pelattavuuteenkin. 

Melko uutena lähestymistapana suunnittelimme myös episodipohjaista sisällönluontia 

demon jatkoksi. Pelin sankarin, Samin, tarina olisi avautunut pelaajille tietyn väliajoin 

ilmestyvien, ladattavien osien kautta. Näistä osista olisi lopulta muodostunut koko 

London-peli. Tämä oli viimeisimpiä suunnitelmia peliä varten, kun siitä oli julkaistu 

Assembly 2008 –tapahtumaan demoversio. Episodimainen lähestymistapa ei olisi 

kuitenkaan poistanut sitä ongelmaa, että työryhmä oli liian pieni tämän kaltaisen pelin 

tekemiseen. Toisaalta episodijulkaisutavalla olisimme saaneet suuresta määrästä tehtyjä 

resursseja (3D-objektit, hahmot, autot jne.) enemmän irti. Nyt niitä käytetään ainoastaan 

yhden kerran, Lontoo-projektidemossa. Pelialalla tätä voidaan kutsua hyvän materiaalin 

haaskaamiseksi. 
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4 Yhteenvetoa ja oman työn arviointia 
Level design videopeleissä käsittelee aihetta, joka on jäänyt vähäiselle huomiolle 

pelisuunnittelukirjallisuudessa, johtuen luultavasti sen monimuotoisesta luonteesta. 

Level design on pelialalla varsin nuori osa-alue, joka on aikaisemmin jaettu 

pääsuunnittelijoiden ja artistien sekä ohjelmoijien kesken. Kun pelituotannot ovat 

kasvaneet vuosia kestäviksi projekteiksi ja vaativat yhä tarkempaa suunnittelua on level 

design saanut oman paikkansa muun suunnittelun rinnalla. 

Lähdin kirjoittamaan Game level design –työtäni pääasiassa siltä pohjalta, että halusin 

oppia aiheesta ydinseikat, saada käsityksen erilaisista työprosesseista ja 

projektikohtaisista lähestymistavoista, jotka kuuluvat tämän päivän pelisuunnitteluun, 

etenkin level designiin. Toinen kannustin opinnäytetyöni tekemiselle oli kirjoittamisen 

aikana pelituotannossa mukana oleminen, toimiminen yhtenä pelin kolmesta level 

designeristä. 

Halusin selvittää teoriaosuuden ohella London Game Project:in kulkua sekä itselleni 

että muille aiheesta kiinnostuneille. Pyrin case study –osiossa avaamaan eri vaiheita, 

jotka tulee ottaa huomioon peliä tehdessä ja antamaan vinkkejä peliprojekteja 

suunnitteleville, siitä miten paljon työtä pelin eteen saa tehdä, jotta tavoittaa edes murto-

osan siitä visiosta, joka projektin alussa on olemassa. 

Pääidea oli koota teoreettisia ajatuksia siitä, mitkä asiat tekevät levelistä hyvän ja 

millaista level designerin työ on. Tähän paras lähestymistapa oli käyttää 

lähdemateriaalina ammattilaisten kokemuksia peliprojekteissa sekä omia mielipiteitäni 

sekä pelaajana että level designerinä ja environment artistina. 

Tarkoitukseni ei ollut tehdä Game level design -opinnäytetyöstäni opasta siitä, miten 

konkreettisesti tehdään leveleitä peliin käyttäen esimerkiksi 3D Studio Max –ohjelmaa. 

Polygonimallinnusoppaita on niin kirjallisuudessa kuin internetissä ja faktat, joita 

kirjoittaisin pelimoottoreista ja polygonimääristä, vanhentuisivat muutamassa vuodessa. 

Kirjoittamisen aikana monet seikat, joista tiesin hieman sekä pelaamisen että 

konkreettisen level designin kautta, kirkastuivat ja saivat selkeämmän muodon. Sain 

myös käsityksen siitä, millaisena oma tulevaisuuteni pelialalla tulisi realisoitumaan ja 

millaisessa työryhmässä ja työtehtävissä tulisin mahdollisesti työskentelemään. Eräällä 
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tavalla opinnäytetyöni toimi ammatillisena ”puhdistautumisena”, jonka aikana se, mihin 

pyrin kirkastui ja samalla siitä poistui suuri osa sellaista, mitä en tule tekemään ja mihin 

minun ei kannata uhrata niin paljon voimavarojani, jos tulevaisuudessa työnimikkeenäni 

on level designer. 
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