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1 Johdanto

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia peliprojektin toteuttamista ja siihen liittyviä

haasteita tilanteessa, jossa pelin ensisijaisia kehittäjiä on vain yksi.  Käytän työssäni

esimerkkinä omaa And So It  Was -tietokonepeliprojektiani,  jota  olen  työstänyt  noin

kahden  vuoden  ajan  pääsääntöisesti  yksin.  Opinnäytetyö  on  suunnattu  kaikille

pelinkehityksestä  kiinnostuneille,  eikä  lukijalta  oleteta  varsinaista

pelinkehityskokemusta.

And So It Was on ylhäältäpäin kuvattu toimintaseikkailupeli,  joka julkaistaan vuoden

2015  aikana  Windowsille  sekä  mahdollisesti  myös  Mac-  ja  Linux-alustoille.  Pelissä

pelaaja ohjaa nuorta naamiopäistä hahmoa, joka tunnetaan ainoastaan Poikana (The

Boy).  Poika  herää vankisellistä  eikä  muista,  miten päätyi  sinne.  Pelin  alussa sellin

kalterit laskeutuvat ja pelaaja pääsee kulkemaan vapaasti. Pelin tavoitteena on paeta

vankityrmästä  ja  selvittää,  miksi  Poika  oli  vangittu  ja  mikä  hänen  rikoksensa  (jos

mikään)  oli.  Peli  on  haastava  ja  uusiin  yrityksiin  kannustetaan  pelin  satunnaisesti

generoituvilla  kentillä,  jotka  tarjoavat  erilaisen  kokemuksen  jokaisella  pelikerralla.

Pelissä  tärkeässä  osassa  on  myös  kertojaääni,  joka  kertoo  pelimaailmasta  ja

kommentoi  pelaajan  tekemisiä.  Itse  peli  on  tehty  Unity-pelimoottorilla,  mutta

opinnäytetyö on kirjoitettu yleispätevästi  eikä keskity minkään tietyn pelimoottorin tai

työkalun ominaisuuksiin.

Työssä käydään  esimerkein  läpi  yhden kehittäjän peliprojektin  toteutuksen kannalta

olennaisia asioita, kuten omien taitojen, peli-idean laajuuden ja toteutuskelpoisuuden

arvointia.  Myös  pelimoottorin,  työkalujen  ja  ohjelmointikielen  valintaa  ja  valinnan

tärkeyttä pohditaan. Työn tarkoituksena on antaa lukijalle realistinen käsitys siitä, mitä

peliprojektin  toteuttaminen  vaatii  ja  miten  sellaisen  aloittamiseen  kannattaa

valmistautua.

2 Keskeiset käsitteet

Gameplay –  Kuinka  pelaaja  on  vuorovaikutuksessa  pelin  kanssa.  Mitä  pelissä

tehdään.
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Pelimekaniikka –  Pelimekaniikat  ovat   pelin  sisäisiä  sääntöjä,  jotka  muodostavat

pohjan gameplaylle.

Pelimoottori –  Ohjelmistokehys,  joka  on  suunniteltu  videopelien  luomista  ja

kehittämistä varten.

Game art – Peliä varten tehtyä taidetta, esimerkiksi konseptikuvia tai 3D-malleja.

Lowpoly – 3D-mallintamista pienillä polygonimäärillä.

GUI, UI  – Graafinen käyttöliittymä, käyttöliittymä (eng. graphical user interface, user

interface). Peleissä esimerkiksi valikot ja muut ruudulla näkyvät kaksiulotteiset grafiikat.

Skriptaus – Skriptien eli komentosarjojen kirjoitus.

Feature – Toiminnallisuus, ominaisuus.

Core-mekaniikka,  core-feature  –  Pelin  tärkeimmät  ominaisuudet,  jotka  halutaan

saada toimimaan ennen kuin peliä voidaan pitää valmiina.

Wish list – Lista pelin ominaisuuksista, jotka eivät ole pakollisia ja jotka lisätään peliin

vain aikataulun salliessa, jos kaikki core-featuret ovat valmiina.

Power-up –  Pelin  sisäinen  objekti,  joka  antaa  pelihahmolle  välittömän  edun  tai

lisäkyvyn pelin sisällä.

AAA –  Videopeliteollisuuden  termi  isojen  peliyritysten  suuribudjettisille  laajasti

markkinoiduille peleille.

Bugi – Ohjelmointivirhe, tietokoneohjelman lähdekoodissa oleva virhe.

3 Projektin valmistelu

Pelien tekeminen on nykyään helpompaa kuin koskaan ennen. Erittäin laadukkaita ja

helppokäyttöisiä pelimoottoreita on helposti  saatavilla  – montaa jopa ilmaiseksi  – ja

internet  on  täynnä  sekä  teksti-  että  videopohjaisia  tutoriaaleja  ja  blogikirjoituksia
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aiheesta  kuin  aiheesta.  Alkuun  siis  pääsee  helposti,  mutta  ennen  peliprojektin

aloittamista huomioon otettavia seikkoja on paljon.

3.1 Omien taitojen arviointi

Peliprojektin  alkuvaiheessa  on tärkeää  tietää  omat  vahvuutensa  ja  heikkoutensa  ja

löytää  niiden  pohjalta  itselleen  sopiva  toteuttamiskelpoinen  projekti.  Ennen  pelin

tekemisen aloittamista kannattaa kartoittaa, mitä pelin toteuttamiseen tarvittavia asioita

osaa tehdä ja  mitä  aikoo  opetella. Minun  tapauksessani  asioita,  joita  osasin  tehdä

olivat 3D-mallinnus, teksturointi ja animaatio mallinnusohjelmassa sekä pelikenttien ja

valaistuksen rakentamisen pelimoottorissa. Pelinkehityksen ehdottomasti  tärkein osa

on  kuitenkin  ohjelmointi,  josta  minulla  ei  projektin  alkuvaiheessa  ollut  lainkaan

kokemusta. 

Ohjelmoija saa pelin hahmot liikkumaan, valikot toimimaan ja äänet kuulumaan. Vaikka

ohjelmointia helpottamaan löytyykin nykyään myös hyvinkin monimutkaisia visuaalisia

skriptaustyökaluja (kuva 1), jotka antavat mahdollisuuden pelilogiikan luomiseen ilman

varsinaista  ohjelmointia,  on  jonkinlainen  ohjelmoinnin  tunteminen  pelinkehityksessä

välttämätöntä.  Mitä  vähemmän  ohjelmointikokemusta,  sitä  yksinkertaisemmalla

projektilla kannattaa lähteä liikkeelle.

Kuva 1. PlayMaker – visuaalinen skriptaustyökalu. (Hutong Games LLC, 2015)
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3.2 Klassikkopelien kloonaaminen

Aloittelevia pelinkehittäjiä kehotetaan usein aloittamaan kloonaamalla jokin klassinen,

suhteellisen  yksinkertainen  peli  kuten  Tetris,  Pong  tai  Frogger  (kuvat  2-4).  Pelin

kloonaamisella  tarkoitetaan  identtisen  tai  lähes  identtisen,  samanlaisia

pelimekaniikkoja  käyttävän  pelin  toteuttamista.  Klassikkopelin  kloonausharjoituksen

tavoitteena  on  peliohjelmoinnin  perusteiden  oppiminen  käytännössä.  Jo  olemassa

olevan pelin kloonauksessa onkin paljon hyviä puolia: koska pelin alkuperäinen versio

on  jo  olemassa,  voi   omaa  työtään  jatkuvasti  verrata  alkuperäiseen,  välttää

epävarmuuden aiheuttaman hidastuksen, koska tietää tarkalleen, mitä on tekemässä ja

tietää  varmasti,  että  voi  hyödyntää  kloonaamisen  avulla  harjoittamiaan  taitoja  heti

muidenkin pelien teossa (DeLeon, 2011). 

Monille  pelien  kloonaaminen  voi  olla  mainio  apukeino  alkavalla  pelinkehitysuralla.

Mikäli  taitoa riittää, klooneja voi myös muokata esimerkiksi tekemällä täysin erilaiset

grafiikat  tai  muuttamalla  alkuperäisiä  pelimekaniikkoja,  jolloin  klooniprojektista  saa

mielenkiintoisemman.  Kehittäjän  luonteesta  ja  asenteesta  riippuen  pelien

kloonaamisessa voi kuitenkin olla vaarana motivaation hiipuminen ja sen myötä työn

laadun  huonontuminen  ja  jopa  sen  kokonaan  kesken  jääminen.  Mielestäni

pelinkehittäjät tässä tilanteessa voikin jakaa karkeasti kahteen ryhmään: niihin, jotka

jaksavat  opiskella  ensin  ja  tehdä  oman pelin  myöhemmin,  ja  niihin,  jotka  haluavat

tehdä oman pelin heti. Itse kuulun jälkimmäiseen ryhmään.

Kuva 2. Tetris-pelin IBM PC -versio. (Andromeda, 1986)
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Kuva 3. Pong. (Atari Inc., 1972)

Kuva 4. Frogger. (Konami, 1981)

3.3 Rajoitusten määrittäminen

Itse suunnitellun pelin tekeminen on erittäin palkitsevaa, ja pidän sitä varteenotettavana

vaihtoehtona  aloittelevallekin  pelinkehittäjälle.  Vasta-alkajan  on  usein  hyvä  lähteä

liikkeelle mahdollisimman pienellä projektilla, mutta vaikka ei ihan pikkupeliä tekisikään,

on joitakin projektin skaalaa rajoittavia tekijöitä kuitenkin päätettävä. Mielestäni yhden

kehittäjän projektissa rajoituksia kannattaa olla mahdollisimman paljon, sillä rajoitukset

vähentävät pelin tekoon tarvittavia resursseja ja projektin valmistumiseen tarvittavaa

aikaa.  Vaikka rajoitusten tarkoitus onkin usein  yksinkertaistaa pelinkehitysprosessia,
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monissa  tapauksissa  rajoitukset  johtavat  myös  mielenkiintoisiin  lisähaasteisiin  ja

mahdollisesti myös omaperäiseen graafiseen tyyliin.

Rajoituksia voi olla sekä grafiikassa että gameplayssa. Yleisiä grafiikkarajoituksia ovat

esimerkiksi  pikselitaide  kaksiulotteisissa  peleissä  (kuva  5)  ja  lowpoly-taide

kolmiulotteisissa peleissä. Myös värejä voidaan käyttää rajatusti, jolloin game art pysyy

helpommin yhtenäisenä ja sen tuottaminen nopeutuu.

Kuva  5.  You  Have  to  Win  the  Game  -peli  (Minor  Key  Games,  2012)  käyttää

pikselitaidetta ja vain neljää väriä

And So It Wasissa  3D-grafiikka on rajoitettu hyvin pieniin polygonimääriin ja tekstuurit

on  tehty  pieneen  kokoon.  Tämä  nopeuttaa  uusien  pelimallien  ja  tekstuurien

valmistumista ja helpottaa myös animointia. Yksinkertaisia lowpoly-hahmoja ei voi eikä

ole  tarpeenkaan  animoida  realistisesti,  vaan  riittää,  että  hahmot  ja  niiden  liikkeet

näyttävät  uskottavilta  videopelimaailman  kontekstissa.  Pelissä  ei  myöskään  ole

lainkaan hahmojen välistä dialogia, vaan tarina kerrotaan gameplayn lisäksi ainoastaan

kertojaäänen  avulla.  Pelin  äänibudjetissa  säästetään,  koska  tarvitaan  vain  yksi

ääninäyttelijä.  Samasta  syystä  pelin  käsikirjoituksessakin  tarvitsee  monen  eri

pelihahmon sijaan ottaa huomioon vain kertoja ja hänen näkemyksensä pelimaailmasta

ja sen tapahtumista.
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Gameplay-puolen rajoituksia voi olla lähes rajaton määrä, koska ne perustuvat pelin

sisäisiin,  pelin  tekijän  itse  asettamiin  sääntöihin.  Gameplay-rajoituksia  kannattaa

asettaa itselleen esimerkiksi silloin, jos peli tuntuu liian monimutkaiselta, tai jos jonkun

pelimekaniikan toteuttaminen vaikuttaa liian haastavalta tai aikaavievältä. Liian suuri

pelimekaniikkojen määrä voi tuottaa suuren määrän lisätyötä, joka taas pitkittää pelin

kehitysaikaa. Pelimekaniikkoja suunnitellessa kannattaakin jakaa mekaniikat kahteen

kategoriaan: pakollisiin, niin sanottuihin core-mekaniikkoihin tai core-featureihin ja wish

listiin,  johon  lisätään  sellaiset  mekaniikat,  jotka  eivät  ole  kokonaisuuden  kannalta

välttämättömiä. 

And So It Wasissa paljolti  pelin kenttäsuunnitteluun ja sitä kautta koko gameplayhin

vaikuttava rajoitus oli päätös pitää pelikenttä ja -hahmot vain yhdellä tasolla: alueella,

jolla pelaajahahmo voi liikkua ei siis ole lainkaan korkeuseroja (kuva 6). Pelaaja ei voi

myöskään hypätä ja putoamistakin tapahtuu vain harvoissa tilanteissa, jotka johtavat

aina pelihahmon pyörtymiseen ja pelin ”häviämiseen”. Pelaaja ei siis voi käytännössä

liikkua lainkaan tämän ennalta määritellyn  kaksiulotteisen tason ulkopuolella.  Syynä

tähän ratkaisuun on monimutkaisempiin ratkaisuihin tarvittava huomattavasti suurempi

työmäärä  ja  pidempi  työaika.  Kun  kenttäsuunnittelu  ja  pelihahmojen  liike  lukitaan

yhteen tasoon, iso osa kolmiulotteisen tilan säännöistä voidaan unohtaa. Koska peli on

3D-grafiikkaa,  ilmoitetaan  mallien  paikat  kolmen  akselin  suhteen  (x,  y,  z),  mutta

korkeusakselin arvo voidaan pitää isossa osassa tapauksista nollassa.

Kuva 6. And So It Wasin ensimmäinen pelikenttä. Koko kenttä seisoo yhdellä tasolla.
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Jo  ennen  varsinaista  kehitysvaihetta  kannattaa  miettiä,  mitkä  pelimekaniikat  ovat

pakollisia  ja mitkä lisätään peliin  vain tarvittaessa ja aikataulun salliessa.  Mielestäni

hyvä  tapa  core-featureita  päätettäessä  on  miettiä,  muuttaisiko  niiden  poistaminen

oleellisesti pelin luonnetta ja pelattavuutta. Alla olen listannut And So It  Wasin core- ja

wish list -featureista tärkeimmät.

Core-mekaniikat Wish list

Pelaajahahmon liikkuminen hiirellä 
klikattuun pisteeseen

Monikerroksiset kentät

Pelaajahahmon automaattinen 
hyökkääminen hiirellä klikattuun 
viholliseen

Valuuttasysteemi

Stamina-mekaniikka: Pelaajahahmo tekee
vihollisiin yhtä paljon vahinkoa kuin mitä 
voi itse ottaa hyökkäyshetkellä vastaan.

Satunnaiset pomotaistelut: Joka kentän 
lopputaistelu valitaan satunnaisesti isosta 
määrästä pomotaisteluita.

Taikuus: Pelaaja saa käyttöönsä erilaisia 
loitsuja. Jokaisen loitsun käyttäminen 
maksaa yhden MP:n (Magic Point).

Salaiset huoneet

Diilit: Pelaaja voi tehdä diilejä, jotka 
muuttava pelihahmojen tai -maailman 
sääntöja jollakin tavalla.

Tietyin ehdoin ilmestyvät tai tietyin ehdoin 
aukenevat huoneet

Satunnaiset kentät: Pelin kentät koostuvat
satunnaiseen järjestykseen asettuvista 
huoneista.

And So It  Was ottaa vaikutteita  vanhoista tietokonepeleistä,  ja  se on alusta  pitäen

suunniteltu näppäimistöllä ja etenkin hiirellä pelattavaksi, joten hiirellä liikkuminen on

olennainen  osa  pelin  luonnetta.  Pelin  core-mekaniikkoihin  kuuluuvat  pelaajan

liikkuminen hiirellä klikattuun pisteeseen ja klikatun pisteen ollessa vihollinen hyökkäys

kyseiseen  viholliseen.  Wish  list  -featureita  ovat  esimerkiksi  monikerroksiset  kentät,

missä portaita  pitkin  pääsisi  alempiin  kerroksiin  sekä jonkinlainen  valuuttasysteemi,

jossa pelaaja  voisi  löytää jotakin valuuttaa (esimerkiksi  rahaa tai  timantteja)  ympäri

pelimaailmaa ja ostaa sillä uusia kykyjä, aseita tai power-uppeja tietyiltä pelihahmoilta.

Monikerroksiset kentät olisivat hieno lisä, joka toisi vaihtelua peliin, mutta pääasiallinen

gameplay ei niiden lisäämisellä muuttuisi. Valuuttasysteemikään ei oleellisesti muuttaisi

pelin gameplayta, vaikka se toisikin lisäarvoa pelimaailman tarkempaan tutkimiseen.
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3.4 Liian laajat projektit

Suurin  osa pelinkehittäjistä  aloittaa liian  isolla  projektilla.  Toistuvia  teemoja  on halu

tehdä  massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli  tai  peli,  joka pyrkii  selvästi  sekä

grafiikallaan että mekaniikkojensa monimutkaisuudella ja määrällä suurien AAA-pelien

tasolle,  vaikka  kehittäjiä  olisi  vain  yksi.  Todellisuudessa  hyvin  harva  itsenäinen

pelinkehittäjä on sekä AAA-tason artisti että AAA-tason ohjelmoija. 

Myös nettipelit yleisesti ovat suosittuja aloittelevien pelinkehittäjien keskuudessa, mutta

nettikoodin  kirjoittaminen  on  kuitenkin  haastavaa,  ja  moninpeliservereiden

ylläpitokustannuksetkin  jätetään  usein  suunnitteluvaiheessa  huomiotta.  Nettipeleissä

on myös itse pelinkehityksen ulkopuolelle ulottuva ongelma: markkinointi.  Suosittuja,

erittäin laadukkaita,  isojen tiimien tekemiä nettipelejä on satoja.  Vaikka jonkin sortin

nettipelin  saisikin  valmiiksi,  on  sen  käytännössä  lähes  mahdotonta  kilpailla  jo

suosittujen,  isojen  yritysten  tuottamien  nettipelien  kanssa.  Useimmat  nettipelit  ovat

myös tiimipohjaisia (esimerkiksi 5 vastaan 5 pelaajaa), jolloin pelaajamäärästä saattaa

tulla ongelma. Vaikka pelaajia tarvittaisiin vain kaksi, jos toista pelaajaa ei löydy, peli ei

voi  alkaa,  ellei  halua  pelata  tietokonetta  vastaan.  Tietokonetta  vastaan pelaaminen

taas poistaa ison osan nettipelien vetovoimasta, joka on tietenkin oikeiden ihmisten

kanssa tai oikeita ihmisiä vastaan pelaaminen. Mielestäni yhden kehittäjän peliprojekti

onkin  hyvä  rajata  joko  yksinpeliksi  tai  sellaiseksi  moninpeliksi,  joka  ei  vaadi

nettiyhteyttä (esimerkiksi samalla ruudulla peliohjaimilla pelattavaksi).

Chris  DeLeonin  (2014)  tuottamassa  aloitteleville  pelinkehittäjille  neuvoja  antavassa

nettikyselyssä  98  prosenttia  vastanneista  kertoi  jossain  vaiheessa  uraansa

aloittaneensa peliprojektin, joka oli liian iso valmistuakseen (kuva 7). 73 prosenttia piti

liian  suurta  projektia  arvokkaana  oppimiskokemuksena,  jonka  voisi  tehdä

uudestaankin. Jos kyselyn tuloksista otetaan pelkästään pelejä ammatikseen tekevien

vastaukset, on vastaava luku kuitenkin vain 55 prosenttia. (DeLeon 2014.)
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Kuva 7. 98% vastanneista oli uransa aikana aloittanut liian ison peliprojektin (DeLeon

2014).

Olen itsekin aloittanut peliprojektin, joka jäi laajuutensa ja vaikeutensa vuoksi kesken.

And So It  Waskin on ensimmäiseksi  ja varsinkin yksin tehtäväksi projektiksi  erittäin

laaja ja haastava. Pelaajana ei aina tule ajatelleeksi pelin kehityksen vaikeutta ja pelien

tekemiseen kuluvaa aikaa, joten And So It Was saattaakin vaikuttaa vastaavien pelien

rinnalla yksinkertaiselta, mutta pelin kehitys on silti vienyt minulta useamman vuoden.

Vaikka  olenkin  saanut  pelin  featureita  ja  laajuutta  melko  paljonkin  karsittua,  jos

aloittaisin saman projektin nyt uudelleen, rajaisin sitä vielä huomattavasti enemmän. 

3.5 Pelimoottorin valinta

Pelimoottorin  tekeminen  itse  on  nykyään  pelinkehittäjälle  harvoin  järkevä  ratkaisu.

Mielestäni  pelinkehittäjien  kannattaa  keskittyä  itse  pelin  tekemiseen;  teknologian

kehittämisen voi jättää huoletta muille. Nykyään helppokäyttöisiä, usein myös ilmaisia

pelimoottoreita  on  helposti  saatavilla,  ja  niiden  opaskirjat  ovat  kattavia  ja  selkeästi

kirjoitettuja.  Tämän  lisäksi  internet  on  pullollaan  tutoriaaleja,  jotka  kattavat  aiheita

perusteista hyvinkin monimutkaisten logiikoiden ja algoritmien ohjelmoimiseen. 

Jos jokin pelimoottori on jo ennestään tuttu ja se tuntuu helppokäyttöiseltä, suosittelen

käyttämään sitä. Tavoitteena on kuitenkin pelin tekeminen, missä omasta mielestäni
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työn sujuvuus on valttia. Jos pelimoottoreista ei ole aiempaa kokemusta, suosittelen

valitsemaan niistä  sellaisen,  joka  on  ominaisuuksiltaan  riittävä  ja  jonka  käytöstä  ja

ominaisuuksista löytyy tarvittaessa riittävästi tietoa. 

Mielestäni  pelimoottorin  valinnassa  tärkeintä  on  tuntuma.  Vaikuttaako  pelimoottori

helppokäyttöiseltä?  Onko  käyttöliittymä  intuitiivinen?  Tuntuuko  ohjelma  sellaiselta,

jonka  parissa  voisi  viettää  paljonkin  aikaa?  Nämä  ovat  mielipideasioita,  ja  hyviä

pelimoottoreita on paljon. Itsenäisen pelinkehittäjän vahvuutena on  valinnavapaus, ja

mielestäni  onkin tärkeää kokeilla  useampia pelimoottoreita  ja  löytää se,  joka tuntuu

itselleen sopivimmalta.

Ennen And So It Was -projektin aloittamista olin käyttänyt ainoastaan Epic Gamesin

Unreal  Enginen ilmaista UDK (Unreal Development  Kit)  -versiota.  Mielestäni  UDK:n

käyttöliittymä oli tällöin kuitenkin hyvin kankea ja vanhanaikainen. Päädyin sen jälkeen

kokeilemaan Unityä,  jota pidin helppokäyttöisenä, ja vaikka Unity tuntui mahdollisesti

hieman UDK:ta yksinkertaisemmalta, ehkä juuri siitä syystä pidin sitä myös helpommin

lähestyttävänä.  Sekä  Unity  että  Unreal  ovat  kehittyneet  huomattavasti  projektin

aloittamisen  jälkeen,  mutta  aion  käyttää  Unityä  projektin  loppuun  asti  ja  mitä

luultavimmin sen jälkeenkin.

3.6 Ohjelmointikielen valinta

Pelimoottorin  valitsemiseen liittyy  olennaisesti  myös ohjelmointikielen  valinta.  Monet

pelimoottorit tukevat vain yhtä ohjelmointikieltä, jolloin kehittäjälle ei jää valinnanvaraa,

vaan pelimoottorin  kieli  on  vain  opeteltava.  Unityn  tapauksessa ohjelmointikieliä  on

kolme:  JavaScript,  C#  (C  sharp)  ja  Boo.  Itse  valitsin  projektin  alkuvaiheessa

JavaScriptin,  koska  sille  löytyi  paljon  aloittelijoille  suunnattuja  tutoriaaleja  ja  se  on

huomattavasti  C#:ia  yksinkertaisempaa.  Käänsin  pelin  myöhemmin  kuitenkin  C#:lle,

kun minulla oli jo hieman enemmän ohjelmointikokemusta ja halusin opetella lisää. C#

näytti myös olevan Unityä käyttävien ammattilaisten suosiossa. 

Ohjelmointikielenkään  valinnalla  ei  mielestäni  ole  suurta  merkitystä,  mikäli  kieli  on

valitussa  pelimoottorissa  riittävän  kattavasti  tuettu.  Jokaisen  ohjelmointikielen

opettelussa  kuluu  oma  aikansa,  mutta  parhaiten  oppii  tekemällä.  Useimmiten

ohjelmointikielen perinpohjainen opettelu ei ole pelin valmistumisen kannalta tarpeen,
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vaan uusia  toiminnallisuuksia  voi  opetella  sitä  mukaa,  kun niitä  tarvitsee  työn alla

olevassa peliprojektissa.

Kaikki  pelimoottorit  ja  ohjelmointikielet  ovat  työkaluja,  joissa  on  eroja,  mutta  joilla

päästään samaan lopputulokseen, mikäli pelinkehittäjä hallitsee käyttämänsä työkalut.

Työkalujen vaihto kesken projektin  ei  myöskään ole mahdotonta,  ja  se saattaa olla

tietyissä tilanteissa jopa suotavaa.

4 Pelin suunnittelu ja toteutus

Pelinkehityksessä  hyvin  suunniteltu  ei  ole  vielä  läheskään  puoliksi  tehty.  Suurien

pelifirmojen suosimat monen sivun pituiset design-dokumentit ovat yleisiä ja monesti

täysin toimiviakin lähtökohtia, mutta ne ovat vain lähtökohtia. Design-dokumentti kertoo

yksityiskohtaisesti, mitä featureita peliin halutaan ja millainen pelin gameplay, maailma

ja  tarina  tulee  olemaan.  Kun  pelin  suunnittelee  valmiiksi,  pysyy  tuotantovaiheessa

helposti  kärryillä  siitä,  mitä  kaikkea  on  jo  valmiina  ja  mitä  peliin  vielä  tarvitaan.

Mielestäni design-dokumentti ei kuitenkaan sovi yhden kehittäjän projektiin kovinkaan

hyvin. Kun peliä tekee yksin, suunnitelmia voi helposti muuttaa kesken projektin. Tämä

antaa  vapauden  kokeilla  paljon  erilaisia  ratkaisuja  ja  hylätä  toimimattomia  ideoita

tiukkaan  tahtiin,  jolloin  design-dokumentin  tiedot  vanhentuvat  hyvinkin  nopeasti.

Jonkinlainen suunnitelma pitää toki olla, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla mustaa

valkoisella,  eikä  pelin  jokaista  featurea  ja  mekaniikkaa  ole  tarpeen  suunnitella

etukäteen. Uusia hauskoja mekaniikkoja saattaa tulla luoduksi melkeinpä vahingossa

ja toisaalta taas paperilla hauskalta kuulostava idea saattaa osoittautua testauksessa

tylsäksi.  Pelinkehitystä  tehdään  pitkälti  yrityksen  ja  erehdyksen  kautta,  minkä  takia

kiveen hakattuja suunnitelmia kannattaa mielestäni välttää.

4.1 Peligenren valinta

Pelinkehitys vie aikaa ja jos kehitteillä olevan pelin genre ei kiinnosta, ei pelin parissa

jaksa työskennellä.  Pelin genre kannattaa valita oman mieltymyksen mukaan, mutta

myös  valitun  genren  tuomat  haasteet  ja  kehittäjän  omat  rajoitukset  on  otettava

huomioon.  Mikäli  kehittäjän  lempigenreissä  on  sekä  mekaniikoiltaan  runsas  että

mekaniikoiltaan  vähäinen  genre,  valitsisin  jälkimmäisen,  etenkin  jos  kyseessä  on

kehittäjän  ensimmäinen  peli.  Yleisesti  mekaniikoiltaan  runsaana  pidetyn  genrenkin

peliä  voi toki  yksinkertaistaa,  mikäli  haluaa tehdä jotain samankaltaista,  muttei  yhtä
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monimutkaista. Genrejä voi myös yhdistellä, mitä tehdäänkin nykyään hyvinkin paljon.

And So It Was käyttää pelaajahahmon strategiapelimäistä liikkumista ja hyökkäämistä,

mutta  tekee  sen  vain  yhdellä  hahmolla  armeijan  tai  pienen  joukon  sijaan.  Peli  ei

myöskään  sisällä  strategiapeleissä  yleisiä  monimutkaisia  tukikohdan  rakennus-  ja

armeijan komentamismekaniikkoja.  Pelin  satunnaisesti  generoituvat  kentät  taas ovat

yksi roguelike-peligenren tunnusmerkeistä. Kokonaisuutena luokittelisin pelin kuitenkin

toimintaseikkailuksi.

Ensisilmäyksellä  yksinkertaisiltakin  vaikuttavat  genret  voivat  osoittautua yllättävänkin

monimutkaisiksi.  Kaksiulotteista  tasohyppelyä  pidetään  usein  yhtenä

yksinkertaisimmista peligenreistä ja monen kehittäjän ensimmäinen peli onkin juuri 2D-

tasohyppely.  Tasohyppely-genrestä  löytyy  kuitenkin  hyvinkin  paljon  haastavia

ongelmia,  joita  ei  välttämättä  tule  heti  ajatelleeksi.  Kannattaako  pelaajan  hypätä  ja

pudota normaalilla nopeudella vai tuntuuko epärealistisempi painovoima paremmalta?

Miten painovoima käytännössä toteutetaan? Mitä pelihahmon liikkeelle ja animaatiolle

tapahtuu kun se juoksee ylä- tai alamäkeen? Kuinka jyrkkiä mäkiä pelaaja voi ylittää?

Mitä käy jos juoksee kohti liian jyrkkää mäkeä? Miten viholliset liikkuvat? Jos viholliset

osaavat  jahdata  pelaajaa,  miten  vihollisten  reitinhaku  toteutetaan?  Genren

ominaispiirteitä kannattaakin tutkia pelinkehittäjän ja etenkin ohjelmoijan näkökulmasta

ja arvioida, pystyykö itse toteuttamaan kaiken, mitä genre vaatii.  And So It Wasissa

päädyinkin  ylhäältäpäin  kuvattuun  kamerakulmaan  ja  yhden  tason  suhteen

liikkumiseen  juuri  siksi,  että  niillä  valinnoilla  vältyttiin  täysin  lähes  kaikilta  edellä

kuvatuilta  ongelmilta.  Hahmojen  reitinhaku  on  haaste  lähes  minkä  tahansa  genren

pelissä, mutta kaltevien pintojen, hyppäämisen ja putoamisen pois jättäminen helpottaa

senkin toteuttamista huomattavasti.

4.2 Tärkeimmät pelimekaniikat

Tärkeimmät  pelimekaniikat  ovat  useimmiten  yhteydessä  valittuun  genreen.

Tasohyppelyssä pelaaja on saatava hyppimään ja mahdollisesti keräämään esineitä ja

pelistä  riippuen  esimerkiksi  ampumaan,  hiipimään,  kiipeämään  tai  lentämään.

Räiskinnöissä ampuminen on pääosassa ja roolipeleissä hahmonluonti ja -kehitys on

tärkeää.  On  tärkeää  tiedostaa  oman  pelinsä  olennaisimmat  mekaniikat  ja  päättää,

mitkä  mekaniikat  pelissä  on  välttämätöntä  olla.  Olen  koonnut  And  So  It  Wasin

tärkeimpiä  mekaniikkoja  alla  olevaan  taulukkoon.  Osa  mekaniikoista,  kuten  hiirellä

liikkuminen  ja   stamina-mekaniikka,  oli  selvillä  jo  prototyyppivaiheessa,  mutta  osa,



14

kuten väistöliike ja hiipiminen, lisättiin peliin vasta myöhemmin, mutta ne muovautuivat

tärkeäksi osaksi pelin kokonaisuutta.

Tärkeimmät mekaniikat Toiminta

Hiirellä liikkuminen Pelaajahahmo löytää reitin hiirellä klikattuun 
pisteeseen

Hiirellä hyökkääminen Pelaajahahmo hyökkää automaattisesti hiirellä 
klikattuun viholliseen.

Stamina-mekaniikka Pelaajahahmo tekee vihollisiin yhtä paljon 
vahinkoa kuin mitä voi hyökkäyshetkellä itse 
ottaa vastaan.

Taikuus Pelaaja saa käyttöönsä erilaisia loitsuja. 
Jokaisen loitsun käyttäminen maksaa yhden 
MP:n (Magic Point).

Diilit Pelaaja voi tehdä diilejä, jotka muuttavat 
pelihahmojen tai -maailman sääntöja jollakin 
tavalla.

Väistöliike Pelaajahahmo voi tehdä kuperkeikan, jolla 
vihollisten hyökkäyksiä voi väistää nopeasti 

Hiipiminen Pelaajahahmo voi hiipiä, jolloin viholliset eivät 
huomaa pelaajaa yhtä helposti. Hiipiessä 
pelaaja ei myöskään laukaise maassa olevia 
ansoja.

Satunnaiset pelikentät Pelin kentät rakentuvat satunnaisesti valituista ja
järjestetyistä huoneista. Itse huoneet on 
suunniteltu ja rakennettu etukäteen.

Kertoja Pelin tarina kerrotaan kertojaäänen kautta. 
Kertoja kommentoi pelaajan tekemisiä tietyissä 
tilanteissa

And  So  It  Wasissa  tärkeitä  mekaniikkoja  ovat  pelihahmon  liikuttaminen  hiirellä,

vihollisiin ja esineisiin hyökkääminen klikkaamalla, taikuuden käyttäminen ja erilaisten

loitsujen vaikutukset  sekä pelikenttien  satunnainen rakentuminen.  Tärkeää on myös

stamina-mekaniikka, missä pelaajan terveys on samalla hänen hyökkäysvoimansa. Jos

pelaajalla on 1 SP (Stamina Point, staminapiste), hän tekee vihollisiin yhden pisteen

verran vahinkoa. Jos pelaajalla on 2 SP, hän tekee 2 pistettä vahinkoa ja niin edelleen,

mutta jos SP putoaa nollaan, pelihahmo pyörtyy ja peli on aloitettava alusta.
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SP:n lisäksi pelaajalla on MP (Magic Point,  taikapiste) -mittari,  joka kertoo pelaajan

taikapisteiden määrän. And So It Wasin taikuudessa olennaista on se, että kaikki loitsut

kuluttavat  vain  yhden  MP:n.  Täten yksikään  loitsu  ei  ole  toista  arvokkaampi,  vaan

pelaajan  pitää  valita  käyttämänsä  loitsu  tilanteen  mukaan.  Pelaaja  voi  myös  tehdä

diilejä (deal), jotka muuttavat pelihahmojen tai -maailman sääntöjä jollakin tavalla. Diilit

voivat  esimerkiksi  tehdä sekä pelaajasta että vihollisista kaksi kertaa vahvempia tai

muuttaa pelaajan MP:n ylimääräiseksi HP:ksi , jolloin pelaaja on kestävämpi, muttei voi

käyttää  taikuutta.  Myös  kertojaääni  ja  ympäristön  ja  pelaajan  tekemisten  vaikutus

kertojan repliikkeihin ovat olennainen osa peliä.

4.3 Prototyypin rakentaminen

Kun  peligenre  ja  tärkeimmät  pelimekaniikat  ovat  selvillä,  on  seuraavaksi  vuorossa

prototyypin  rakentaminen.  Prototyypin  rakentaminen  on  yksi  tärkeimmistä

pelinkehityksen  vaiheista.  Mikäli  peliä  suunnittelee  liian  kauan  ilman  minkäänlaista

testausta, voi pelin ohjelmointivaiheessa huomata, että suuri osa designista onkin liian

vaikeaselkoista,  tylsää  tai  jollain  muulla  tavalla  käyttökelvotonta.  Design-ideoiden

nopea  kokeileminen  onkin  taito,  jota  kannattaa  harjoitella  esimerkiksi  pienillä

muutaman  päivän  pituisilla  peliprojekteilla.  Itselläni  ei  projektin  alkuvaiheessa  tätä

taitoa juuri ollut, mikä onkin osasyynä pelin suhteellisen pitkään kehitysaikaan. 

Game jamit  – tapahtumat, joissa tehdään peli  rajoitetussa ajassa, usein 48 tunnista

viikkoon  –  ovat  mainioita  prototyyppauksen  harjoittamiseen  ja  oman

pelinkehitysprosessin nopeuttamiseen. Itse osallistuin kahteen game jamiin And So It

Wasin kehityksen aikana. Ensimmäisessä (LOWREZJAM 2014) sääntönä oli tehdä peli

hyvin pieneen 32x32 pikselin kokoon. Aikaa jamissa oli 48 tuntia ja tein siinä ajassa

yksinkertaisen nopanheittopelin nimeltä Tough Guys Dice (kuva 8). Toisessa jamissa

(7DFPS 2014) tehtiin FPS (first  person shooter,  ensimmäisen persoonan ammunta)

-peli  seitsemässä  päivässä.  Viikossa  ehdinkin  tekemään  jo  huomattavasti

monimutkaisemman ja hauskemman ammuntapelin nimeltä ESC Ape (kuva 9), jossa

oli kaksi erilaista asetta, kolme erilaista kenttää ja pää- ja asetusvalikko. Ehdin jopa

tekemään peliin yhden kappaleen verran musiikkia. 

Molemmat  jamit  olivat  erittäin  opettavaisia  ja  prototyyppauksen  ja  oman  prosessin

kehittämisen  lisäksi  ne  opettivat  myös  paljon  ajankäytöstä  ja  projektien  loppuun

viemisestä.  Game jameihin  osallistuminen  onkin  erittäin  hyvä  tapa  parantaa  omaa
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käsitystä siitä, kuinka kauan aikaa minkäkinlaisen projektin valmistumiseen tarvitaan.

Pienempiä  eri  genrejen pelejä  tekemällä  voi  myös  saada uusia  näkökulmia  omaan

pääprojektiin. Jos isompaa projektia ei sillä hetkellä ole, game jam -pelin kehitystä voi

jatkaa jamin  jälkeenkin;  game jameista  alkunsa saaneita  itsenäisten pelinkehittäjien

tekemiä isompia kaupallisia pelejä onkin useita.

Kuva 8. Tough Guys Dice

Kuva 9. ESC Ape.
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Kehityksen alkuvaiheessa And So It Wasissa ei vielä ollut varsinaista pelaajahahmoa,

vaan  hahmo oli  koottu  pelimoottorissa  valmiista  3D-objekteista:  hahmon vartalo  oli

kapseli  ja  hahmon  pää  ja  kädet  olivat  palloja  (kuva  10).  Peliympäristönkin  olisi

kannattanut olla vain yksivärisiä tasoja ja kuutioita, mutta innokkaana artistina mallinsin

ja teksturoin suuren määrän 3D-malleja, joita ei varsinaisessa pelissä koskaan käytetty.

Oikeastaan  pelin  nykyisessä  versiossa  ei  ole  sen  alkuperäisestä  versiosta  yhtään

mitään.

Kuva 10. And So It Wasin ensimmäinen versio.

Pelin  prototyyppiä  rakentaessa  on  tärkeää  saada  pelin  core-mekaniikat  toimimaan

mahdollisimman  nopeasti,  jotta  peliä  pääsee  testaamaan  ja  pelin  hauskuutta  ja

toimivuutta arvioimaan. Tämän saavuttamiseksi core-mekaniikkojen on tietenkin oltava

tiedossa.  And So It  Wasin ensimmäistä versiota tehdessäni  minulla  ei  ollu  selkeää

käsitystä siitä, millainen valmiin pelin oli tarkoitus olla, mikä vaikeutti pelin toteutuksen

aloittamista. Vähäinen ohjelmointikokemuksenikaan ei  auttanut  asiaa.  Sain kuitenkin

hahmon liikkumaan,  silloin  vielä  WASD-näppäimillä,  hahmolle  HP-  ja  MP-mittarit  ja

pelikenttään kaksi erilaista palloa, joista toinen antoi pelaajalle HP:ta ja toinen MP:tä.

Tämä versio sisälsi myös yhden ”vihollisen”, joka seurasi pelaajaa, mutta vihollinen ei

hyökännyt, eikä siihen voinut hyökätä. Mitään muuta ”pelissä” ei ollut.
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Työskentelin tämän pelin alkeellisen version kanssa turhankin kauan. Sain muutaman

nettitutoriaalin  avulla  pelaajan  seuraamaan  hiiren  osoitinta,  mutta  minkäänlaista

taistelusysteemiä tai varsinaisia pelimekaniikkoja tässä versiossa ei vielä ollut. Tässä

vaiheessa lähdin jo prototyyppauksen kannalta hieman parempaan suuntaan ja jätin

uudet 3D-mallit testivaiheessa teksturoimatta (kuva 11).

Kuva 11. Teksturoimattomia 3D-malleja pelin prototyypissä.

Minulla  ei  tässä vaiheessa  ollut  kovinkaan suurta motivaatiota  opetella  ohjelmointia

enempää ja  peli  ei  ympäristöjään  lukuunottamatta  juurikaan  edistynyt.  Päätin  ottaa

yhteyttä  muutamiin  eri  ohjelmoijiin  ja  pyytää  apua  pelin  kehityksessä.  Osa  olikin

kiinnostunut  auttamaan,  mutta  yksikään  ohjelmoija  ei  kuitenkaan  pysynyt  tiimissä

muutamaa  kuukautta  kauempaa.  Muutamaan  tällaiseen  tapaukseen  turhautuneena

päätin opetella ohjelmointia kunnolla ja tehdä pelin loppuun itse.

Poistin projektikansiosta kaikki scriptit, joita en ollut itse kirjoittanut ja osan niistäkin,

jotka olin,  ja aloitin  alusta.  Noin viikossa sain hahmot liikkumaan ja taistelemaan ja

kaiken  projektin  aikana  oppimani  ansioista  projekti  oli  alle  kuukaudessa  jo

huomattavasti pidemmällä kuin koko edellisen vuoden aikana. Myös prototyyppaus oli

minulla  nyt  paremmin  hallussa  ja  pelikenttien  satunnaisgenerointia  ohjelmoidessa

käytinkin sitä varten erikseen tehtyjen 3D-mallien sijasta vain erivärisiä laatikoita (kuva

12). Vasta kun generointi toimi halutulla tavalla, korvattiin laatikot lopullisilla objekteilla.
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Aikaa ei kulunut turhien tai vääränlaisten 3D-mallien luomiseen, vaan generointiskriptin

valmistuttua pystyin rakentamaan suoraan vain tarvittavat ja oikeanlaiset 3D-mallit.

Kuva 12. Kenttägeneraation prototyyppi.

4.4 Kenttäsuunnittelu

Vaikka olinkin kirjoittanut muutaman rivin koodia projektin alkuvaiheessa, aloitin And

So  It  Wasin  kehittämisen  lähes  yksinomaan  kenttäsuunittelulla.  En  suosittele  tätä

lähestymistapaa;  hienoilla pelikentillä kun ei ole merkitystä,  mikäli  pelaajahahmoa ei

saa edes liikkumaan. Mikäli  peliä ei pääse testaamaan edes jollain tasolla toimivien

pelimekaniikkojen  kanssa,  jokin  tärkeä  pelimekaniikka  voi  myös  myöhemmin

osoittautua  käyttökelvottomaksi jo muuten valmiissa pelikentässä.

And So It  Wasissa tein kenttäsuunnitelun kahteen kertaan.  Projektin  alkuvaiheessa

ideana oli tehdä perinteisempi ennalta rakennettu pelimaailma, joka olisi samanlainen

joka pelikerralla.  Suunnittelin  tähän versioon useita pienempiä pelikenttiä  (kuva 13),

jotka yhdistyivät yhdeksi isommaksi maailmaksi.
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Kuva 13. Yksi And So It Wasin vanhoista pelikentistä.

Myöhemmin päätin kuitenkin tehdä pelin kentistä satunnaisia, jolloin koko pelin kaikki

kentät piti suunnitella uudestaan. Ratkaisu oli mielestäni kuitenkin oikea, koska pelistä

oli joka tapauksessa tulossa melko lyhyt, ja satunnaisilla kentillä siihen saatiin tuotua

huomattavasti enemmän uudelleenpeluuarvoa.

Alkuperäinen  suunnitelmani  satunnaisten  kenttien  suhteen  oli  tehdä  valmiiksi  suuri

määrä erilaisia neliön muotoisia huoneita, joista joka kentässä tietty määrä asetettaisiin

satunnaisesti  ruudukon muotoon (kuva 14).  Ensimmäisessä kentässä oli  9 huonetta

(3x3), toisessa 12 (4x3), kolmannessa 16 (4x4), neljännessä 20 (5x4) ja viimeisessä eli

viidennessä 25 (5x5).  Huoneiden lukumäärä siis  kasvoi  seuraavassa kentässä aina

yhdellä  ruudukon rivillä,  mutta itse pelikentän muoto pysyi  aina samana (  kentästä

riippuen neliö tai suorakulmio). Kentän aloitushuone (huone jossa pelaaja on kentän

alussa)  sekä  pomohuone  (huone  jossa  kentän  pomotaistelu  tapahtuu)  olivat  myös

satunnaiseti asetettu, mutta ne eivät saaneet olla vierekkäin.
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Kuva 14. Hahmotelma alkuperäisistä pelikentistä.

Tämä ratkaisu tuntui  kuitenkin liian yksinkertaiselta  ja liian monimutkaiselta samaan

aikaan.  Liian  yksinkertaiselta  siksi,  että  kenttien  muoto  pysyi  aina  samana  ja  liian

monimutkaiselta  siksi,  että  peli  ei  ohjannut  pelaajaa  millään  tavalla  ja  varsinkin

viimeisessä 25 huoneen kentässä oli vaikea päättää, minne suuntaan edes lähtisi.

Päädyin lopulta uuteen kenttägeneraatiomenetelmään, jossa päähuoneet (main rooms)

ilmestyvät  korkeintaan  kahteen  riviin  ja  oikea  etenemissuunta  on  aina  oikealle.

Päähuoneiden  lisäksi  kentässä  voi  olla  sivuhuoneita  (side  rooms),  jotka  ovat

päähuoneita pienempiä, esimerkiksi varastohuoneita, joista pelaaja voi löytää power-

uppeja tai muuta hyödyllistä. Sivuhuoneilla on 30 prosentin todennäköisyys ilmestyä

päähuoneen  viereen,  jos  siinä  ei  jo  ole  toista  päähuonetta.  Pää-  ja  sivuhuoneiden

lisäksi  jokaisessa  kentässä  on  aloitushuone  (start  room),  joka  on  aina  kentän

ensimmäinen huone, ja pomohuone (boss room), joka on aina kentän viimeinen huone.

Satunnaisuutta  kenttägeneroinnissa  lisää  vielä  se,  että  jokainen  huone  ilmestyy

satunnaisesti  joko  0,  90,  180  tai  270  asteen  kulmassa.  Vaikka  tämäkin

generaatiomenetelmä näyttää  paperilla  melko  yksinkertaiselta,  itse  pelikentät  voivat

näyttää hyvinkin erilaisilta, varsinkin jos pelaajalla ei ole tietoa sen taustalla olevasta

koodista (kuva 15).
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Kuva 15. Värikoodattu kuva kahdesta hyvin eritavoin generoituneesta pelikentästä.

Pelikenttien satunnaisuus toi kenttäsuunnitteluun tiettyjä haasteita. Päätin jo aikasessa

vaiheessa, että kaikki huoneet tulevat olemaan neliönmuotosia (kuva 16), sillä se oli

helpoin  tapa  saada  huoneet  ruudukkoon  siten,  että  edellisestä  huoneesta  on  aina

varmasti pääsy seuraavaan. Neliöhuoneisiin oli myös helppoa tehdä oviaukot jokaiselle

seinustalle ja sulkea ne sitten generointivaiheessa,  mikäli  sille reunalle ei ilmestynyt

toista  huonetta.  Myös  90  asteen  tarkkuudella  kääntäminen  onnistui  neliöhuoneilla

helposti, koska huoneen pituus ja leveys pysyivät kääntäessäkin samoina.
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Kuva 16. Esimerkki neliönmuotoisesta huoneesta.

Vaikka And So It Wasin kenttägeneraatio ei ole täysin lineaarinen, se on huomattavasti

yksinkertaisempi  kuin  monissa  genren  muissa  peleissä.  Esimerkiksi  Edmund

Mcmillenin  ja  Florian  Himslin  kehittämässä  The  Binding  of  Isaac  -pelissä  on  joka

kentässä  4  ydinhuoneen  lisäksi  ja  5-20  muuta  huonetta  (McMillen  2011).  Näiden

huoneiden  lisäksi  kenttään  voi  ilmestyä  huoneita  tiettyjen  ehtojen  täyttyessä.

Esimerkiksi  jos  pelaajalla  on  tietty  määrä  rahaa,  kenttään  ilmestyy  pelihalli  ja  jos

pelaaja pelaa hyvin, kenttään ilmestyy haastehuone. (McMillen 2011). Myös järjestys,

mihin huoneet  voivat  asettua on The Binding of  Isaacissa huomattavasti  And So It

Wasia monimutkaisempi (kuva 17).

Kuva  17.  Esimerkkejä  The  Binding  of  Isaacin  satunnaisesti  generoitujen  kenttien

kartoista.

Minulta  olisi  mennyt  The  Binding  of  Isaacin  kaltaisen  kenttägeneraation

ohjelmoimiseen  huomattavasti  nykyistä  pidempi  aika,  mutta  yksinkertaisempaan

generaatioon  on  myös  muita  syitä.  Halusin  kenttien  olevan  joka  pelikerralla

samankokoisia, jotta joka kentän koon ero edelliseen kenttään verratuna olisi helposti
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huomattava.  Halusin  myös  pomotaistelun  aina  kentän  loppuun  ja  kentän

pääkulkusuunnan oikealle, jotta pelaaja tietäisi aina, minne mennä. 

And  So  It  Wasin  tärkeimpänä  haasteena  pidän  taisteluiden  kautta  pelin  loppuun

selviytymistä. Sivuhuoneiden tutkiminen on toisarvoista, minkä takia pelaajaa ohjataan

aina  kohti  pomotaistelua.  Sivuhuoneet  ovat  kuitenkin  tärkeä  osa  kokonaisuutta,  ja

ilman niitä pelistä tulisi  aivan liian lineaarinen. Kirjoitushetkellä pelissä on vain neljä

erilaista huonetyyppiä, joista kahta (aloitus- ja pomohuone) on vain kenttien alussa ja

lopussa. Sivuhuoneita on toki erilaisia,  ja juuri niitä haluaisinkin ajan salliessa tehdä

lisää. The Binding of Isaacin kaltaiset tietyin ehdoin ilmestyvät (tai aukenevat) huoneet

ja salaiset huoneet ovatkin wish listilla.

Koska  joka  kentän  huoneet  ilmeistyvät  satunnaisessa  järjestyksessä,  ei  pelin

tasapainoa  toiminnan  ja  rauhallisemman  tutkimisen  välillä  pysty  helposti  ennalta

määrittämään. Pelikenttiin piti kuitenkin saada jonkinlainen tasapaino ja myös jokaisen

yksittäisen  huoneen  täytyy  olla  pelaajalle  riittävän  haastava  tai  ainakin

mielenkiintoinen, koska mikä tahansa huoneista saattaa sattua pelaajalle pelattavaksi.

Jotta  tasapaino  edes  jollain  tavalla  säilyisi  ja  pelaaja  saisi  edes  pieniä

hengähdystaukoja, huoneista noin kolmasosa on vihollisettomia.

Seinien  ja  muiden  3D-objektien  asettelu  huoneisiin  osoittautui  myös  hieman

haastavaksi, koska huoneet ovat melko pieniä eikä minkään seinustan keskelle voinut

asettaa  mitään,  sillä  mahdollisille  oviaukoille  piti  jättää  tilaa.  Vihollisia  sisältäviä

huoneita  ei  myöskään  voinut  rakentaa  liian  ahtaiksi,  sillä  pelaajan  tuli  pystyä

väistelemään vihollisia  taistellessa  niitä  vastaan.  Tästä syystä  suurimmassa osassa

vihollishuoneita huonetta jakavia seiniä onkin vähemmän ja huoneet ovat avoimempia.

4.5 Vihollis- ja pomosuunittelu

Monissa  peleissä  on  jonkinlaisia  vihollisia,  joita  vastaan  pelaaja  taistelee  sekä

haastavampia  ”pomotaisteluita”.  Mikäli  peli  on  toiminta-  ja  taistelupainotteinen,  on

monimuotoisen  vihollisjoukon  suunnittelu  erittäin  tärkeää.  And  So  It  Wasissa  on

laskutavasta riippuen 8-12 erilaista vihollista (osa vihollisista on sama 3D-malli hieman

eri tekstuureilla) ja 5 erilaista pomotaistelua. Tämä ei ole erityisen suuri määrä, mutta

yhdelle kehittäjälle työmäärä on melkoinen. Mielestäni tärkeintä pelin vihollisissa on,

että  jokainen  tuntuu  selvästi  erilaiselta  ja  antaa  pelaajalle  omanlaisensa  haasteen.
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Tällä pidetään huoli siitä, ettei pelaaja kyllästy samojen tai samankaltaisten vihollisten

kanssa taisteluun. Kun viholliset ovat keskenään erilaisia, pelaaja ei myöskään opi heti

kaikkien  vihollisten  käyttätymismalleja,  mikä  pitää  pelin  jännittävänä  ja

mielenkiintoisena.

And  So  It  Wasin  viholliset  toisistaan  erottavia  tekijöitä  ovat  ulkonäön  lisäksi

liikkumisnopeus, hyökkäysnopeus, hyökkäysetäisyys, hyökkäysestä koituvan vahingon

määrä ja vihollisen HP eli terveyspisteet (kuinka paljon vahinkoa vihollinen voi ottaa

vastaan ennen kuin se pyörtyy). Näiden ominaisuuksien avulla vihollisten vaikeustasoa

voidaan  muokata  paljonkin,  mutta  ne  silti  käyttäytyvät  toistensa  kaltaisesti.  Osa

vihollisista  onkin  ohjelmoitu  käyttäytymään  perusvihollisista  poikkeavilla  tavoilla.

Esimerkiksi  Ghostit  (kummitukset)  syöksyvät  pienen  viiveen  jälkeen  hyvin  nopeasti

kohti  pelaajaa,  jolloin  pelaajan  on  reagoitava  vikkelästi  ja  väistettävä  pois  tieltä.

Stumpyt  (kaksijalkaisia  puun  kannon  näköisiä  otuksia)  taas  odottavat  maan  alla

näyttäen tavallisilta kannoilta, kunnes pelaaja tulee lähelle, jolloin ne hyppäävät maan

alta  ja  yllättävät  pelaajan  (kuva  18).  Osa  vihollisista  myös  ampuu  pelaajaa  kohti

normaalin lyöntihyökkäyksen sijaan.

Kuva 18. Stumpy yllättää pelaajan hyppäämällä maan alta.

And  So  It  Wasin  vihollisille  ominaista  on  myös  pyörtyminen.  Kun  pelaaja  voittaa

vihollisen, se pyörtyy, jolloin sen pään päälle ilmestyy nukkumisesta ilmoittava efekti.

Eri viholliset nukkuvat eri ajan, mutta lähes kaikki viholliset heräävät tietyn ajan kuluttua

ja jatkavat partiointiaan.  Mikäli  pelaaja on vihollisen heräämisen aikaan liian lähellä,

lähtee vihollinen uudestaa pelaajan perään. Pyörtymismekaniikka on pelissä kahdesta

syystä. Ensimmäinen syy liittyy pelin tarinaan. Poika, jota pelaaja pelissä ohjaa, ei ole
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tappaja. Hän siis vain tainnuttaa viholliset tarvittaessa, mutta jättää ne eloon. Toinen

syy  liittyy  pelin  designiin.  Vihollisten  herääminen  tekee  pelistä  haastavamman:  jos

pelaaja haluaa mennä takaisin alueelle, josta on jo voittanut kaikki viholliset, joutuu hän

taistelemaan uudestaan, ellei hän ole riittävän nopea.

4.6 Maailma- ja tarinasuunittelu

Jokainen peli kertoo pelaajalle maailmastaan eri tavalla. Useissa AAA-peleissä tarina

on kerrottu elokuvamaisesti pitkillä ja näyttävillä välivideoilla. Joissain peleissä taas ei

ole  dialogia  tai  kertojaa  ollenkaan,  vaan  pelimaailmasta  saa  lisää  tietoa  tutkimalla

ympäristöä. Mielestäni pelien pitäisi kertoa tarinansa etupäässä gameplayn kautta, eikä

tarinan ”elokuvamaisuus” saisi mennä gameplayn edelle. En pidä siitä, että gameplay

keskeytetään tarinankerronnan ajaksi ja And So It Wasissa niin ei käykään kertaakaan.

Sen sijaan kertoja kertoo tarinaa pelaajan pelatessa ja kommentoi eri tavoilla riippuen

siitä,  missä  kohtaa  pelimaailmassa  pelaaja  on  ja  mitä  hän  tekee.  Erillisiä

välianimaatioita pelissä ei  ole ja loppuanimaatiokin on hyvin lyhyt  ja käyttää samaa

gameplaynkin aikana käytettyä kamerakulmaa.

And So It  Wasin tarina  on suunniteltu  tukemaan gameplayta,  eikä  toisinpäin.  Pelin

tarina on kerrottu suurimmaksi osaksi Pojan näkökulmasta, vaikka itse kertoja onkin

lähes kaikkitietävä. Iso osa pelin tarinasta kerrotaan siis pelaajan tekemisten kautta ja

vaikka  kertoja  toisinaan  kertookin  pientä  triviaa  pelimaailmasta,  suurin  osa  hänen

repliikeistään keskittyy siihen, mitä Poika sillä hetkellä tekee, ajattelee tai tuntee. 

And So It Was sijoittuu fantasiamaailmaan, jonka historiasta ja kulttuurista kerrotaan

pelaajalle  vain  hyvin  vähän.  Lähes  kaikki  tieto  pelimaailmasta  annetaan  pelaajalle

kertojan kautta, mutta koska pelaaja ei ennen pelin loppua tiedä, kuka kertoja on, ei

pelaaja  voi  myöskään  tietää,  kuinka  luotettavaa  kertojan  antama  tieto  on.

Tarkoituksenani  oli  luoda  pelin  kertojasta  hahmo,  joka  on  samaan  aikaan

arvoituksellinen ja hauska. Kertoja on osittain sarkastinen ja vitsikäs, mutta isolla osalla

kertojan repliikeistä on myös syvällisempi tarkoitus. Pelin tarina on tahallisesti hieman

epäselvä  ja  vaikka  kertoja  viittaakin  usein  pelimaailman  hahmoihin,  paikkoihin  tai

tapahtumiin, hän jättää myös pelaajalle paljon varaa omien teorioiden luomiseen.
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4.7 UI-suunnittelu

Tärkeimmät  seikat  mitä  tahansa  käyttöliittymää  suunnitellessa  ovat  sen  selkeys  ja

helppokäyttöisyys. Isossa osassa pelejä UI-suunnittelu voidaan jakaa kahteen osaan:

menu-suunnitteluun  ja  HUD-  (heads  up  display)  suunnitteluun.  Menu-suunniteluun

kuuluu nimensä mukaisesti kaikki pelin valikot ja HUD-suunnitteluun taas itse pelissä

näkyvät UI-elementit.

And So It Wasin menut ovat hyvin yksinkertaiset mutta toimivat (kuva 19).  Kun hiiren

vie napin päälle, se tummenee ja pienenee hieman, mikä viestii pelaajalle, että nappi

on interaktiivinen ja jotain tapahtuu, jos nappia klikkaa. Visuaalisesti menujen napit on

tyylitelty  pelin  logon  kanssa  yhteensopiviksi.  Pelin  asetusvalikko  (kuva  20)  on

suunniteltu  siten,  että  suurin  osa vaihdettavista  asetuksista  näkyy  yhdellä  ruudulla;

ainoastaan controls-menu, jossa voidaan vaihtaa pelin näppäimiä, on erillisellä, omalla

ruudullaan. Mielestäni tämä on hyvä ratkaisu, koska mitä helpommin asetuksiin pääsee

käsiksi, sitä nopeammin niitä saa vaihdettua ja pääsee takaisin nauttimaan itse pelistä.

Kuva 19. And So It Wasin main menu (päävalikko).

Nykyään moni varsinkin yksittäisten kehittäjien tai pienten tiimien tekemä peli ei anna

suurta  määrää  vaihtoehtoja  pelin  asetusten  määrittämisessä.  Mielestäni  tämä  on

kuitenkin tärkeää varsinkin tietokonepeleissä, sillä pelaajien omistamien tietokoneiden

tehokkuus  voi  vaihdella  suuresti.  And  So  It  Wasissa  asetuksia  on  melko  paljon.

Asetusvalikkoon pääsee sekä päävalikon että taukovalikon kautta ja kaikkia asetuksia
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voi  vaihtaa  lennosta.  Pelaaja  voi  valita  itse  muun  muassa  pelin  resoluution,

äänenvoimakkuudet  pelin  musiikille,  ääniefekteille  ja  kertojaäänelle  sekä  vaihtaa

pelissä  tarvttavia  näppäimiä,  mikäli  oletusnäppäimet  tuntuvat  huonoilta.  Pelaaja  voi

myös  itse  valita  pelin  UI-elementtien  värit  viidestä  vaihtoehdosta  (kuva  21).  Tämä

ominaisuus on pelissä lähinnä helpottaakseen värisokeita pelaajia. Mikäli pelaajalla on

vaikeuksia  erottaa  kahden  UI-elementin  värejä  toisistaan,  hän  voi  valita  itselleen

sopivammat värit asetuksista.

Kuva 20. And So It Wasin options menu (asetusvalikko).

Kuva 21. Esimerkkejä UI:n värivaihtoehdoista.
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HUDin  tarkoitus on antaa pelaajalle  tietoa pelin  maailmasta  ja  hahmoista  ja  niiden

tilasta,  minkä  takia  pelaajalla  ei  saisi  olla  vaikeuksia  ymmärtää,  mitä  mikäkin  UI-

elementti  esittää tai tarkoittaa. Itse olen sitä mieltä, että mitä pienemmällä määrällä

HUD-elementtejä  tarvittavan  informaation  saa  välitettyä  pelaajalle  sen  parempi.

Olennaista tietoa ei kuitenkaan pidä jättää pois minimalistisen designin nojalla.

And  So  It  Wasissa  oleellisia  HUD-elementtejä  on  kahdenlaisia:  health  (terveys)

-ympyrät ja spell (loitsu)- ja deal (diili) -ikonit (kuva 22). Health-ympyrät ovat hahmojen

alla  pyöriviä  ympyröitä,  joiden  sektorit  kertovat  hahmojen  HP:n  (ja  pelaajan

tapauksessa  SP:n)  kokonais-  ja  tämänhetkisen  määrän.  Pelaajan  alla  pyörii  myös

ryhmä  pienempiä  palloja;  yksi  pallo  vastaa  yhtä  MP:tä.  Spell-  ja  deal-ikonit  taas

ilmaisevat pelaajan tällä hetkellä osaamat loitsut ja tehdyt diilit.  Ikonit on asetettu pois

itse pelin tieltä peliruudun ylälaitaan, sillä pelaajan ei tarvitse  seurata niitä tarkasti koko

ajan,  mutta  ne  on  hyvä  olla  näkyvillä  muistuttamasta  pelaajan  tämänhetkisestä

tilanteesta.  Health-ympyrät  ovat  suoraan  hahmojen  alla,  mikä  tekee  niiden

huomaamisen  lähes  mahdottomaksi.  Tämä helpottaa  taistelutilanteissa,  jolloin  sekä

pelaajan  SP että  vihollisen  HP on  tärkeää  nähdä.  Koska  pelaaja  on aina  keskellä

ruutua, myös vihollisten, joita vastaan hän taistelee, on oltava lähellä,  jolloin health-

ympyrät  erottuvat  helposti  ja  pelaaja  voi  tehdä nopeita  päätöksiä  saamansa tiedon

pohjalta.

Kuva  22.  Spell-ikonit  (vas.  yläkulma),  deal-ikoni  (oik.  yläkulma),  health-ympyrät

(hahmojen alla). 
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Pelin  aikasemmassa  versiossa  health-circlet  oli  korvattu  perinteisemmillä  palkeilla.

Hahmojen alla oli myös ympyrät, mutta niillä ei ollut gameplayn kannalta suurtakaan

merkitystä.  Palkkien  ohjelmoinnissa  oli  myös  virhe,  jonka  takia  ne  eivät  pysyneet

hahmojen päällä kaikissa tilanteissa. En osannut korjata kyseistä virhettä, joten päätin

kokeilla  täysin  erilaista  ratkaisua,  joka  osoittautuikin  helpomman toteutuksen lisäksi

myös entistä selkeämmäksi ja paremmaksi. Health-ympyröiden ansioista pelin ulkoasu

selkeytyi  ja sain luotua ei vain toimivan,  mutta myös visuaalisesti  ainutlaatuisen UI-

ratkaisun, jonkalaista en ole nähnyt muissa peleissä (kuva 23).

Kuva 23. Vanhat health-palkit vasemmalla, uudet health-ympyrät oikealla.

4.8 Ohjelmointi

Ohjelmointi on epäilyksettä olennaisin osa pelinkehitystä. Vaikka ohjelmoinnin opettelu

tuntuisi kuinka vaikealta, jos peliä tekee yksin, se on aivan välttämätöntä. And So It

Wasin ohjelmointi oli hyvin pitkälti uuden opettelemista sitä mukaa kun peli sitä vaati.

Useassa tapauksessa prototyyppiä varten kirjoitettua koodia voi käyttää hyväksi myös

lopullisessa pelissä, mutta vaikka pelin koodi kirjoitettaisiin kokonaan uudelleen (niin

kuin  And  So  It  Wasin  tapauksessa),  kannattaa  pelin  ohjelmointi  aloittaa  core-

mekaniikoista. Niidenkään ei toki tarvitse olla täydellisiä, mutta mielestäni on tärkeää

saada pelin tuntuma mahdollisimman hyväksi jo pelin kehityksen alkuvaiheessa. And

So  It  Wasissa  tärkeintä  oli  hiirellä  liikkuminen.  Halusin  saada  pelaajan  liikkumaan

itsenäisesti  hiirellä  osoitettuun  pisteeseen,  mutta  tämä  osoittautui  kehityksen
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alkuvaiheessa  liian  vaikeaksi.  Sain  tämän  myöhemmin  toimimaan,  mutta  aluksi

päädyin ratkaisuun, jossa pelaaja liikkui hiiren osoittimen suuntaan, kun hiiren nappia

piti pohjassa. Liikkuminen tuntui riittävän hyvältä, joten jatkoin muiden mekaniikkojen

toteuttamista.

Vaikka  ohjelmointi  onkin  välttämätöntä,  kaikkea  ei  tarvitse  koodata  itse.  Monesti

varsinkin  monimutkaisten  haasteiden  kohdalla  onkin  kannattavaa  selvittää,  löytyykö

työn alla olevaan ongelmaan valmiita ratkaisuja. And So It Wasissa suurin osa koodista

on itse kirjoitettua, mutta myös valmiita ratkaisuja käytettiin. Esimerkiksi pelin hahmojen

reitinhakuun eli siihen, miten hahmot löytävät reitin pisteesta A pisteeseen B, tarvitaan

suhteellisen monimutkainen algoritmi, jollaisen luomiseen omat ohjelmointitaitoni eivät

riittäneet.  Testailin  muutamia  eri  ratkaisuja  reitinhaun  suhteen  ja  päädyin  lopulta

käyttämään  Aron  Granbergin  kehittämää  ilmaista  A*  Pathfinding  Projectia.  Vaikka

taitoni  olisivatkin  riittäneet  oman reitinhakualgoritmin  luomiseen,  olisi  luultavasti  silti

ollut  kannattavampaa  käyttää  valmista  ratkaisua,  sillä  niitä  löytyy  ilmaiseksi  ja

valmiinkin  ratkaisun  toimimaan  saamiseksi  joutuu  kuitenkin  tekemään  vielä  melko

paljon  työtä.  Mielestäni  pelinkehityksessä  kannattaa  hyödyntää  valmiita  ilmaisia

työkaluja  mahdollisimman  paljon,  varsinkin,  jos  kehitystiimi  on  pieni  ja

ohjelmointikokemusta  on  vähän.  Tällöin  todennäköisyys  sille,  että  joku  parempi

ohjelmoija on jo ratkaissut saman ongelman, jota itse yrittää ratkaista, on suuri. 

4.9 3D-mallien rakennus ja animointi

Isommassa  kehitystiimissä  3D-mallinnusta  voidaan  tehdä  joko  ennen  varsinaista

pelinkehitystä tai yhtäaikaa sen kanssa. Yhden kehittäjän projektissa mallinnukselle ja

mallien animoinnille pitää kuitenkin varata erikseen aikaa. Mikäli tietää tarkalleen, mitä

malleilta haluaa, voi lähes kaiken mallintaa valmiiksi, mutta useimmissa tapauksissa on

kuitenkin tehokkaampaa mallintaa vain sitä mukaa, kun malleja pelissä tarvitsee.

Hahmojen  lisäksi  tärkeimmät  mallit  And  So  It  Wasissa  ovat  seinät,  jotka  luodaan

huoneiden  ympärille  kentän  generointivaiheessa.  Pelin  jokaiseen  kenttään  tarvittiin

neljä erilaista seinäpalaa: ristin muotoinen pala, T:n muotoinen pala, kulmapala ja pieni

seinä, jolla oviaukot tukitaan, mikäli viereen ei tule huonetta. Mallinsin kuitenkin jokaista

pelikenttää kohden vain pienen seinän ja loin neljä muuta palaa saman mallin pohjalta

kopioimalla pienen seinän mallia eri muotoihin (kuva 24).
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Kuva 24. And So It Wasin neljä tarvittavaa seinäpalaa.

Kaikki And So It Wasin 3D-mallit ovat polygonimääriltään pieniä. Pieni polygonimäärä

johtaa  parempaan  suorituskykyyn  ja  mahdollistaa  pelin  toimimisen

pienitehoisimmillakin  tietokoneilla.  Suurin  syy  projektin  mallien  lowpoly-tyyliin  oli

kuitenkin mallintamiseen ja animointiin kuluva työaika, joka on huomattavasti pienempi

kuin mitä realistisempaan tyyliin vaadittaisiin. Pelin ylhäältäpäin kuvattu kamerakulma

mahdollistaa myös sen, että suurimmassa osassa objekteja niiden pohjaa ei tarvitse

mallintaa  ollenkaan.  Tämä  pienentää  pelin  kokonaispolygonimäärää  entisestään  ja

lisäksi vähentää tekstuureita tarvitsevaa pinta-alaa, joka taas vähentää teksturoimiseen

kuluvaa aikaa.

And  So  It  Wasin  hahmomalleissakin  yritin  päästä  mahdollisimman  vähäisellä

työmäärällä.  Vaikka  hahmojenkin  mallintamiseen  kului  paljon  aikaa,  käytin

suurimmassa osassa pohjana ensimmäisenä mallinnettua Pojan mallia.  Muuttamalla

mittasuhteita  ja  lisäämällä  yksityiskohtia,  kuten  vartijoiden  visiirit  tai  rottien  hännät,

samasta mallista sai muokattua monenlaisia  otuksia ilman sen suurempia ongelmia

(kuva  25).  Kaikkien  hahmojen  rigi,  eli  luuranko  joka  mahdollistaa  hahmojen

animoimisen,  perustui  myös  Pojan  rigiin,  joka  mahdollisti  samojen  animaatioiden

käyttämisen monilla eri hahmoilla. Rigiin piti tehdä tiettyjen hahmojen kohdalla pieniä

lisäyksiä, esimerkiksi jos hahmolla oli häntä, ja joillekin hahmoille, kuten Ghosteille, piti

tehdä täysin uusi rigi. Pojan rigi toimi kuitenkin sellaisenaan monella eri hahmolla.  En

silti  halunnut käyttää aivan samoja animaatioita, joten muokkasin Pojan animaatioita
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jokaiselle  hahmolle  erikseen,  mutta  pohjalla  olevat  animaatiot  nopeuttivat  työtä

huomattavasti.

Kuva 25. Esimerkkejä And So It Wasin hahmomalleista.

4.10 Testaus

Testaus on mahdollisesti  tylsä,  mutta erittäin  tärkeä osa pelinkehitystä.  Testauksen

tärkeimpänä tarkoituksena on varmistaa pelin toimivuus, mutta myös esimerkiksi pelin

hauskuus ja vaikeusaste. Käytännössä suurin osa testauksesta on pelin pelaamista ja

virheiden  etsimistä.  Peliä  testatessa  kannattaakin  usein  pelata  tarkoituksellisesti

huonosti  tai  odottamattomilla  tavoilla,  sillä  virheitä  saattaa  löytyä  etenkin,  jos  peliä

pelataan  tavalla,  johon  sitä  ei  ole  alunperin  tarkoitettu.  Pelin  tulisi  kuitenkin  toimia

monissa  eri  tilanteissa  ja  sekä  hyvien  että  huonojen  pelaajien  käsissä,  joten

harvinaisten  ja  tyhmältäkin  tuntuvien  tilanteiden  aiheuttamat  bugit  on  syytä  yrittää

löytää ja korjata. 

Esimerkki And So It Wasissa olleesta odottamattomasta virheestä oli  pomohuoneen

ovi,  joka sulkeutuu  ja  lukkiutuu  Pojan  takana,  kun  Poika  astuu huoneeseen.  Oven

sulkeutuessa  sen  välistä  oli  kuitenkin  mahdollista  livahtaa  väistöliikkeellä  nopeasti

takaisin ulos, mikä johti siihen, ettei pomohuoneeseen päässyt mitenkään takaisin, eikä
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pelissä päässyt eteenpäin. Virhe korjattiin lisäämällä oven eteen näkymätön seinä heti,

kun Poika astuu huoneeseen ja poistamalla se vasta, kun pomo on voitettu.

Virheitä etsiessä peliä voi testata helposti yksinkin, tosin mitä enemmän testaajia, sitä

suuremmalla todennäköisydeellä suurin osa virheistä löydetään ennen pelin julkaisua.

Pelin  hauskuuden ja vaikeusasteen testaamiseen on kuitenkin  tärkeää saada myös

ulkopuolista  apua.  Pelin  kehittäjä  saattaa  olla  hauskuutta  määritettäessä  hyvinkin

puolueellinen  ja  hän   on  myös  aina  pelannut  peliä  huomattavasti  ketään  muuta

enemmän,  mikä voi  johtaa siihen,  että kehittäjä  pitää  peliä  helppona,  mutta  vasta-

alkajalle peli onkin aivan liian vaikea.

Olen  samaa mieltä  Nels  Andersonin  kanssa,  jonka  vuoden  2015  GDC:ssa  (Game

Developer's  Conference)  pitämän puheen mukaan pelinkehittäjän ei  kannata yrittää

arvioida omaa peliään (Anderson 2015). Andersonin mukaan kehittäjän ei pidä yrittää

arvioida omaa peliään,  mutta silti  vain kehittäjä itse tietää, millainen pelin tulee olla.

Myös pelin ”hauskuuden” arvioiminen on täysin älyton ajatus siksi, että hauskuus on

subjektiivista ja niin laaja termi, ettei se kuvaa oikeastaan mitään. Pelien testaamisessa

kannattaakin ottaa huomioon testaajien kohtaamat ongelmat, mutta ei aina testaajien

tarjoamia ratkaisuja.  Anderson lopettaa puheensa lainaukseen Neil  Gaimanilta,  joka

tiivistää pelien testauksen ja testaajien antaman palautteen mielestäni erittäin hyvin:

”Muista: kun ihmiset kertovat sinulle, että jotain on pielessä tai jokin ei toimi, he ovat

lähes aina oikeassa. Kun he kertovat tarkalleen, mikä heidän mielestään on pielessä ja

miten se pitäisi korjata, he ovat lähes aina väärässä.” (Anderson 2015.)

And  So  It  Wasin  kehityksen  aikana  tein  pelistä  demoversion,  joka  sisälsi  pelin

ensimmäisen kentän ja  suurimman osan pelin  core-mekaniikoista.  Koska minulla  ei

ollut erillisiä testaajia, lähetin demon ystäville ja tuttaville ja pyysin vastaamaan lyhyeen

kyselyyn  pelaamisen  jälkeen.  Kysyin  testaajilta  pelin  vaikeudesta,  hauskuudesta,

kontrollien  tuntumasta,  UI:sta  ja  mahdollisista  bugeista,  mikäli  sellaisia  sattui

kohtaamaan. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan peli ja etenkin pomotaistelu oli vaikea koska Ancient

Armor -taikaa (joka suojaa pelaajaa yhdeltä vihollisen iskulta) ja stamina-power-uppia

ei  saanut  joka  kerta.  Olin  tästä  yllättynyt,  koska  itse  pääsin  pomotaistelun  aina

ongelmitta läpi  ja pelkäsin,  että taistelu on aivan liian helppo. Lisäksi pelaajahahmo

liikkui testaajien mielestä liian hitaasti, koska ainoa tapa voittaa tason pomo oli väistellä
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pomoa väistöliikkeellä, joka nopeuttaa pelihahmoa hetkellisesti. Stamina ei myöskään

tuntunut  riittävän kaikkien vihollisten voittamiseen.  Andersonin ideaa mukaillen yritin

selvittää pelin todelliset ongelmat testaajien ilmoittamien ongelmien taustalla. Alla oleva

taulukko selventää näiden välisiä eroja.

Testaajien ilmoittama ongelma Todellinen ongelma

Ancient Armor -taikaa ei saa joka kerta. Pelaaja luottaa liikaa taikuuteen ja ottaa 
turhia iskuja vastaan ilman sitä.

Stamina-power-uppia ei saa joka kerta, 
staminaa ei ole riittävästi.

Pelaaja ei ole sisäistänyt pelin 
taistelumekaniikkoja tai pelaaja ei osaa 
väistää vihollisten hyökkäyksiä.
→ Pelaajasta tuntuu, että Staminaa on 
vähän, koska viholliset osuvat pelaajaan 
useammin.

Pelaajahahmo liikkuu liian hitaasti eikä 
pomoa voi voittaa ilman väistöliikettä.

Pelaaja ei ole sisäistänyt, että väistöliike 
on olennainen osa pelin gameplayta.

Testaajien ilmoittamat ongelmat olisi helppo korjata: annetaan Ancient Armor -taika ja

stamina-power-up pelaajalle aina, ripotellaan staminaa ympäri kenttää ja nopeutetaan

pelaajahahmoa.  Mitä  luultavimmin  tämä  kuitenkin  tekisi  pelistä  liian  helpon  ja  jos

seuraavassa  kentässä  esimerkiksi  staminaa  olisikin  vähemmän,  törmättäisiin  taas

samaan ongelmaan. 

Parempi  tapa  onkin  miettiä,  miksi  pelaajasta  tuntui,  että  Armor  -taian  tai  staminan

puute  oli  ongelma.  Tätä  mietittyäni  päädyin  siihen  lopputulokseen,  että  suurin  osa

demon  ongelmista  johtuikin  siitä,  että  pelaaja  heitettiin  suoraan  peliin  ilman

minkäänlaista ohjeistusta. Jos pelaaja ei lukenut kansiossa olevaa ReadMe-tiedostoa,

ei  hän  välttämättä  ymmärtänyt,  että  stamina  on  sekä  pelaajan  terveys  että

hyökkäysvoima ja saattoi ihmetellä, miksi ei tee samaa määrää vahinkoa joka iskulla.

Vihollisten  hyökkäysten  väistämistä  ja  väistöliikkeen  tärkeyttäkään  ei  demossa

painotettu. Demon voi kuitenkin päästä läpi suhteellisen helposti käyttämättä lainkaan

taikuutta ja saamatta ylimääräistä staminaa. Aionkin tehdä pelin lopulliseen versioon

pelin sisäisen tutoriaalin, joka opettaa pelaajalle pelin mekaniikat nopeasti ja selkeästi

ja painottaa tärkeitä asioita, kuten väistöliikkeen käyttöä.
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4.11 Kehityksen osa-alueiden ulkoistaminen

Yhden  kehittäjän  projekteissa  on  varmasti  monia  osa-alueita,  joissa  kehittäjä  on

heikompi  tai  joita  hän  ei  hallitse  lainkaan.  Tällaisessa  tapauksessa  kehittäjän  on

päätettävä, aikooko opetella kyseisen osa-alueen itse vai ulkoistaa sen. Pienemmissä

projekteissa ulkoistaminen ei välttämättä tarkoita ostettua freelance-työtä, vaan  vain

sitä, että kyseisestä osa-alueesta vastaa jokin ulkopuolinen taho eli joku muu kuin pelin

pääkehittäjä. 

Omassa tapauksessani heikosti hallitsemiani osa-alueita olivat ohjelmointi, musiikki ja

äänet. Ohjelmoinnissa yritin saada ulkopuolista apua, mutta koska ilmaista luotettavaa

apua  oli hyvin vaikea löytää, päädyin lopulta siihen, että kyseinen osa-alue minun oli

opeteltava itse. Musiikkiakin tein alkuun itse ja ilmaisia ääniefektejä löysin jonkin verran

internetistä,  mutta  sekä  musiikki  että  äänet  olivat  huonolaatuisia  eivätkä  oikein

tuntuneet toimivan. Olin kuitenkin työskennellyt Trevor Gast -nimisen säveltäjän kanssa

aikasemmassa  projektissa  ja  kyseisen  projektin  epäonnistumisen  jälkeen  hän  otti

minuun yhteyttä ja kertoi olevansa kiinnostunut tekemään musiikit ja äänet And So It

Wasiin.  Alan  kontaktit  ovatkin  erittäin  tärkeitä  itsenäisille  kehittäjille,  koska  vaikka

tekisikin peliä yksin, harvassa tilanteessa pystyy tekemään aivan kaiken itse. Kaiken

itse tekeminen ei välttämättä ole ajankäytönkään kannalta kannattavaa.

5 Yhteenveto ja pohdinta

Pelinkehitys on haastavaa ja aikaa vievää, oli projekti miten pieni tahansa. Rajoitusten

määrittäminen  projektin  alkuvaiheessa  on  erityisen  tärkeää  ja  yhden  kehittäjän

peliprojekti  onkin tärkeää osata rajata siten,  että kykenee itse toteuttamaan kaiken,

mitä projekti vaatii.  Ongelmia ja haasteita kohdatessa suunnitelmia on myös tärkeää

osata muuttaa toteutuskelpoiseen suuntaan.

And So It Wasin ensimmäinen prototyyppi tehtiin vuoden 2012 alussa. En vielä silloin

kehittänyt peliä täysipäiväisesti, mutta se vei ison osan vapaa-ajastani. En ole pitänyt

kirjaa projektin eri osa-alueisiin kuluneesta ajasta, mutta kokonaisuudessaan projekti

on vienyt  noin kolme vuotta  –ja se on vielä kesken.  Iso osa pelin  kehitysajasta  on

mennyt uuden oppimiseen ja sitä kautta projektin alkuvaiheen aikana tehtyjen virheiden

korjaamiseen.  And  So  It  Was  on  kieltämättä  ollut  liiankin  suuri,  mutta  kuitenkin

sellainen projekti, jonka aion saada valmiiksi.
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Projektin  aikana  olen  huomannut,  että  suuren  osan  tai  jopa  kaikki  pelinkehityksen

työvaiheista voi tehdä yksin, mutta on erittäin tärkeää tehdä mahdollisimman tarkka ja

selkeä  suunnitelma  projektin  laajuudesta  ja  arvioida  siihen  kuluvaa  aikaa.  Sekä

laajuutta ja tarvittavaa aikaa on kuitenkin hyvin vaikea arvioida, minkä takia projektit

kannattaa  pitää  mahdollisimman  pieninä.  Myös  omia  vahvuuksia  ja  heikkousia  on

tärkeää arvioda ja miettiä, josko jokin osa-alue vaatisi ulkopuolista apua. Uusia taitoja

kuitenkin voi ja täytyykin opetella. Ulkopuolinen näkökulma on myös erittäin hyödyllinen

varsinkin pelin testausvaiheessa. Testaajien kommentit on otettava huomioon, mutta

pelin  parannusehdotuksia  kuunnellessa  on  myös  syytä  pohtia  ehdotusten  taustalla

olevia ongelmia yksinkertaisimpien ratkaisun sijaan.

And So It  Was on ollut  erittäin opettavainen peliprojekti,  jonka aikana olen oppinut

paljon 3D-mallinnuksesta, animoinnista, peli- ja kenttäsuunnittelusta, ohjelmoinnista ja

pelinkehityksestä yleensä. Olen suunnitellut ja toteuttanut projektin lähes täysin itse, ja

se  on  ollut  kokemuksena  ainutlaatuinen.  Kirjoitushetkellä  peli  on  on  vielä

kehitysvaiheessa,  mutta  pelin  core-featuret  alkavat  olla  paikoillaan  ja  julkisen

demoversion julkaisu  lähestyy.  Pelin  toimivuutta  ja  hauskuutta  voin  vielä  paremmin

arvioida vasta,  kun demo pääsee suuremman yleisön käsiin,  mutta uskon tehneeni

oikeanlaisia  päätöksiä  ja  saaneeni  aikaan  toimivan,  hauskan  ja  riittävän  haastavan

tietokonepelin. 

Vaikka ohjelmoinnin opettelu tuntui aluksi tylsältä ja vaikealta, enkä vieläkään ole siinä

kovinkaan hyvä, kun jokin suunniteltu mekaniikka tai logiikka pelissä vihdoin toimii, on

se erittäin palkitsevaa.  Yhden kehittäjän peliprojekteissa on haasteensa,  mutta juuri

haasteista  selviytyminen  ja  toimivan  lopputuloksen  saavuttaminen  tekee  siitä

mielenkiintoista.  Vaikka  itsenäinen  pelinkehitys  ei  sovi  kaikille,  se  sopii  täydellisesti

minulle. Aion jatkaa omien pelien tekemistä joka tapauksessa jatkossakin, mutta toivon

pelin menestyvän sen verran hyvin, että voin jatkaa pelien kehittämistä täysipäiväisesti.

Lopuksi haluan esittää muutaman ruutukaappauksen pelin tämänhetkisestä versiosta.

Näillä  kuvilla  haluan  osoittaa,  mitä  yksi  pelinkehittäjä  voi  saada  muutaman vuoden

työllä aikaan. And So It Was tullaan julkaisemaan vuoden 2015 aikana ja sen varhaista

versioita (liite 1) voi kokeilla heti.
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Liite 1
1 (1)
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And So It Was -pelin aikainen versio, joka lähetettiin testaajille.
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