
Kurkistus videopelien historiaan 1990–1999 -kokonaisuuden  

kysymykset ja vastaukset 

 

Johdanto 

Kun olet tutustunut peleihin, valitse niistä yksi sinulle mieluisin. Kerro miksi valitsit juuri sen 

pelin ja miten lähtisit kehittämään peliä vieläkin paremmaksi?  

✓ Ei yhtä oikeaa vastausta. 

Street Fighter II 

1.a) Minä vuonna Street Fighter elokuva julkaistiin?  

✓ 1994 

1.b) Minkä muiden hieman myöhemmin julkaistujen taistelupelien syntyyn Street Fighter II 

vaikutti? 

✓ Mortal Kombatin ja Killer Instinctin  

1.c) Bonus: Mitä Ryu huutaa iskiessään ”energiapallo” -liikkeellään? 

✓ Hadouken tai Hadoken 

 

Sonic the Hedgehog 

2.a) Mitkä toimivat “pisteinä” ja Sonicia suojaavana elementtinä tässä pelissä? 

✓ Kentältä keräiltävät “Ringit” eli sormukset 

2.b) Minkä niminen on pelin ensimmäinen alue? 

✓ Green Hill Zone 

2.c) Vertaa Sonic the Hedgehog -peliä muihin pelaamiisi tasohyppelypeleihin. Mitä pidit 

siitä? 

✓ Ei yhtä oikeaa vastausta. 

FIFA International Soccer 

3.a) Mikä nykyisinkin lukuisia urheilupelejä tekevä pelistudio teki FIFA International 

Soccerin? 

✓ Electronic Arts tai EA 

3.b) Mille muille alustoille kuin Segan pelikonsoleille peliä julkaistiin? Mainitse kolme. 

✓ Super Nintendo, MS-DOS, Commodore Amiga, Game Boy, 3DO 

3.c) Pystyikö pelissä pelaamaan Suomen joukkueella?  



✓ Ei pystynyt. 

 

Warcraft: Orcs & Humans  

4.a) Mikä on kaikista tunnetuin Warcraft-sarjan peleistä ja milloin se ilmestyi? 

✓ World of Warcraft (WoW) ilmestyi vuonna 2004. 

4.b) Miten reaaliaikainen strategiapeli (RTS) eroaa vuoropohjaisesta (TBS) strategiapelistä? 

✓ Vuoropohjaisessa strategiapelissä pelaajat tekevät siirtonsa omilla 

vuoroillaan muiden odottaessa (tai kaikki tekevät siirtonsa samaan aikaan, 

mutta seuraava siirto voidaan tehdä vasta kun kaikki ovat siirtäneet). 

Reaaliaikaisissa strategiapeleissä ei ole vuoroja, vaan osapuolet vaikuttavat 

peliin jatkuvasti. 

 

Pokémon Red ja Blue 

5.a) Mille konsolille tämä peli alun perin julkaistiin? 

✓ Game Boy:lle 

5.b) Pokémon on varmasti monelle tuttu ilmiönä. Kumpi julkaistiin ensin, peli vai 

animaatiosarja? 

✓ Peli 

5.c) Mikä tekee mielestäsi Pokémon-peleistä koukuttavan? 

✓ Ei yhtä oikeaa vastausta 

 

Mario Kart 64 

6.a) Kuinka monta erilaista rataa grand prix -pelimuodossa oli pelattavana? 

✓ 16 (4 Cup-kilpailua, jossa jokaisessa 4 erilaista rataa) 

6.b) Mille konsolille ja milloin Mario Kart oli jo aikaisemmin ilmestynyt? 

✓ Super Nintendo Entertainment System (SNES) vuonna 1992. 

 

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 

7.a) Mikä on The Legend of Zelda -pelisarjan prinsessan nimi? 

✓ Zelda 

7.b) Kuka on säveltänyt musiikit tähän, ja suurimpaan osaan muita Zelda -pelejä? 



✓ Kōji Kondō 

 

Tony Hawk’s Pro Skater 

8.a) Peli julkaistiin myös N-Gagelle. Mikä tämä laite on ja kenen valmistama se oli?  

✓ Nokian valmistama pelaamiseen tarkoitettu matkapuhelin. 

8.b) Mikä on Tony Hawkin oikea koko nimi?  

✓ Anthony Frank Hawk 

 

PON PONG Kuka oli pelin suunnittelija ja kuka sen valmisti? 

 


