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Pelikomponentit



Komponentit ja niiden rooli
Pelikomponentteja ovat kaikki fyysinen materiaali, mitä pelin 
pelaamiseksi tarvitaan. Ne mahdollistavat pelimekaniikat, välittävät 
teemaa, rakentavat pelikokemusta ja auttavat oppimaan pelin.

Tyypillisiä komponentteja
● Pelimaailma: pelilauta, kartat, modulaariset laatat
● Sattuma: kortit, nopat, pussit ym.
● Hahmot ym.: figuurit, nappulat, counterit, hahmolomakkeet
● Resurssit: raha, kuutiot, kortit, counterit
● Sääntökirjat ja muut ohjeet
● Pelilaatikko
● Sovellukset: hybridipelit, lisäominaisuudet
● Apuvälineet: ajastimet, pistelaskuvihkot, osoittimet, mittatikut



Komponentit ja suunnittelu
Komponenttien tarpeet kehittyvät pelin edetessä
● Proof-of-concept → toiminnallinen proto → visuaalinen proto → demo
● Miten komponentit liittyvät mekaniikkoihin?
● Miten komponentit ilmentävät teemaa, tunnelmaa ja pelimaailmaa?

Komponenttien suunnittelu jäsentää sääntöjä, mekaniikkaa ja teemaa.

Tärkeimpiä pohdintoja
● Miten pelin ydin toteutuu fyysisenä pelinä?
● Miten pelaajat vuorovaikuttavat toistensa ja pelin kanssa?
● Miten kuvaat pelimaailmaa, hahmoja, sattumaa, resursseja?

Vaikuttaa suunnittelun ja testauksen määrään, kustannuksiin ja muihin valintoihin.



Ulkoasu ja visuaalisuus



Funktionaalista taidetta
Komponenttien ulkoasun ja visuaalisuuden tehtävät

1) Esteettistä funktionaalisuutta
2) Taiteellista viestin välittämistä

Pelin esteettiset valinnat tukevat pelin pelaamista ja oppimista
● Mitä pelissä voi tehdä ja miten
● Tukevat pelin oppimista ja muistamista (vrt. infografiikka)
● Täydentävät sääntöjä visuaalisesti

Taidetta, joka välittää viestiä
● Pelimaailman, tunnelman, sävyn ym. välittäminen
● Mielikuvien luonti ja mielikuvituksen stimulointi
● Tekee pelistä uniikin kokemuksen



Graafinen suunnittelu
Graafisen suunnittelun tavoitteena selkeys, hyvä pelattavuus ja miellyttävä 
ulkoasu, jotka luovat yhtenäisen kokonaisuuden.

● Miltä peli tuntuu ja näyttää
● Infografiikka (värit, muodot, symboliikka ym.)
● Pelin välittämät mielikuvat, tunne ja tarina
● Pelaamisen sujuvuus (intuitiivisuus, oppiminen, muistaminen)
● Eri elementtien sijoittelu ja taitto (säännöt, pelilauta, kortit ym.)
● Pelaajien huomion ohjaaminen olennaiseen

Suunnittelun tehtävä on minimoida ylimääräiset elementit ja säilyttää oleelliset.
● Millä on merkitystä pelin pelaamisen kannalta?
● Miten teema näkyy ulkoasussa?
● Mitkä asiat vaikuttavat kokemukseen, mielikuviin ja tarkoitukseen?
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Taiteellinen suunnittelu
Luova ja taiteellinen ilmaisu tekevät pelistä uniikin ja itsensä näköisen.

Tehtävänä erityisesti
● Teeman rakentaminen
● Pelimaailman kuvaaminen (vrt. lore)
● Tunnelman ja sävyn välittäminen

Mekaanisesti samankaltaiset pelit voivat tuntua hyvin erilaisilta.
● Esim. sijoittuuko peli feodaaliajan Japaniin vai tulevaisuuden Los Angelesiin?
● Miten pelin kuvitus, ulkoasu ym. näyttäisivät erilaiselta?

Taiteelliset valinnat rakentavat pelin mielikuvia, kokemusta, odotuksia ym.









Komponentit ja ulkoasu 
- missä vaiheessa kehittää?



Protoilu
Pelin proto kehittyy pelisuunnittelun ja testauksen edetessä.

1. Proof-of-concept
● Testaa konsepti, ulkoasulla ei merkitystä
● Ruma, nopea ja halpa

2. Alfa (mekaniikan kehittäminen)
● Testaa mekaniikat ja konseptit
● Ulkoasulla ei merkitystä, mutta komponenteilla on

3. Beta (pelitestausprotot)
● Testaa toiminnallisuudet, kokemus, balanssi ym.
● Demonstroivavissa, sokkotestaus
● Ulkoasulla alkaa olemaan kasvava merkitys

4. Gamma (demo)
● Valmis pelillisesti
● Kehitä visuaalisuutta ja viimeistele ulkoasu



Esimerkkejä

























Työskentelyä



Vapaaehtoinen kotitehtävä
Listaa ja kuvaile pelisi komponentit
● Perustele niiden tehtävä
● Pohdi, miten ne toteuttavat pelisi mekaniikat
● Pohdi, miten ne välittävät pelisi teemaa
● Suunnittele, miten ne välittävät informaatiota (mm. sääntöjä, pelimaailmaa)

Suunnittele pelisi graafinen tyyli
● Miltä peli näyttää ja tuntuu?
● Millainen tyyli sopii kuvitukseen ym. visuaaliseen ilmaisuun?
● Missä vaiheessa protoilua kehität komponentteja ja ulkoasua?
● Tarvitsetko graafisen suunnittelijan ja/tai taiteilijan apua?


