
  
 

 

 

 

 

 

Minecraft saapuu levyjulkaisuna PlayStation®3 -järjestelmälle 

Suuren suosion saavuttanut Minecraft tarjoaa pelaajalle lähes rajattomasti 

muokkausmahdollisuuksia ja avoimen pelimaailman. 

 

Sony Computer Entertainment Europe tuo Minecraft: PlayStation®3 Edition -pelin saataville 

levyjulkaisuna PAL-alueilla. Huippusuosittua peliä on voinut ladata PSN-verkosta jo viime vuoden 

lopusta asti, ja toistaiseksi sen on ladannut yli 1,5 miljoonaa käyttäjää – tämä tekee siitä yhden PSN-

verkon menestyneimmistä julkaisuista. Uudesta PS3® Edition -versiosta löytyvät kaikki ominaisuudet, 

joita Minecraftin konsoliversiolta saattaa odottaa, mukaan lukien pelin viimeisimmän päivityksen 

lisäsisältö (päivitys 14). 

 

Riippumattoman ruotsalaisen pelistudio Mojangin luoma Minecraft julkaistiin virallisesti vuonna 

2011, ja peliyhteisö otti sen vastaan poikkeuksellisen positiivisesti. Tähän päivään mennessä yli 14 

miljoonaa ihmistä on ostanut pelin ja luonut mitä erikoisimpia rakennelmia aina veneistä kokonaisiin 

kaupunkeihin. Pelin tarjoaman vaihtelun ja lähes rajattoman muokattavuuden ansiosta sen faneihin 

kuuluvat niin kovan luokan pelaajat kuin nuoremmat koululaisetkin.  

 

Minecraftissa pelaaja on vapaa tekemään mitä haluaa, sillä käytännössä vain mielikuvitus on rajana. 

Yksinpelin lisäksi seikkailun avoimessa pelimaailmassa voi jakaa ystävien kanssa kahdeksan pelaajan 

verkkomoninpelissä tai neljän pelaajan jaetun näytön pelitilassa.  

 

Minecraft: PlayStation®3 Edition ilmestyy PlayStation®3 (PS3™) -järjestelmälle levyjulkaisuna 14. 

toukokuuta 2014. Pelin ikäraja on seitsemän vuotta. Minecraft tulee myös saataville PlayStation®4 ja 

PlayStation®Vita -järjestelmille myöhemmin tänä vuonna.   

 

Lisätietoja tuotteesta:      Kuva- ja materiaalipyynnöt: 

Valtteri Hyttinen      Panu Alanko 

Nordisk Film      Republic of Communications 



  
 

valtteri.hyttinen@nordiskfilm.com   panu.alanko@republic.fi 

 

 

ENDS 

About Sony Computer Entertainment Europe:  

Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), based in London, is responsible for the distribution, marketing 

and sales of PlayStation®2 (PS2®) computer entertainment system, PSP™ (PlayStation®Portable) handheld 

entertainment system, PlayStation®3 (PS3®) computer entertainment system,  PlayStation®Vita (PS Vita) 

portable entertainment system,  and PSN software and hardware in 109 territories across Europe, the Middle 

East, Africa and Oceania. SCEE has revolutionised home entertainment since they launched PlayStation® in 

1994. PS2® further enhances the PlayStation® legacy as the core of home networked entertainment. PSP® is a 

handheld entertainment system that allows users to enjoy 3D games with high-quality full-motion video and 

high-fidelity stereo audio. PS3® is an advanced computer system, incorporating the powerful Cell Broadband 

Engine and RSX processors. PS Vita is an ultimate portable entertainment system that offers a revolutionary 

combination of rich gaming and social connectivity within a real world context. SCEE also delivers the 

PlayStation® experience to open operating systems through PlayStation®Mobile, a cross device platform. SCEE 

also develops, publishes, markets and distributes entertainment software for these formats, and manages the 

third party licensing programs for the formats in these territories.  

More information about PlayStation products can be found at www.playstation.com.  

PlayStation, PS4, PS3, PS2 and PSP are registered trademarks or trademarks of Sony Computer Entertainment 

Inc. All other trademarks are property of their respective owners 
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