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Insinöörityön tarkoituksena oli koota eri tietolähteistä keskeisimmät pelaajan ohjaamiseen 
liittyvät tekijät freeroam-peliympäristössä. Tiedon pohjalta luotiin freeroam-kenttä. 
Freeroam-kenttä on peliympäristö, jossa pelaajalla on suuri liikkumisen vapaus. 
 
Työ tehtiin Epic Gamesin Unreal Engine 4 -pelimoottorilla. Suurin osa työn materiaaleista, 
objekteista ja tekstuureista saatiin Unreal Enginen sisäisestä kaupasta. 
 
Työn tavoitteena oli luoda hyvä tietopohja pelaajan ohjaamisesta freeroam-
peliympäristöissä sekä harjoitella pelikentän rakentamista. Keskeiseksi lähteeksi nousi 
David Milamin ja Magy Seif El-Nasrin (2009) tutkimus pelaajan viidestä eri ohjauskeinosta. 
Nämä viisi ohjauskeinoa ovat keräily, kohteen etsintä, tekoälyn (AI, artificial intelligence) 
etsintä, reitillä liikkuminen ja sen estäminen sekä pelaajan haavoittuvuus. Projektissa 
kerättiin myös muista lähteistä tietoa pelaajan ohjaamiseen vaikuttavista elementeistä. 
Tärkeiksi ohjaaviksi elementeiksi nousivat valaistus, keräiltävät esineet, viholliset, äänet, 
weeniet, ikonit, horisonttiviivat ja pinnanmuodot. 
 
Freeroam-kentän pelaajan ohjauksessa pyrittiin toteuttamaan kohteen etsinnän ja reitillä 
liikkumisen ja sen estämisen ohjauskeinoja. Freeroam-kenttää testattiin kahdella 
koekäyttäjällä. Koekäyttäjien avulla selvisi, että freeroam-kenttä toteutti Milamin ja El-
Nasrin tutkimuksen ohjauskeinoista reitillä liikkumista ja sen estämistä, mutta ei kohteen 
etsintää. 
 
Projektin lopputuloksena syntyi toimiva avoimen maailman kenttä, jota voi työstää 
eteenpäin. 
 
Insinöörityöraportti toimii oppaana freeroam-peliympäristöistä kiinnostuneille henkilöille, 
jotka haluavat kehittyä pelaajan ohjaamisessa. 
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The purpose of this thesis was to gather main points of different information- and theory 
sources about player guiding in freeroam-game enviroment. From this theory was made a 
freeroam map. The work was not made for any client, rather it was made for everyone. 
 
The map was made using Epic Games Unreal Engine 4 -game engine. Majority of work 
material, objects and textures was gathered from Unreal Enignes internal Marketplace. 
 
Aim of this work was to create a good base of knowledge about player guiding in freeroam 
game enviroment and to practise building a gameplay enviroment. Milam & El-Nasr’s 
(2009) research about five main ways to guide a player rose to be the central source of 
information in this thesis. These five main player guiding ways are: collecting, location 
searching, search of an AI, obstructing and advancing of player movement, and player 
vulnerability. Other player guiding factors were also gathered from different smaller 
sources. Most worth mentioning were: lightings, collectable items, enemies, sounds, 
weenies, icons, horisontal lines and surface shapes. 
 
The gameplay enviroment was intented to realise two of the five main player guiding ways, 
wich were location searching, and obstructing and advancing of player movement. The 
theory based gameplay enviroment was tested with two test users. With the aid of the test 
users, it was found that the gameplay enviroment did follow and execute the obstructing 
and advancing of player movement of Milam & El-Nasrs (2009) theories about player 
guiding, but not the location searching method. 
 
As a result of this projeckt was born a functioning freeroam-gameplay enviroment, wich 
can be further improved in the future. 
 
The thesis works as a guide for people who are interested in advancing in freeroam game 
enviroment player guiding. 
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Lyhenteet ja käsitteet 

NPC Non Player Character eli tietokonehahmo. Tietokonehamot ovat pelin 

sisäisiä hahmoja, jotka toimivat yleensä pelaajaasta riippumattomasti. 

UI User Interface eli käyttöliittymä. Käyttöliittymä on pelaajan tai käyttäjän 

ruudulla näkyvä paletti tai valikko. Käyttöliittymä antaa pelaajalle tietoa 

pelistä. 

UE Unreal Engine eli Epic Gamesin kehittämä pelimoottori 

Freeroam Pelikenttä, jossa pelaaja voi kulkea minne päin kenttää tahansa missä 

tahansa pelin vaiheessa. Freeroam-kentässä ei ole tarinan mukana 

avautuvia alueita. 

Openworld Pelikenttä, jossa pelaajalle on annettu paljon tavallista vapaampi ja 

laajempi liikkumismahdollisuus, mutta liikkumista on rajoitettu 

tarinasidonnaisesti. 

Sandbox Peliympäristö, joka tarjoaa pelaajalle paljon erilaisia aktiviteetteja ja/tai 

antaa pelaajan muokata ympäristöään tavallista vapaammin. 

Weenie Walt Disneyltä tullut sanonta kaukana näkyvästä kiinnostavasta kohteesta. 

AI Artificial Intelligence eli tekoäly (NPC on hyvä esimerkki AI:sta) 
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1 Johdanto 

Pelien tekeminen on joillekin työ, toisille harrastus, mutta monelle nautinto siinä missä 

itse pelaaminenkin. Alan vanhemmat taitajat kertovat eri pelitapahtumissa, foorumeilla 

ja chateissa nuoremmille alkajille omia hyväksi todettuja suunnittelijan ohjeitaan. 

Sääntöjä, ohjeita ja neuvoja on yhtä hyvin pelien tekemiseen kuin niiden pelaamiseen. 

Pelien tekeminen ja kehitys on taitolaji siinä missä niiden pelaaminen ja taitaminenkin. 

Pelikehityksessä on kuitenkin alueita, joita ei ole vielä tarpeeksi tutkittu eikä tarpeeksi 

jaettu. Tämän insinöörityön tavoitteena on koota ja soveltaa tietoa yhdestä ei niin 

tutkitusta aiheesta, nimittäin pelaajan ohjaamisesta. Lähdekirjallisuudessa pelaajan 

ohjaaminen on yleensä huomioitu yhdestä tai kahdesta näkökulmasta, joita ovat usein 

valot, houkuttelevat arvotavarat ja kertojan ääni. Pelaajan ohjaaminen on monesti hyvin 

nopeasti ja itsestään selvästi käsitelty aihe, vaikka se pitää sisällään paljon enemmän. 

Insinöörityön tavoite on tuoda nämä eri tietolähteiden palaset yhteen ja luoda niistä 

kokonaisuus. 

Insinöörityön osana tehdään freeroam-tyyppinen kenttä, jossa pyritään noudattamaan 

David Milamin ja Magy Seif El-Nasrin (2009) tutkimuksen pohjalta tehtyjä havaintoja 

hyvistä pelaajan ohjaamisen tekniikoista. Ensin käydään läpi freeroam-kenttien 

määrittelyä ja historiaa, jotta syy työtä reflektoivalle pohjalle eli kentälle tulee selväksi. 

Toisen luvun käsitteiden jälkeen kolmannessa luvussa selittyy laajemmin Milamin ja El-

Nasrin tutkimustyö ja viisi pääkeinoa pelaajan ohjaukseen. Luvussa käydään myös läpi 

monia eri pelaajaan vaikuttavia ohjaavia ja motivoivia tekijöitä. Neljännessä luvussa 

kootaan toteutettavalle kentälle sen koontiympäristö eli pelimoottori ja kentän sisältämät 

materiaalit, joiden tehtävä on toteuttaa pelaajan ohjaaminen. Viidennessä luvussa 

syvennytään vaihe vaiheelta kentän tekemiseen ja sen eri vaiheisiin. Kuudennessa ja 

viimeisessä luvussa analysoidaan, miten projekti toteutui käytännössä, miten siinä 

onnistuttiin soveltamaan Milamin ja El-Nasrin tutkimusta ja millainen voisi olla projektin 

tulevaisuus.  
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2 Freeroam-kentän määrittely ja historia 

Tässä luvussa pyritään selvennetään, mitä tässä työssä tarkoitetaan pelisuunnittelulla 

kenttäsuunnittelun osalta ja freeroam-kentillä. Luvussa käydään läpi myös 

kenttäsuunnittelun historiaa ja kenttäsuunnittelijan työn vaatimuksia.  

2.1 Freeroam-kentän yleisimmät ominaisuudet 

Kaikki pelit tarvitsevat oman peliympäristönsä. Peliympäristön eli kentän avulla pelaaja 

saa käsityksen siitä, millainen peli itsessään on. Pelikenttä mahdollistaa pelaajan ja pelin 

välisen kommunikaation keskenään, auttaa näkemään kokonaisuuden sekä luomaan 

kuvan pelistä. (Manninen 2007: 149—150.) 

Erityyppisiä pelikenttiä on lukematon määrä. Jokaiselle pelille on omanlaisensa pelattava 

kenttä, rata, alue, kartta tai muu alusta. Pelikenttiä voivat olla esimerkiksi kaksiulotteiset 

kentät, kuten tasohyppelypeleissä, kolmiulotteiset kentät, kuten nykyajan 

seikkailupeleissä, tai täysin tekstipohjaiset kentät, kuten vanhan ajan 

tekstiseikkailupeleissä. Kaikissa peleissä on kuitenkin ympäristö ja miljöö eli alue, jonka 

ideana on saada itse peli, sen tarina ja ympäristö henkiin pelikenttänä. Pelikentän 

tehtävä on myös haastaa pelaaja ja luoda pelaajalle pelintekijöiden toivoma elämys. 

Pelikenttä toimii ikään kuin välikappaleena ja toimintapaikkana, joilla mahdollistetaan 

pelaajalle erilaisia tarinoita, elämyksiä, tappioita ja onnistumisia. (Shahrani 2006.) 

Pelejä, joissa halutaan antaa pelaajalle enemmän vapautta liikkumiseen ja tarinan 

etenemiseen nimitetään usein termeillä freeroam ja openworld. Näillä kahdella termillä 

on kuitenkin pieni ero, vaikka ne hyvin usein esiintyvät valmista peliä kuvailtaessa 

samanaikaisesti. Openworldin mielletään tarkoittavan tarinaltaan ja tehtäviltään 

epälineaarista pelin kulkua. Openworld-käsite tarinamuodossa tarkoittaakin siis sitä, että 

pelin eri tapahtumien ja tehtävien kulun ei tarvitse mennä missään erityisessä 

järjestyksessä. Tehtäviä voi tehdä toisistaan riippumatta, ja ympäristön tapahtumat eivät 

estä tai mahdollista toisiaan. Sen sijaan kenttää, jossa voi liikkua vapaasti minne vain, 

kutsutaan nimellä freeroam. Freeroam tarkoittaa siis sitä, että pelaajan on mahdollista 

liikkua minne tahansa pelikentällä vapaasti ilman tehtävien tai tarinan vaikutusta. 

Pelaajaa ei pakoteta menemään mihinkään yksittäiseen tiettyyn suuntaan minkään rajan 
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tai esteen toimesta. (Open World, Free Roaming, and Sandbox Video Games 2016.) 

Hyvä esimerkki freeroam-kentällisestä pelistä on Skyrim (2011). Skyrimistä onkin 

sanottu: ”you can look around, spot a mountain and chances are you probably will be 

able to go there” (Definition of open world, free roaming and sandbox 2017). Tämä viittaa 

pelissä siihen, että mihin vain pelaaja näkeekään, sinne voi todennäköisesti myös 

mennä.  

Pelin pelattavuus, erilaiset tavat, joilla pelaajan ohjaaminen tapahtuu, ja miljöö, johon 

peli sijoittuu, kaikki omilta osiltaan rajoittavat tai mahdollistavat freeroam-kentissä 

pelaajan liikkumis- ja etenemismahdollisuuksia. Freeroam-kentissä tavoite on kuitenkin 

säilyttää ja varjella mahdollisimman suurelta osin edellä mainitut vapaan liikkumisen 

pelaamismuodot, jotta kokonaisuutena peli säilyisi freeroamina, eikä muuttuisi liian 

lineaariseksi, yksisuuntaiseksi peliksi. (Open World 2019.)  

Tämän projektin tarkoituksena on luoda freeroamin vapaan liikkumisen periaatteisiin 

pohjautuva  pelikenttä. Projektissa ei paneuduta tarinalliseen puoleen, mutta aihetta 

sivutaan myöhemmin kuudennessa luvussa. 

2.2 Freeroam-pelien historiaa 

Ensimmäisten freeroam-pelien tarkkaa syntyvuotta ei pystytä sanomaan, mutta 

ensimmäisiä tämänkaltaisia pelejä on jäljitetty vuoteen 1976. Yksi tuolloin julkaistuista 

peleistä oli tekstipohjainen Colossal Cave Adventure (1977), joka lukeutuu ensimmäisiin 

freeroam-peleihin, jossa pelaaja pystyi tekstikomentojen avulla päättämään pelin 

kulusta. Pelin tarkoituksena oli tutkia luolaa ja etsiä sieltä piiloitettuja aarteita sekä 

selviytyä luolasta ulos. Vaikka peli ei graafiselta toteutukseltaan tarjonnut pelaajalle 

muuta kuin luettavaa tekstiä, se tarjosi kuviteltavan maailman, jossa pelaaja pystyi 

sinänsä kulkemaan vapaasti freeroamina, ilman lineaarisia rajoitteita, kuten kuvassa 1 

näkyy. (The Evolution of Open World Games 2018.)  
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Kuva 1. Colossal Cave Adventure on ensimmäisiä tekstipohjaisia freeroam-pelejä. Siinä pelaaja 

pystyy tekstikomentojen avulla vaikuttamaan pelin kulkuun. (Colossal Cave Adventure 2019.) 

Colossal Cave Adventuren jälkeen seuraava merkittävä freeroam-peleihin lukeutuva peli 

oli Elite, joka julkaistiin vuonna 1984. Se oli ensimmäisiä pelejä, joissa hyödynnettiin 

varhaista 3D- grafiikkaa (ks. kuva 2) (The Evolution of Open World Games 2018.) 

Elitessä ideana oli pelata avaruussimulaattorilla ja suorittaa erilaisia tehtäviä 

avaruudessa ilman varsinaista pääjuonta. Pelaajan tuli tutkia eri galakseja ja parantaa 

omaa avaruusalustaan erilaisten keinojen, kuten kaupankäynnin tai tehtävien avulla. 

Avaruuteen oli sijoitettu kahdeksan erilaista galaksia, ja niiden sisään mahtui yli 2 000 

planeettaa, joita pelaaja pystyi vapaasti tutkimaan. Pelin edetessä pelaaja myös nosti 

omaa taisteluarvoaan kohti ”Elite”-tasoa, joka oli pelissä paras taisteluarvo. (Lamosca 

2006.) 
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Kuva 2. Elite teki yhden merkittävimpiä saavutuksia avaruuslentämisen muodossa varhaisen 3D-

grafiikan avulla (Lusher 2014). 

Eliten jälkeen julkaistut Mercenary (1985) ja The Legend of Zelda (1986) olivat kumpikin 

tärkeitä freeroam-pelien vaikuttajia. The Legend of Zelda (1986) oli moderni roolipeli, 

jossa lineaarisesta pääjuonesta pystyi poikkeamaan tutkimalla kentän ympäristöä ja 

löytämään sivutehtäviä, kuten palapelejä ja arvoituksia. Mercenary (1985) taas oli paljon 

erilaisia ympäristöjä sisältävä seikkailupeli, jossa pelaaja pystyi tekojensa ja valintojensa 

mukaan löytämään erilaisia läpäisytapoja. (The Evolution of Open World Games 2018.) 

Tietokoneiden yleistyessä kotikäyttöön 1990-luvulla (Issues in Labor Statistics 1999), ja 

prosessorien tehon noustessa (History of Processor Performance 2011)  alkoivat myös 

ensimmäisten nykyisten freeroam-pelien alkumuodot yleistyä. Ensimmäisiä tällaisia 

pelejä oli muun muassa Hunter (1991), jossa pelaaja pystyi liikkumaan vapaasti 

ympäristössään ja hyödyntämään erilasia ajoneuvoja, aseita tai rakennuksia. (The 

Evolution of Open World Games 2018.) 

2000-luvun jälkeen ilmestyneistä freeroam-peleistä hyviä ja tunnettuja esimerkkejä ovat 

Assassin’s Creed (2007) ja Minecraft (ensimmäinen julkaistu versio 2009, täysversio 

2011). Kummassakin pelissä on hyödynnetty avointa maailmaa tehokkaasti ja annettu 
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pelaajalle mahdollisuus tutkia ympäristöään entisiin freeroam-pelien kenttiin verrattuna 

laajemmin. Esimerkiksi Assassin’s Creed (2007) oli läpimurto aikanaan, koska pelin 

juonellisuus jäi sille rakennetun ympäristön varjoon. Pelaaja pystyi hyödyntämään 

parkour-tyyppistä liikkumista ja  kiipeleimään ympäristön rakennuksia pitkin, mikä antoi 

suuremman vapauden valita, kuinka edetä pelikentässä (ks. kuva 3). Assassin’s Creed 

(2007) olikin aikaansa edellä julkaisuvuonnaan, koska tekniikka, jolla peli rakennettiin, 

oli todella vaikuttavaa ja aitoa. (A flawed game with accidental origins, Assassin's Creed 

nonetheless changed the whole direction of open-world gaming 2018; Moss 2017.) 

 

 

Kuva 3. Assassin’s Creed antoi pelaajalle mahdollisuuden ympäristön tutkimisen kiipeilemisen 
avulla (Piispa 2007).  

 

Minecraft (2009 / 2011) on 2000-luvun suosituimpia pelejä sen antaman mielikuvituksen 

vapauden ansiosta. Minecraftissa (2009 / 2011) ei ole varsinaista juonta, vaan pelin 

ideana on, että pelaaja pystyy muokkaamaan ympäristöään vapaasti eri palikoiden ja 

materiaalien avulla (ks. kuva 4). Tällaista pelimuotoa kutsutaan myös nimellä Sandbox. 

Peliä pystyy pelaamaan sekä yksinään että toisten pelaajien kanssa. Minecraft-peli oli 

myös sensaatio, koska pelin kentät olivat niin sanotusti ”random generoitu”, eli kun 

pelaaja luo uuden pelin, pelimoottori arpoo pelaajalle peliympäristön sattumanvaraisen 

algoritmin pohjalta. Pelikenttä on siten aina erilainen ja uusi. Minecraft (2009 / 2011) on 

noussut suosituksi peliksi myös opetustarkoituksessa, koska pelin avulla pystytään 

helposti mallintamaan erilaisia ympäristöjä ja kaupunkeja. Esimerkiksi Kouvolan seudun 
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ammattiopiston datanomiopiskelijat ovat hyödyntäneet Minecraftia 

kaupunkisuunnitteluprojektissaan ja Microsoft on aloittanut Minecraftin työstämisen 

opetuspeliksi kouluja varten eri oppiaineiden kuten matematiikan ja historian opiskeluun. 

(Moss 2017; The best open world games 2019; Seed (level generation) 2019; Korhonen 

2019; Mankinen 2016.) 

 

Kuva 4. Minecraftissa pelaaja pystyy muokkaamaan ympäristöään ja rakentamaan vaikka hienon 
talon (Minecraft 2019). 
 

Uudeksi freeroam-pelien suureksi askeleeksi on ennustettu pelin avoimen maailman ja 

runsaan sisällön vuoksi lähitulevaisuudessa julkaistavaa Cyberpunk 2077 -peliä (ks. 

kuvat 5 ja 6). Cyberpunk 2077 -pelin ympäristö on rakennettu täysin käsin ja se sisältää 

paljon erilaisia yksityiskohtia eikä ympäristön objekteja ole vain kopiotu massoittain, 

kuten monissa vastaavissa freeroam-peleissä. Freeroam-pelinä Cyberpunk 2077 antaa 

myös lupauksen siitä, että se tulee sisältämään paljon enemmän ja tekemään pelin 

paremmin kuin aiemmat freeroam-pelit. (Sledge 2019; Messner, Tyler & Morton 2019.)  



8 

 

 

Kuva 5. Tulevan Cyberpunk 2077 Kuva 6. Tulevan Cyberpunk 2077 -pelin  
-pelin logo. (Cyberpunk 2077  ympäristössä eletään urbaanissa kaupungissa 
game logo 2019).  (Cyberpunk 2077 2019). 

 

Freeroam-pelien kehityksen voi todeta olleen varsin nopeaa jo Colossal Cave 

Adventuren (1977) eli niin sanotun ensimmäisen freeroam-pelin ajoista lähtien. Noin 

neljäkymmentävuotisen historiansa aikana freeroam-pelit ovat kehittyneet ympäröivän 

maailman monipuolisuudessa ja tutkimisen paljoudessa huomattavasti. Ensimmäisestä 

freeroam -pelistä aina lähitulevaisuuden ennustettuun uuteen sensaatioon Cyberpunk 

2077 -peliin on tapahtunut paljon niin graafisia kuin teknisiä edistysaskelia. Näiden 

kahden pelin julkaisun välille on mahtunut myös monia muita freeroam-genreä 

kehittäneitä pelejä, ja nämäkin pelit ovat kukin olleet tärkeitä edistysaskeleita freeroamin 

lyhyen historian aikana. 
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3 Pelaajan ohjaaminen freeroam-kentässä 

Tässä luvussa selvitetään, miten pelaajaa voidaan ohjata Milamin & El-Nasrin (2009) 

teorian avulla, miten freeroamin psykologiaa hyödynnetään peleissä ja kuinka erilaiset 

kentän ominaisuudet, kuten valaistus ja aarteet, vaikuttavat pelaajan ohjaamisen ja sitä 

kautta liikkumiseen pelikentällä. Kaikki kolme näkökulmaa esitellään omina 

alalukuinaan, ja niiden teoriatietoon viitataan myöhemmin luvussa 5 ”Projektin elinkaari”.  

3.1  Pelaajan ohjaamisen viisi eri pääkeinoa 

Insinöörityön tietopohjana on David Milamin ja Magy Seif El-Nasrin (2009) tutkimus 

Design Patterns to Guide Player Movement in 3D Games, jossa löydettiin pelaajan 

ohjaamiseen viisi eri pääkeinoa. Milam ja El-Nasr kutsuvat näitä viittä eri pääkeinoa 

omassa työssään nimellä ’proposed patterns’. Tässä työssä käytetään suomennosta 

’pääkeino’, joka on vapaa suomennos sanoista. Nämä viisi pääkeinoa ovat keräily, 

kohteen etsintä, AI:n etsiminen, reitillä liikkuminen ja sen estäminen sekä pelaajan 

haavoittuvuus. Neljä ensimmäistä pääkeinoa ovat pääasiallista ohjauskeinoja, ja 

viimeinen pääkeino, pelaajan haavoittaminen, on yleensä sekundaarinen ohjauskeino. 

Milam ja El-Nasr (2009) esittävät tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen pohjalta, että 

hyvässä kenttäsuunnittelussa ja pelaajan ohjauksessa esiintyy kerrallaan keskimäärin 

kaksi edellä mainitusta viidestä keinosta. (Milam & El-Nasr 2009: 2, 3.) 

 

Viidestä pääkeinosta ensimmäinen on keräily, joka määritellään pelaajan tahdoksi hakea 

pelaajalle tärkeitä ja hyödyllisiä tavaroita, resursseja tai tehtävien kannalta 

välttämättömiä esineitä. Kerätyillä tavaroilla ja resursseilla on yleensä pelaajalle peliä 

helpottava vaikutus, kuten räiskintäpeleissä ammusten tai uusien aseiden saanti. 

Kerättävinä resursseina voivat toimia esimerkiksi ruoka, vesi ja valuutta sellaisissa 

peleissä, joissa näitä vaaditaan selviytymiseen. Keräiltävät asiat voivat myös olla 

vapaaehtoisia, joista hyvänä esimerkkinä ovat tarinaa kertovat päiväkirjamuistiot tai 

keräiltävät ’trophy’- eli palkintoesineet. (Milam & El-Nasr 2009: 2.) 

 

Toisena pääkeinona toimii kohteen etsintä. Kohteen etsinnällä tarkoitetaan pelaajan 

huomion tai liikkumisen suuntaamista johonkin tiettyyn paikkaan, rakennelmaan tai 

kohteeseen. Tämän keinon sanotaan lisäävän pelaajan tietoisuutta ja valppautta 
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ympäristöä kohtaan, ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi kameran fokusoitumisella tai 

kääntymisellä tiettyyn suuntaan. Kohteen etsinnässä auttaa myös kentänrakenteellisen 

tyylin oppiminen ja maamerkkien muistaminen. (Milam & El-Nasr 2009: 2.) 

 

Kolmas pääkeino on AI:n etsiminen, jolla viitataan toimintaan, jossa pelaaja etsii tai 

kohdistaa keskittymisensä ystävä -tai vihollishahmoon. Kamppailutilanteissa pelaajan 

katse on kiinnittyneenä viholliseen, ympäristössä liikkumiseen ja taktikoimiseen 

vastustajan selättämistä varten. Jos tärkeän reitin tai tavoitteen tukkii jokin olio tai hirviö, 

on pelaajan keskittyminen hirviön nujertamisessa, jotta hän voisi jatkaa matkaansa 

eteenpäin. Ystävähahmojen kanssa kyse saattaa olla hahmon seuraamisesta 

esimerkiksi uuteen paikkaan tai siitä, että pelaajan pitää mennä ja puhua jollekulle 

päästäkseen tarinassa eteenpäin. (Milam & El-Nasr 2009 : 2.) 

 

Neljäs ja viimeinen niin sanottu pääasiallinen ohjauskeino on reitillä liikkuminen ja sen 

estäminen. Tällaiset ohjaavat tekijät ovat yleensä selkeästi esillä ja tärkeämmässä 

asemassa toiminnantäyteisissä peleissä, joissa haastetta pyritään lisäämään esteillä. 

Pelaajan liikeradan ja reitin muuttamisessa on ideana eri esteiden, objektien tai 

mahdollisuuksien avulla ohjata pelaajaa. Esteinä tämä tulee esiin muun muassa seinien, 

lukittujen ovien, pakotettujen kiertoreittien tai suurien kalliomaisten esteiden muodossa. 

Mahdollisuuksina taas toimivat esimerkiksi sillat, tiet ja avoimet osoitetut reitit. Reitillä 

liikkumisen lisänä toimii yleensä jokin muu viidestä pääohjauskeinosta ohjaamaan 

liikettä kuten kohteen etsinnässä. Pelaajan kulkua saatetaan hankaloittaa pelaajan 

hakiessa jotain tavaraa tai esinettä, yrittäessä löytää tiettyä hahmoa tai pääsyä tietylle 

alueelle. Reitillä liikkumisen rinnalla oleva ohjauskeino saattaa usein kestää pidempään 

kuin itse reitillä liikkumisen ohjauskeino. (Milam & El-Nasr 2009: 3.) 

 

Viides pääkeino eli niin sanottu sekundaarinen ohjauskeino on pelaajan haavoittaminen. 

Tämä on voimassa peleissä, joissa pelaajan on mahdollista saada vahinkoa 

ympäristöstään ja kuolla vahingon tuottamiin vammoihin. Pelaajaa voidaan rangaista 

kuoleman kautta, kuten palauttamalla pelaaja taaksepäin pelissä hetkeen ennen 

kuolemaa. Pelaajan haavoittaminen toimii yleensä jonkin toisen pääkeinon kanssa ja on 

sen takia yleensä sekundaarinen ohjauskeino. Esimerkiksi jos pelaaja jahtaa 

vihollishahmoa (AI:n etsintä) ja joutuu hetkellisen hyökkäyksen takia hakemaan suojaa, 
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tulee pelaajan haavoittumiskeinosta hetkellisesti primääri ohjauskeino, kunnes tilanne 

on ohi ja pelaaja jatkaa vihollisen jahtaamista. (Milam & El-Nasr 2009: 3.) 

3.2 Freeroamin psykologiaa 

Freeroam-pelit erottuvat edukseen lineaarisesti pelattavista peleistä yleensä niiden 

runsaamman pelattavan sisällön vuoksi. Lineaariset pelit vaativat pelaajaa kulkemaan 

tiettyä polkua, joka seuraa tarinaa aloituspisteestä lopetuspisteeseen. Pelikokemuksena 

lineaarinen peli on hyvin paljolti kaikille sama kuin lukisi kirjaa. Freeroam-pelit taas 

antavat enemmän vapautta valita etenmistahdin ja -suunnan, ne antavat pelaajalle 

tunteen, että hän päättää omasta nautinnostaan ja on mahdollista tehdä juuri sitä, mikä 

juuri silloin kiinnostaa eniten. Pitääkseen pelaajan mielenkiinnon yllä freeroam-kentässä 

on myös oltava paljon enemmän tutkittavaa. Pelaajalle enemmän sisältöä tarkoittaa 

yleensä myös parempaa vastinetta rahalle. Voisi siis sanoa, että freeroam-peli on 

’parempi’, koska se sisältää enemmän. Liika voi olla kuitenkin liikaa, ja avoimen 

maailman tutkittavalla paljoudella on myös kääntöpuoli. Tehtäväpaljous, valinnan 

vaikeus ja liiallinen toistuvuus ajavat pelaajat hyvin usein puutumiseen avoimen 

maailman pelejä kohtaan. (Mendez 2016; Open world games fatigue 2016; Gurwin 

2018.) 

Lineaarinen peli vaatii kenttäsuunnittelijaa luomaan kentän niin, että se miellyttää 

pelaajaa, kun tämä etenee pelissä. Freeroam-kentässä kenttäsuunnittelijan pitää pystyä 

miellyttämään pelaajaa, mihin pelaaja päättääkin mennä. Vaeltamisen vapaus freeroam-

maailmassa vaatii kentältä enemmän sisältöä ja toimintaa, jotta pelaajan mielenkiinto 

säilyy. Pelaajan vapaus liikkua minne tahansa vaatii kenttäsuunnittelijaa varautumaan ja 

miellyttämään pelaajaa ’kaikista suunnista’. Pelaajaa voi kuitenkin ohjata avoimessa 

maailmassa rajaamalla liikkumismahdollisuuksia ja ohjaamalla pelaajaa haluttuun 

suuntaan. Tällainen haluttu suunta voi olla esimerkiksi pelin etenemiselle tärkeä alue tai 

alue, jonka pelikentän luoja haluaa pelaajan näkevän tai kokevan. Haaste pelaajan 

ohjaamisessa on tehdä ohjaaminen niin, että se ei tunnu pelaajasta liian rajoittavalta tai 

pakottavalta, siten ettei rikota vapaan liikkumisen illuusiota. Taitavassa 

kenttäsuunnittelussa pelaajaa pystytään lapsenomaisesti pelaajan tietämättä 

’huijaamaan’ haluttuun suuntaan. Pelaajan taitava ohjaaminen saattaa myös vähentää 

kentän rakennukseen kohdistuvan työn määrää, koska kenttäsuunnittelijan ei tarvitse 
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rakentaa mahdollisia alueita, joihin ei pääse tai joihin ei koskaan mennä. On myös 

mainittava, että kenttäsuunnittelussa ei tulisi käyttää niin sanottuja ’näkymättömiä 

seiniä’. Näkymättömät seinät vievät nopeasti vapaan taivalluksen tunnelman pois 

pelaajalta, ja tämän voidaan ajatella olevan kenttäsuunnittelun kannalta laiskaa. (Rogers 

2010: luku 9.) 

Luolat ja muut rajoitetut tilat ovat avoimen maailman peleissä ja kentissä oiva tapa 

muuttaa vapaamuotoinen vaellus lineaarisemmaksi etenemiseksi. Muuttamalla 

pelikenttää hetkellisesti lineaariseksi voidaan paremmin haastaa pelaajaa, koska 

pelaajan on vaikeampi kiertää edessä häämöttäviä vaaroja ja esteitä.  Lineaarisella 

reitillä pelintekijän on myös helpompi alistaa pelaaja mahdollisille tarinan tapahtumille ja  

niiden järjestykselle. Tarinan kohtien, esteiden tai vaikeiden vihollisten jälkeen voi 

pelaajan päästää pois lineaarisesta luolasta vapaampaan kenttään. (Moore & Moore 

2011: 300—301.) 

Pelaajaa tulisi ohjata luonnollisilla ympäristöön sulautuvilla keinoilla. Näitä keinoja, joilla 

pelaajaa ohjataan onnistuneesti, ovat esimerkiksi selkeät mutta ympäristöön sulautuvat 

muodot ja esteet, esimerkkinä aidat, kalliot, rotkot, talot, seinät, sillat, puut ja metsät ja 

niin edelleen. Meri, joet ja kauas alas pudottava ’maailman reuna’ toimivat myös 

voimakkaina pelaajaa ohjaavina ympäristöelementteinä. Hyvä esimerkki kentästä, jossa 

on ajateltu pelaajan liikkumisalueita ja -muotoja, jotka sekä rajoittavat että haastavat 

pelaajaa, ovat ’blocking’-tyyppinen kenttäsuunnittelu. Blocking-tyyppisessä kentässä on 

ideana rakentaa pelikenttä erikokoisista yksinkertaisista palikoista ja tuoda vain kentän 

muoto esiin ilman sitä kaunistavaa pintagrafiikkaa. Blockingilla testataankin, onko kenttä 

kokonaisuutena hauska ja toimiva peliympäristö, ja siinä korostuu pelikentän 

pelattavuus. Kun pelikentän todetaan toimivan mieluisasti, voidaan palikoiden pinnalle, 

päälle tai tilalle asettaa hienompia graafisia elementtejä.  (Art of Blocking In Your Map 

2008.) 

Pelikentän muodot, käytetyt esteet ja mahdollisuudet antavat nopeasti pelaajalle 

käsityksen, miten pelissä kuuluu edetä ja mihin pelaaja voi mennä. Pelaajaa voi 

kannustaa ja opastaa myös vaaralliselta tuntuviin paikkoihin asettamalla houkutteita, 

kuten keräiltäviä esineitä tai resursseja alueelle, joka tavallisesti vaikuttaisi ’hypyltä 

kuolemaan’, esimerkiksi alueille, jonne pelaaja ei vielä näe, kuten jyrkänteen reunalle, 
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jossa alempana olisikin tasanne, joka ottaisi pelaajan turvallisesti vastaan. (Khalifa 

2019.) Visuaalisesti selkeillä ohjaavilla ympäristötekijöillä pelaaja oppii, mitä pelissä voi 

tehdä. Tätä oppimista voi myös käyttää pelaajan haastamiseen ja pelikokemuksen 

parantamiseen. (Petruzzelli 2018.) Pelaajaa voidaan kannustaa rikkomaan opittuja rajoja 

piilotetuilla salaisuuksilla tai ’easter eggeillä’ eli kentässä piilossa olevilla salaisilla asioilla 

tai paikoilla. Easter eggit voivat olla mitä vain pelitiimin henkilökohtaisista vitseistä aina 

viittauksiin toisiin peleihin. (Easter Egg 2019.) 

3.3 Pelaajan käyttäytymiseen vaikuttavat elementit freeroam-kentässä 

Pelaajaa voidaan ohjata monilla eri ohjauskeinoilla. Tällaisia ohjauskeinoja ovat 

esimerkiksi valaistus, keräiltävät esineet, viholliset, äänet, weeniet ja ikonit sekä 

horisonttiviivat ja pinnanmuodot. Näillä kaikilla on oma tärkeä tehtävänsä pelaajan 

ohjauksessa. (Eliasson 2017: 24—27 ; Level Design: Guiding The Player 2018; Iyer 

2017.)  

Valaistus 

Valot ovat yksi pelien voimakkaimpia ympäristössä ohjaavia voimia. Valoja on 

pääasiassa neljänlaisia: tausta-, suunta-, spotti- ja koristevaloja. Taustavalot luovat 

yleistä ja suurta valaistusta kenttään, spotti- ja suuntavalot osoittavat valokeilan tiettyyn 

suuntaan ja valaisevat yksittäisen asian tai alueen, ja koristevalot toimivat enimmäkseen 

valaisevina koristeina. Kullakin valotyypillä vaikutetaan siihen, mihin ja kuinka paljon 

pelaaja näkee, ja näin voidaan ohjata sitä, mitä pelaajan halutaan näkevän. Spotti- ja 

suuntavalot lienevät näistä valotyypeistä tärkeimmät osoittamaan haluttua kohdetta. Jos 

kohde on jokin arvokas esine tai murhapaikka, näillä valoilla valaistuna se ponnahtaa 

pelaajalle esiin jopa väkisin. (Eliasson 2017: 24—27; Level Design: Guiding The Player 

2018; Iyer 2017.) 

Vaikka koristevalot toimivat yleensä vain koristetarkoituksissa, on mainittava se, miten 

niiden silkalla lukumäärällä voi ohjata pelaajaa, esimerkiksi koristemaiset lyhdyt, joita 

voidaan laittaa teiden ja polkujen varsille. Mitä enemmän valonlähteitä tien vieressä on, 

sitä vilkkaamman ja tärkeämmän voi paikan olettaa olevan. Myös eri värit, joita 
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yhdistetään koristevaloihin, luovat voimakkaasti ympäristöstä erottuvia ja pelaajan 

huomiota kiinnittäviä yksityiskohtia. (Eliasson 2017: 24—27 ; Level Design: Guiding The 

Player 2018; Iyer 2017.) 

Jos pelissä on vuorokausisykli, se on usein toteutettu auringon avulla, joka toimii 

taustavalon lailla. Auringon nousuun ja laskuun on helppo yhdistää myös pelillisiä 

muuttuvia tekijöitä, kuten valon vähentyminen iltaa kohti, jolloin pelissä voidaan tuoda 

uusia tunnelmallisia elementtejä, esimerkiksi öisin lyhdyin valaistuja katuja. Myös 

vaarallisten hirviöiden ja pelottavien tapahtumien vaikutusta on helpompi korostaa 

pimeämmässä yöllisessä ympäristössä. Yöllisen vaarallisuuden turvin pelaajaa voidaan 

ohjata esimerkiksi vaarallisilta alueilta pois kohti turvallisempia alueita. Päivän 

koittaessa, auringon noustessa ja valon lisääntyessä vaaralliset alueet muuttuvat taas 

hieman turvallisemmaksi ja lähestyttävämmäksi. (Eliasson 2017: 24—27; Level Design: 

Guiding The Player 2018; Iyer 2017.) 

Keräiltävät esineet 

Arvoesineillä, kerättävillä hyödyllisillä tavaroilla ja valuutalla on suuri vaikutus pelaajaan. 

Arvotavaraa ja keräiltäviä tavaroita voi käyttää pelaajan palkitsemiseen, suunnan 

näyttämiseen tai suoranaisesti jonnekin johdattamiseen. Arvoesineet ja hyödylliset 

keräiltävät tavarat usein auttavat pelaaja tai helpottavat pelissä etenemistä, mikä antaa 

niille niiden hyötyarvon ja haluttavuuden. Arvokkailla keräilyesineillä pelaajaa voidaan 

myös houkutella luottamaan kenttäsuunnittelijaan, kuten esimerkiksi kuvassa 7 näkyy. 

Kun laitetaan keräiltäviä herkkuja johtamaan jyrkänteeltä alas, se antaa pelaajalle kaksi 

vaihtoehtoa tulevasta: mahdollinen kuolema tai palkinto. Kun pelaaja luottaa 

kenttäsuunnittelijaan, häntä voi palkita luottamuksesta antamalla lisää arvokkuuksia 

palkinnoksi. Viekkaampi kenttäsuunnittelija voi arvokkuuksien avulla johdattaa pelaajaa 

myös ansoihin tai vaaratilanteisiin. (Khalifa 2019; Level Design: Guiding The Player 

2018.) 
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Kuva 7. Crash Bandicootissa pelaajaa johdatetaan usein Wumpa-hedelmien avulla, joita 
keräämällä pelaaja saa lisäelämiä (Wumpa Fruit 2019). Tässä Wumpa-hedelmät johtavat 
jyrkänteeltä alas tuntemattomaan (Ellis 2017). 

Viholliset 

Viholliset ovat selkeä vihje pelaajalle alueista, jonne ei kannata mennä, jollei ole 

varautunut. Toisaalta viholliset voivat myös kertoa pelaajalle paikoista, joissa ei ehkä ole 

vielä käyty. Viholliset voivat kantaa mukanaan tai niiden takaa voi joskus löytyä kätköistä 

arvoesineitä ja kerättäviä kalleuksia, jotka houkuttavat pelaajaa. Riippuen pelaajan 

tilanteesta viholliset voivat olla joko luotaantyöntäviä tai luoksensa kutsuvia kiintopisteitä. 

(Level Design: Guiding The Player 2018.) 

Äänet 

Äänillä voidaan peliympäristössä ohjata monella tavalla. Ääni onkin pelaajan ainoa 

näkökyvystä poikkeava asia, jolla pystyy tunnelman lisäämisen lisäksi myös ohjaamaan. 

Pelikentän ympäristön taustaäänien, kuten kaupungin metelin tai metsän lintujen 

viserryksen, on tarkoitus lisätä pelimaailmaan syventymistä ja elävöittää pelikokemusta. 

Taustaäänien lisäksi peleissä on taustamusiikki, jonka tarkoituksena on kertoa 

pelaajalle, minkälaisella alueella tämä juuri nyt on tai mihin on menossa. Taustan 
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vaihtuva musiikki voi kertoa pelaajalle, onko tämä saapunut rauhalliselle ja turvalliselle 

alueelle vai vaaralliselle ja pelottavalle alueelle. Äänen avulla pystytään myös kertomaan 

pelaajalle mahdollisista vaaroista, jotka vaanivat eivät vain pelaajan edessä, mutta myös 

takana. Takaa kuuluvat hirviöiden örinät ovat selvä viesti, joka kehoittaa joko 

juoksemaan tai taistelemaan, kumpaan sitten pelaaja on taipuvaisempi. Pelistä riippuen 

voi pelin taustalla olla myös jonkin hahmon, nauhoitteen tai kertojan toimesta 

monologinen puhe tai ohjeistus, joka johdattaa pelaajaa seuraavaan sijaintiin. (Crecente 

2014; Playing with your mind: The psychology 

of sound in video games 2019.) 

Weeniet ja ikonit 

Weeniet ovat pelaajan horisontissa näkyviä huomion kiinnittäviä alueita tai rakennelmia. 

Niitä voivat olla esimerkiksi kaupungeissa näkyvät suuret ja hienot rakennukset, alueet, 

jotka erottuvat edukseen muusta ympäristöstä, tai monumentit, jotka on helppo 

tunnistaa. Weeniet vetävät loistokkuudellaan pelaajaa puoleensa ja kertovat pelaajalle 

kauempana olevasta tärkeästä tai jännittävästä paikasta. Weeniet toimivat myös 

maamerkkeinä, joiden avulla on helpompi suunnistaa. (Level Design: Guiding The Player 

2018; Iyer 2017.) 

Ikonit, kyltit, maalaukset ja kuvat seinillä voivat kontekstista riippuen olla hyvinkin 

selkeitä. Ikoneilla voidaan kertoa pelaajalle paikan tai alueen vaarallisuudesta tai 

toimintatavoista tai ne voivat toimia yleisinä opasteina. Pääkallon kuva puisessa taulussa 

tai nuoli katukyltissä ovat selviä esimerkkejä vaarasta ja suunnasta. Jottei kylttien tuoma 

merkitys olisi liian selvä, ne hämärretään usein lialla tai kulumilla tai niistä tehdään 

muuten huomaamattomia siten, että joskus vain pelaajan alitajunta huomaa ne. 

(Petruzzelli 2018; Eliasson 2017: 24—27.) 
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Horisonttiviivat ja pinnanmuodot 

Huomaamattomampia, mutta silti tärkeitä alitajuntaisesti pelaajaa ohjaavia keinoja ovat 

myös näkymättömät horisonttiviivat. Näitä viivoja pystyy erottamaan parhaiten 

kaupunkiympäristöissä, niin pelikentissä kuin oikeassa elämässä. Aukeilla alueilla 

horisonttiviivat ohjaavat pelaajan mielenkiintoa ja katsetta polttopistettä kohti, joka on 

horisonttiviivojen leikkauspiste. (Fitzgibbon 2019; Eliasson 2017: 24—27.) 

Pinnanmuodoilla on myös alitajuntainen vaikutus pelaajaan ja pelaajan ohjaamiseen, 

mutta ei niin voimakas. Nämä muodot näkyvät ympäristössä parhaiten kukkuloiden ja 

kallioiden muodossa. Pyöreät muodot koetaan yleisesti ystävällisiksi, ja ne ovat 

rauhallisten alueiden pääasiallinen muoto. Terävät ja piikikkäät muodot taas kertovat 

pelaajalle vaarallisesta alueesta. (Petruzzelli 2018.) 
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4 Freeroam-kentän suunnittelu ja toteutus 

Insinöörityötä pohjustavat osa-alueet voidaan jakaa kahteen alueeseen: pelimoottoriin ja 

projektin materiaaleihin. Nämä kaksi osa-aluetta loivat yhdessä tämän projektin pohjan 

ja pelikokonaisuuden. Kummastakin osa-alueesta kerrotaan tarkemmin kunkin osa-

alueen omassa alaluvussa sekä avataan paremmin osa-alueen merkitystä projektille. 

Lisäksi tässä luvussa käydään läpi, kuinka työ toteutettiin käytännössä ja millaisia eri 

vaiheita projektin työstämiseen kuului. Osiossa verrataan myös työn yhteneväisyyksiä 

Milamin ja El-Nasrin (2009 :2) tutkimukseen ja muihin pelaajan ohjaamisen keinoihin.   

4.1 Unreal Engine 4 -pelimoottori  

Unreal Engine 4 on Epic Gamen kehittämä pelimoottorialusta, jonka avulla pystyy 

luomaan sovelluksia, animaatioita ja pelejä eri alustoille, ja paljon muuta. Unreal Enginen 

käyttö on ilmaista. Myyntiin menevistä töistä Epic Game perii 5 %:n osuuden, kun tuotto 

ylittää kuukaudessa 3 000 Yhdysvaltain dollaria, mutta harrastelija- ja projektipohjana 

käyttö on ilmaista. Unreal Enginen käyttäjillä on täysi pääsyoikeus pelimoottorin omaan 

lähdekoodiin sekä sen muokkaamiseen ja kehittämiseen. (Features 2019.) 

 

Unreal Enginellä on oma pelimoottorin sisäinen kauppa samoin kuin esimerkiksi Unityllä. 

Pelimoottorin sisäisestä kaupasta voi ostaa materiaaleja pelin rakentamista varten, ja 

joskus jopa ladata niitä ilmaiseksi. Nämä materiaalit sisältävät muun muassa erilaisia 

hahmoja, hirviöitä, kasveja, kiviä, efektejä, ääniä ja muita liitettäviä elementtejä. (Unreal 

Engine 4 Commercial Game Deployment Guidelines 2019.) 

 

Unreal Engine 4 Blueprint Scripting (suomeksi ‘sinikopio’) mahdollistaa pelimoottorin 

sisällä skriptipohjaisen koodikomentojen luonnin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Unreal-

pelimoottori sisältää valmiita ohjelmia ja koodiosia, joita toisiinsa yhdistelemällä saadaan 

erilaisia koodikokonaisuuksia. Pelaajahahmon saa liikkumaan pelkästään oikeiden 

‘koodipalojen’ valinnalla ja ‘node’-tyyppisen yhdistämisen avulla. C++- koodin kirjoit-

tamistaitoa ei siis varsinaisesti tarvita ollenkaan. (Blueprints Visual Scripting 2019.)  

Projektissa päädyttiin käyttämän pelimoottorina Unreal Engine 4:ää sen Blueprint 

scripting -ominaisuuden takia. Blueprint scriptingin ansiosta projektissa voitiin keskittyä 
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enemmän pelikentän rakentamiseen. Suuri osa pelillisistä ominaisuuksista oli valmiina 

ohjelmakokonaisuuksina, joita oli helppo laajentaa projektin tarpeisiin. Muilla 

pelimoottorialustoilla, kuten Unityllä ja Cryenginellä, ei vastaavanlaista ominaisuutta ole. 

Näistä syistä projektin peli rakennettiin Unreal Engine 4 -pelimoottorilla. Unreal Engine 

4:n editori on myös helppokäyttöinen, niin kuin kuvasta 8 näkyy.  

 

Kuva 8. Unreal Engine editor ja Blueprint scripting -ikkuna (Unreal Engine 2019). 

4.2 Unreal Engine Marketplace 

Projektissa hyödynnettiin pääasiassa Unreal Engine -pelimoottorin tarjoamia 

materiaaleja. Materiaaleilla tarkoitetaan projektissa hyödynnettyjä erilaisia objekteja, 

esineitä ja tekstuureita, joilla saatiin maalattua objekteille erilaisia pintoja, effektejä, 

animaatioita ja muita toiminnallisuuksia. Näillä kaikilla materiaaleilla pyrittiin luomaan 

toimiva freeroam -pelikenttä. Projektissa hyödynnettiin myös yhtä maksullista 

materiaalipakkausta Unreal Enginen sisäisestä kaupasta sekä eri sivustolta saatua 

hiekkatekstuuria (SoilSand0092 2019), joista kerrotaan lisää myöhemmin tässä 

alaluvussa. 

Projektissa käytettyjä materiaaleja löytyi parhaiten Unreal Enginen sisäisestä kaupasta. 

Unreal Enginen sisäinen kauppa eli Marketplace on samantapainen kauppapaikka kuin 
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Unityn vastaava Asset Store. Kaupasta pystyy ostamaan, ja joskus ilmaiseksi 

lataamaan, erilaisia materiaalikokonaisuuksia, jotka saattoivat sisältää paljonkin 

pelikentälle sijoitettavia objekteja ja tekstuureita. Materiaalipakkaukset pystyi ostamisen 

jälkeen lataamaan projektiinsa oman Vault-kirjaston kautta. Unreal Enginen kauppaa 

pystyi selaamaan joko verkkosivun kautta tai Epic Gamesin oman ladattavan Launcherin 

kautta. (Marketplace frequently asked questions (FAQ) 2019). Kuvassa 9 näkyy, miltä 

Marketplace näyttää etusivultaan.  

 

Kuva 9. Marketplacesta pystyy ostamaan monia erilaisia pelisuunnittelua ja -toteutusta 

helpottavia asioita (Marketplace 2019). 

Peliprojektia varten hyödynnettiin myöt Textures-verkkosivuston tekstuureja.  Textures-

verkkosivustolta pystyi lataamaan erilaisia pintatekstuureja ja -materiaaleja. 

Maksutapana sivulla toimivat creditit, joita sai tunnuksien luonnin yhteydessä ilmaiseksi 

kaksikymmentä, ja niitä pystyi käyttämään sivuston sisällä. Lisää credittejä sai tämän 

jälkeen ostamalla. (How It Works 2019; SoilSand0092 2019.) Tältä sivustolta saadut 

ilmaiscreditit hyödynnettiin hiekkatekstuuriin, jota myöhemmin käytettiin projektin 

kentässä.  

Yleensä isommissa tiimeissä, joissa peliä rakennetaan, on tiimin sisällä myös muutama 

jäsen, jotka voivat luoda graafista ja toiminnallista sisältöä peliin. Esimerkiksi tiimin 

graafikot luovat hahmoja, vaikka eläimiä, ja tiimin koodarit luovat toiminnallisuudet ja 

liikkeet näille eläimille. Kenttäsuunnittelijan tehtäväksi jää vain asettaa eläin oikealle 

paikalleen kentässä, jotta se tulisi edukseen esille ja tukisi pelin kokonaisuutta. (Suddaby 

2012.) Tämä projekti tehtiin kuitenkin yhden miehen tiiminä, eli ylimääräisiä tekijöitä ei 
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ollut tekemässä valmiita kentälle sijoitettavia palikoita. Jotta projektin aiheeseen eli 

kentän rakennukseen keskittyminen oli maksimaalinen, haettiin mallit, hahmot ja muut 

valmiina Unreal Enginen Marketplacesta. 

4.3 Projektin aloittaminen ja materiaalin keruu 

Projekti aloitettiin valitsemalla Unreal Enginestä New Project, ja aloitussetiksi otettiin 

Third Person. Valmis pelaaja ja sen valmiit liikkumiseen vaadittavat tekijät auttoivat 

projektia käynnistymään nopeammin ja vapauttivat työvoimaa keskittymään kentän 

tekemiseen ja suunnittelemiseen. 

Suurin osa projektissa käytetyistä materiaaleista hankittiin Unreal Enginen sisäisestä 

kaupasta. Suurin osa näistä materiaalipakkauksista onnistuttiin saamaan ilmaiseksi. 

Yksi käytetyistä lisäosista oli kuitenkin maksullinen, ja lisäosan ostamiseen käytettiin 

tekijän omaa pääomaa. Ilmaiseksi saadut materiaalipakkaukset olivat joko vakituisesti 

ilmaisia, kuten Epic Gamesin tarjoamat ja sen nimen alla levitetyt Open World demo 

collection -ja Paragon: agora and Monolith Enviroment -nimiset lisäpakkaukset. 

Kumpaakin näistä pakkauksista hyödynnettiin projektin aikana (ks. kuva 10).  

 

Kuva 10. Epic Gamen oma sisäinen kauppa Marketplace. Epic Gamesilla on monta pelintekoon 
ladattavaa hyödyllistä ja ilmaista lisäosaa. (Unreal Engine 2019.) 
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Epic Gamesin Markeplacessa oli myös kuukausittain vaihtuvia 100 %:n alennuksella 

tarjottuja lisäpakkauksia. Tällaisia projektissa käytettyjä pakkauksia olivat Modular cliffs 

CGMontreal -nimiseltä käyttäjältä ja WaterMill Enviroment SilverTM:ltä. Modular cliffs -

paketista saatiin kalliota muistuttavia palikoita, ja WaterMill Enviroment -paketista saatiin 

animoituja puita sekä yksi iso vesimyllytalo, jonka palasista pystyi rakentamaan kenttään 

kaikki taloa esittävät rakennukset. Peliin sijoitetulla pääomalla ostettiin Unreal Enginen 

kaupasta lisäpaketti Advanced water material Silentforcelta (ks. kuva 11). Tämän 

materiaalipaketin avulla saatiin pelikenttään vesitekstuuri, joka näytti aidolta ja toi lisää 

tunnelmaa kenttään. Projektissa tarvittiin maamateriaaleille myös hiekkatekstuuri, ja 

tämä materiaali saatiin ladattua Unreal Enginen ulkopuolelta Textrures-verkkosivustolta 

(linkki lähdeluettelossa).  

Kuva 11. Epic Gamen Marketplacessa myytävä vesitekstuuri (Unreal Engine 2019). 

4.4 Pelikentän rakentaminen 

Pelikentän rakentamisessa pyrittiin hyödyntämään Milamin & El-Nasrin (2009) 

tutkimuksesta kahta eri pääkeinoa, jotka ovat kohteen etsintä pääkeino 2 ja liikkumisen 

mahdollistaminen sekä estäminen eli pääkeino 4 (ks. luku 3). Nämä kaksi pääkeinoa 

olivat projektille luontevimmat ohjaavat tekijät, joten suunnittelu ja toteutustyö sijoitettiin 

pääpainoisesti niihin. Muut pääkeinot ovat yhtä tärkeitä, mutta niiden toteuttaminen tuli 

tärkeämmäksi vasta myöhemmin projektissa. 
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Projekti aloitettiin piirtämällä ensimmäinen raakakuva kentän muodosta Paintilla. 

Raakakuvaan selvennettiin pelaajan aloituspiste ja erilaisia kentän ominaisuuksia, kuten 

vuoristoja, joiden tehtävänä oli rajata pelaajan kulkemista pelikentällä,  meri, jolla rajattiin 

pelikentän reunat, taloja, jotka toimivat weenieinä ja kiinnostuksen kohteina (ks. luku 3) 

sekä tiet johdattamaan pelaaja eri alueiden välillä. Unreal Enginen editorissa työ alkoi 

levittämällä iso landscape-pohja, jota venytettiin noin kahdenkymmenenviiden hehtaarin 

kokoiseksi, mikä antoi pelaajalle hyvin liikkumavaraa. Levittämisen jälkeen landscape-

pohjalle kohotettiin pinnanmuotoja, eli vuoria ja kukkuloita, sekä madallettiin reunoja 

merelle ja kaksi paikkaa sisämaahan lätäköille. Muokkauksien jälkeen asetettiin alusta 

halkaisemaan maastoa ja annettiin tälle pinnalle vesitekstuuri. Näin luotiin alustava pohja 

Paint-kuvahahmotelmasta kentäksi (ks. kuvat 12 ja 13).  

Kuva 12 Paintin suunnittelukuva  Kuva 13 Työssä luotu kenttäpohja.  

Epic Games Open World demo collectionsta saatu ruohomateriaali valittiin saaren 

pohjatekstuuriksi, ja sitä lähdettiin muokkaamaan Blueprint script -sovelluksen avulla 

lisäämällä materiaaliin soraa ja multaa jäljittelevät tekstuurit (ks. kuvat 14 ja 15). Tällä 

muokatulla materiaalilla maalattiin soraa paikkoihin, joihin kallioiden suunniteltiin 

kuuluvan, ja multaa tummentamaan suortuvia ruohoalueesta teiksi. 
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Kuva 14.Blueprint script -sovelluksen muokattua      Kuva 15. Uudella tekstuurilla maalattuja 

koodia.                     kohtia kenttäpohjassa.  

Unreal Marketplacesta ilmaiseksi saadulla ModularCliffs-lisäosalla saatiin työlle 

kallionpalaisia. Asettelemalla kalliopalasia valmiiksi määrätylle maalatulle sorapinnalle ja 

koon ja suunnan eri muunnoksin saatiin kenttään kalliomaiset seinämät. Suuremmilla 

kallionpalasilla muokattiin kukkulan profiilia, ja pienemmillä palasilla peitettiin 

suurempien palasten väleissä olevat aukot. Myös maastoon tasaisemmalle pohjalle 

sijoitetut kallionpalaset loivat ympäristölle tunnelmaa, kuten kuvasta 16 näkyy. Kalliot 

toimivat myös ensimmäisinä pelaajan kulkua rajoittavina tekijöinä, ja tämä toteuttaa 

hyvin Milamin ja El-Nasrin (2009) tutkimuksen neljättä ohjaavaa keinoa. Projektiin 

lisätystä Watermill -lisäpaketista saatiin kenttään erilaisia kuusi-ja lehtipuita, jotka oli 

animoitu hennosti heilumaan, kuin tuulen voimasta. Kentän elävöittämisen lisäksi puut 

loivat myös varjoja alleen, ja suurempina kokonaisuuksina puut loivat synkeitä metsiä. 

Teille jäävät valoisat alueet ja puiden luomat varjot toimivat pelaajaa ohjaavina tekijöinä, 

mikä näkyy myöhemmissä kuvissa paremmin. Kenttäsuunnittelu tukee Eliassonin, 

Chiaro’s Cornerin ja Iyerin huomiota valojen ja varjojen vaikutuksesta pelaajaan 

ohjaamisessa. (Eliasson 2017: 24—27; Level Design: Guiding The Player 2018; Iyer 

2017.) 
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Kuva 16. Kenttäpohjassa täytettiin kallioita soratekstuurin päälle.  

Puiden ja kallioiden asettelun jälkeen teitä korostettiin lisää, rakennettiin silta ja 

ensimmäisten talojen sijoittelu alkoi. Watermill-paketin vesimyllyrakennuksen eri osien 

avulla saatiin koottua erilaisia ja erikokoisia taloja, joista suurimpia laitettiin teiden päihin 

paikkoihin, joihin pelaajan haluttiin liikkuvan: kaksi taloa tasaisemmalle maalle hieman 

metsän suojiin, ja kaksi kallioiden päälle näkyvämmälle paikalle. Yksi kallion päällä 

olevista taloista toimi weenienä eli kaukaisena kiinnostuksen kohteena ja näkyi pelaajalle 

heti aloitusruudusta. Päästyään tälle talolle pelaaja näkisi muut kolme suurempaa taloa. 

Päätietä haaroitettiin hieman ja tehtiin myös pienempiä taloja kuten kuvasta 17 näkyy. 

Pienemmät talot toimivat pelaajalle ikään kuin pienenä kiinnostuksen lisääjänä. Nämä 

pienemmät talot eivät näkyneet puiden tai metsien läpi, ennen kuin pelaaja olisi niitä 

lähellä.  
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Kuva 17. Kentän teitä haaroitettiin, ja niiden varsille sijoiteltiin pienempiä taloja.  

Kun talot näyttivät hyvältä, paneuduttiin tarkempiin ympäristön yksityiskohtiin. Puiden ja 

pienten kallioiden lisäksi ympäristöön alettiin asetella aitoja, kärryjä, hedelmäkoreja, 

penkkejä ja lyhtypylväitä. Myös omenapuita ja kurpitsa-aitauksia asetettiin koristamaan 

talojen pihoja. Kentän ruohomateriaalia muokattiin eteenpäin Blueprint scriptingin avulla 

sisältämään myös hiekkatekstuurin (SoilSand0092 2019), jolla maalattiin vedenalaiset 

alueet ja rannat hiekkarannoiksi. Hiekkarannat koristeltiin sitten pienin laiturein ja venein. 

Viimeisenä yksityiskohtana kenttään käytettiin suuressa mittakaavassa kaikille 

ruohoalueille Foilage-nimistä työkalua, jolla saatiin maalattua pieniä pikkukiviä, 

ruohontupsuja ja pensaita maastoon peittämään tasaista maastoa ja lisäämään 

tunnelmaa. Tästä on esimerkki kuvassa 18. 
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Kuva 18. Ruohotupsuilla ja pensailla luotiin syvyyttä kentän viheralueille.  

4.5 Pelaajan ohjaaminen  

Pelaajan liikuttamiseen tarvittavat toiminnot, kuten käveleminen ja hyppiminen, ja niihin 

sidotut fysiikat löytyivät Unreal Enginen valmiista aloitussetistä. Pelikenttä hyödynsi 

pelaajan ohjauksessa paljolti visuaalista miellyttävyyttä ja pyrki ohjaamaan pelaajaa 

kiinnostavuuden avulla. Milamin ja El-Nasrin (2009 : 2, 3) tutkimuksen mukaisesti 

pelaajaa pyrittiin ohjaamaan kentässä kahdella pääjohdatuskeinolla eli reitillä 

liikkumisella ja sen estämisellä ja kohteen etsinnällä. 

Luodussa pelikentässä pelaajaa pyrittiin ohjaamaan teiden avulla haluttuihin suuntiin. 

Aloitusruudussa pelaajalla on ympärillään kaksi selvää hiekkatietä, toinen suoraan 

edessä ja toinen selän takana, mikä näkyy kuvassa 19. Ohjaamista näihin suuntiin 

lisättiin tien varrelle asetetuin kiinnostavin koristein ja objektein, kuten omenoiden, 

kärryjen ja lankkujen avulla. Myös horisontissa näkyvä talo ohjaa pelaajan mielenkiintoa 

kyseiseen suuntaan ja edessä avautuvaan polkuun ja toimii Milamin ja El-Nasrin 

pääjohdatuskeinoista kohteen etsinnän tapaisesti. Teitä reunustamaan luotiin synkeää 

läpipääsemättömän näköistä metsää, jonka ideana on vaikeuttaa pelaajan liikkumista 

kyseiselle alueelle. Tämä taktiikka toteuttaa samalla Milamin ja El-Nasrin reitillä 

liikkumisen ja sen estämisen keinoa. Mahdottomaksi metsään kulkemista ei ole 

kuitenkaan tehty. Jos pelaaja seurasi polkua, pelaajaa palkittiin erilaisilla kiinnostavilla 

näkymillä ja uudella tutkittavalla, mikä tukee Khalifan (2019) ja Chiaro’s Cornerin  (2008) 
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havaintoja pelaajan palkitsemisesta. Jos pelaaja harhaili ei-haluttuun suuntaan eli 

metsään, tehtiin kulkemisesta epäselvää ja visuaalisesti välttämättä ei niin miellyttävää 

valon vähyyden takia. Tiheän metsän takaa kuitenkin löytyi muuta kiinnostavaa 

tutkittavaa, mikä ei anna pelaajan tutkimusinnon laantua.  

Kuva 19. Aloitusruudussa pelaaja voi valita kahdesta hiekkatiestä suunnan, jonne haluaa edetä.  

Kallioiden reunamille laitettiin myös uusia puiden takaa ilmestyviä teitä, jotka auttoivat 

pelaajaa esimerkiksi kukkulaa ylöspäin suunnistaessa. Kukkuloille kiipeäminen oli 

mahdollista vain muutamasta paikasta, ja näitä korostettiin teillä ja kiinnostavilla 

yksityiskohdilla. Näin myös harhailevaa pelaajaa pyrittiin kannustamaan teiden 

seuraamiseen ja myöhemmin johdattamaan takaisin oikealle halutulle tielle rajoittamatta 

tutkimisintoa. 

Teiden lisäksi pelaajaa pyrittiin ohjaamaan rajoittamalla liikettä aitojen ja vesistöjen 

avulla. Aidat toimien oivallisina hidasteina, kun taas vesistöistä oli vain hankalampi 

päästä pois muualta kuin tietyistä valituista paikoista. Kaukana näkyvät talot motivoivat 

liikkumista niiden suuntaan weenien tavoin, ja kentässä pyrittiin siihen, että vähintään 

yksi näistä weenieistä näkyisi pelaajalle kerrallaan. 
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5 Tuloksia ja pohdintaa 

Tämä luku sisältää pohdintaa siitä, miten aikaa tuli käytettyä insinöörityön tekemiseen, 

miten projekti itsessään onnistui tai epäonnistui ja mikä olisi projektin mahdollinen 

tulevaisuus. Myös tietotaustan näkymistä arvioidaan ja pelaajan ohjaamisen keinojen 

käyttöä. 

5.1 Projektin analyysi 

Varsinaista työaikaa projektin tekoon kului noin kuusi kuukautta. Suurin osa ajasta kului 

materiaalin etsimiseen ja keräämiseen sekä Unreal Enginen toiminnallisuuden 

ymmärtämiseen. 

 

Kenttä on ympäristöltään miellyttävä ja kiinnostava. Pelaajalle välittyy heti aito freeroam-

tunnelma ja kiinnostus tutkittavaa ympäristöä kohtaan. Kuljettavia suuntia on neljä, joista 

kaksi on merkitty polulla, yksi on häilyvästi metsän halkaisevana aukkona ja viimeinen 

on tiheän metsän piilottamana. Polkujen ja teiden luokse asetetut talot ja asumukset 

lisäsivät onnistuneesti pelaajan mielenkiintoa kentän ympäristöä kohtaan ja luovat 

pelaajalle kohteita, joita lähteä tutkimaan. Polkujen varsille asetetut pienemmät koriste-

objektit, kuten kärryt ja tynnyrit, lisäävät myös tunnelmaa ja kohteen etsintäkeinon 

voimakkuutta Milamin ja El-Nasrin (2009) tutkimuksen mukaisesti.  

 

Kasvillisuus ja kalliot luovat kentässä pelaajalle upean ja aidon tuntuisen luontomiljöön. 

Ne myös ohjaavat pelaajaa onnistuneesti haluttuihin suuntiin rajaamalla kuljettavaa 

aluetta, mutta vähentämättä vapauden tunnetta, niin kuin Milamin ja El-Nasrin reitillä 

liikkumisen ja sen estämisen keinossa. Harvaan asetetut talot ja niiden välillä kulkevat 

polut herättävät kentässä pelaajan tutkimusviettejä ja saavat hänet kiinnostumaan luo-

dusta ympäristöstä.  Luonnonmukaisia ohjaavia objekteja ei yleensä mielletä 

liikkuvuuden rajoitteeksi, vaan pikemminkin haasteeksi. (Level Design: Guiding The 

Player 2018.) 
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Tiheät metsät luovat valon kanssa ohjaavat raamit kentälle, joka ohjaa pelaajaa kulke-

maan teitä pitkin kylien ja haluttujen näkymien luokse. Pelaajan innon ei anneta kui-

tenkaan lopahtaa, vaikka hän päättäisikin olla seuraamatta teitä, vaan kävelisi suoraan 

tiheään metsään. Metsän takana on pelaajalle muuta tutkittavaa, jolla häntä pyritään 

kannustavasti ohjaamaan taas oikeaan suuntaan. 

 

Projektista jäi puuttumaan vihollisten ja vaarallisten olentojen läsnäolo. Kentällä näkyvät 

viholliset olisivat tuoneet peliin yhden pelaajaa ohjaavan keinon lisää. (Level Design: 

Guiding The Player 2018.) Vihollisten rinnalla olisi järkevää myös peliin lisätä 

jonkinlainen kuolemis- tai rangaistusjärjestelmä, joka toisi Milamin ja El-Nasrin (2009) 

viidennen pelaajan ohjaamisen pääkeinon mukaan toteutukseen. Yhdellä 

lisäohjauskeinolla olisi saatu enemmän syvyyttä ja vaihtelua myös yleiseen pelaajan 

ohjaamiseen. Tätä ei pystytty toteuttamaan, koska Unreal Enginen Marketplacesta tai 

muualta ei löytynyt suoraan sopivaa kentälle sijoitettavaa vihollista. Aika ei olisi 

myöskään riittänyt vihollishahmojen luomiseen, koodaamiseen ja animoimiseen. Tämä 

on yksi monista isojen projektiryh-mien ja pelistudioiden hyödyistä, koska niissä pysty-

tään käyttämään resursseja tällaiseen paremmin, kuin yksin tehdyssä projektityössä. 

 

5.2 Pelikentän testaaminen kahdella koekäyttäjällä 

Pelikenttää testattiin kahdella koekäyttäjällä, ja tutkimuseettisistä syistä heidän 

henkilöllisyytensä pidetään anonyymina. Heitä nimitetään tässä projektissa 

koekäyttäjäksi 1 ja koekäyttäjäksi 2. Koekäyttäjille ei kerrottu ennen testiä muuta kuin 

miten pelaajahahmoa ohjataan. Tämän jälkeen kumpikin koekäyttäjä sai mielivaltaisesti 

mennä kentällä minne haluaa ja luoda pelin säännöistä sellaisen olettamuksen kuin 

tahtoi.  

Koekäyttäjä 1 seurasi aluksi aktiivisesti teitä, ja puiden takaa,  sillan toiselta puolelta, hän 

löysi ensimmäisen talon ja kiinnitti heti huomionsa tähän. Taloa tutkittuaan ja 

huomatessaan sen olevan muuten merkityksetön, koekäyttäjä 1 jatkoi metsän ja 

kukkuloiden tutkimista. Alkuun koekäyttäjä 1 pysyi teiden luomilla reiteillä, mutta poikkesi 

loppuajaksi samoilemaan niiden ulkopuolella käyden metsässä ja kavuten kukkulalle. 

Koekäyttäjä 1  pysyi myös suuren osan ajasta valoisemmilla alueilla kuin varjoissa 
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puiden seassa. Testikierroksen loputtua koekäyttäjä 1 kertoi etsineensä kentästä 

keräiltäviä esineitä talojen luota ja ympäristöstä ja koettaneensa välttää liian suuria 

hyppyjä jyrkänteiltä alas siinä pelossa, että se voisi satuttaa häntä. Koekäyttäjä 1  

kuitenkin nautti peliympäristöstä ja vertasi sitä Seurasaareen. 

Koekäyttäjä 2 seurasi myös alkuun teitä ja kiinnostui niiden varrelle asetetuista 

koristeellisista kärrystä ja tynnyreistä. Koekäyttäjä 2  kiinnostui myös hyvin paljon kentän 

vesistöistä ja koetti uimista. Vedestä rantauduttuaan koekäyttäjä 2  samosi metsiä ja 

kiipesi kukkulalle, josta näki taloja. Talot kiinnittivät oitis koekäyttäjä 2:n huomion, ja hän 

lähti suorinta reittiä kulkemaan niiden luokse. Suurimman osan peliajasta myös 

koekäyttäjä 2 pysytteli valoisemmilla alueilla kuin varjoisammassa puiden alla. 

Koekäyttäjä 2 kiinnostui taloista paljon koekäyttäjä 1:tä  enemmän ja kulki talolta toiselle 

tutkien niitä. Testin loputtua koekäyttäjä 2  kertoi, miten vesi ja rakennukset kiinnostivat 

häntä ja miten metsän reunamat olivat ohjanneet hänen matkantekoaan. Myös 

koekäyttäjä 2  kertoi välttäneensä liian korkeita hyppyjä alas siinä pelossa, että se 

tuottaisi pelaajalle vahinkoa. 

Pelikentän testauksesta ja koehenkilöiden palautteista saatiin selville, ettei kumpikaan 

ollut kiinnittänyt huomiota alussa näkyvään weeniehen, vaan enemmän tiehen, jota 

lähteä seuraamaan. Talot olivat kuitenkin näköyhteyden sattuessa kummallekin 

välittömästi kiinnostusta herättävä kohde. Kumpikin koehenkilö pysytteli valoisalla 

alueella ja seurasi pinnanmuotojen ja esteiden luomia polkuja. Vaikka weenieiden käyttö 

ei testikentässä täysin onnistunutkaan huonon näkyvyyden takia, pystytään Milamin ja 

El-Nasrin kaksi pelaajaa ohjaavaa pääkeinoa selvästi erottamaan testien perusteella, eli 

kohteen etsintä ja reitillä liikkuminen ja sen estäminen. Tahattomasti koehenkilöiden 

oman tulkintannan vuoksi, myös kolmas ohjaava tekijä, pelaajan haavoittuminen, oli 

läsnä testitilanteessa, koska molemmat koekäyttäjät pelkäsivät pudotuksen tuottavan 

pelaajalle vahinkoa. 
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5.3 Projektin jatkokehitysmahdollisuudet 

Insinöörityön projekti rakennettiin yksin, ja yksinkertaisesti aika ei riittänyt koko pelin ra-

kentamiseen rajoitetussa ajassa. Vaativuustason noustessa korkeammalle on hyvä jat-

kaa pelin tekoa yleensä tiiminä. Tällainen peli tarvitsisi neljän tai viiden tekijän kokoisen 

ryhmän tekemään kentän ja sen ympärille sijoittuvan pelin loppuun. 

Projektia tulisi jatkaa koristamalla ympäristö tavoitteen mukaisesti loppuun. Ympäristöön 

tulisi laittaa lisää kallioita, puustoa ja kasvillisuutta. Lisäksi ympäristöön olisi hyvä laittaa 

enemmän taloja luomaan johonkin kentän osaan hieman tiheämpää asutusta tai kylän 

tapaisen alueen. Talojen ympärille voisi asettaa enemmän tunnelmaa lisääviä yksityis-

kohtia, kuten aitoja ja valaistuja lyhtyjä. 

 

Kenttään olisi helppo luoda lisää tunnelmaa luonnon äänien ja taustamusiikin avulla, esi-

merkiksi metsiin omat lintujen viserrykset ja tuulen havinat puihin, kylään ihmisten tou-

hukkaita ääniä ja kolahduksia ja ehkäpä muusikko soittamaan tavernan eteen tai penkille 

omenapuun alle. Äänet loisivat paljon syvyyttä peliin ja toimisivat NPC-hahmoihin liitet-

tynä ohjaavana elementtinä. (Crecente 2014; Playing with your mind: The psychology 

of sound in video games 2019.) 

 

Kentän tarkoituksen mukaan taloihin voisi lisätä jonkinlaisen mahdollisuuden mennä ta-

loon sisälle. Tällä hetkellä taloihin ei voi mennä sisälle, ja ne toimivat enemmänkin kor-

isteina. Mahdollisuus tutkia taloja ja päästä niihin sisään olisi tarpeellinen lisä, mikäli 

kenttää käytettäisiin esimerkiksi seikkailupelin pohjana. Nopeatempoisen räiskintäpelin 

kannalta tämä tuskin olisi tärkeää. Tällöin talot voisi jättää sellaisenaan koristeeksi ja 

esteeksi, niin kuin ne nyt ovat. Näistä kahdesta pelimuodon ideasta kenttä sopisi parem-

min seikkailupeliin, jota alun perin tavoiteltiin kenttää luotaessa. On kuitenkin hyvä hu-

omata pelikentän mahdollisuus sopia myös räiskintäpelikäyttöön. 

 

Pelissä ei tällä hetkellä ole minkäänlaista karttaa avustamassa pelaajaa suunnistamaan, 

ainoastaan peliympäristö. Asian voisi ratkaista joko luomalla pelaajalle UI-minimapin 

(User Interface) tai jatkaa kartattomalla pohjalla ja luoda vaikka paljon opasteita ja tien-

viittoja peliin.  
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Ympäristön elävöittämiseksi kentälle tulisi asettaa NPC-hahmoja, kuten kyläläisiä, kar-

tanonherroja ja metsästäjiä. Ympäristöön lisättäisiin myös eläimiä, kuten kettuja, kauriita 

ja jäniksiä, asuttamaan metsiä. Kyläläisten ympärille voisi luoda kanoja maatilaeläimiksi. 

Kettuja voisi yhdistää metsästämään kanoja satunnaisesti ja aiheuttamaan erilaisia 

tapahtumia ja jännitystä peliin. NPC-hahmojen avulla saataisiin myös hyödynnettyä 

Milamin ja El-Nasrin tutkimuksen kolmatta pääkeinoa eli AI:n etsimistä. Kolmannen 

pääkeinon astuessa kentälle ohjaavaksi tekijäksi olisi mahdollista vuorotella toisen ja 

neljännen pääkeinon kanssa, mikä tekisi pelikokemuksesta paljon kiinnostavamman. 

(Milam & El-Nasr 2009: 2.) Kuvassa 20 on kuva mahdollisesta kettuhahmosta peliin.  

 

 

 

Kuva 20. Mahdollinen kettuhahmo peliin (Unreal Engine 2019). 

 

Projektin edetessä luotaisiin NPC-hahmojen avulla erilaisia pelaajalle annettavia 

tehtäviä. Nämä tehtävät vaatisivat pelaajaa kulkemaan muihin pelikentän kolkkiin. Näin 

varmistettaisiin, että kentän kaikki alueet ja luodut hienoudet tulisivat pelaajan 

näkemäksi. Tehtävät voisi myös liittää erilaisiin tapahtumiin kentällä, kuten ‘kettu nappaa 

kanan’ -tyyppisiin tapauksiin, jossa pelaajan tulisi estää tapahtumaa toistumasta. Tämä 

loisi lisää syvyyttä pelaajan kolmanteen pääohjauskeinoon. (Milam & El-Nasr 2009: 2.) 
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Tällä hetkellä pelikentän vedenalainen maailma on hyvin vähän asuttu tai koristeltu. Sitä 

tulisi kehittää ja parantaa kiinnostavammaksi, esimerkiksi luomalla sinne kasveja ja meri-

eläimistöä. Lisäksi vedenalaiseen maailmaan voitaisiin sijoittaa arvokkaita esineitä, jotka 

syventäisivät Milamin & El-Nasrin tutkimuksen ensimmäisessä ohjauskeinossa mainittua 

arvokkaiden esineiden merkitystä pelaajalle. Tämä mahdollistaisi uuden tutkimisym-

päristön pelaajalle, jolloin myös samaisen teorian toinen pääohjauskeino korostuisi jäl-

leen. (Milam & El-Nasr 2009: 2.) 

 

Mahdollisena hyvänä lisänä NPC-hahmojen ja villieläinten kanssa olisi tehdä jonkin-

lainen pelaajan haavoittumissysteemi, jolla voitaisiin rangaista pelaajaa liian uhkaroh-

keista tai vääränlaisista liikkeistä. Niin kuin Milamin ja El-Nasrin tutkimuksessa sanotaan, 

tätä voisi käyttää hyvänä keinona pelaajan ohjaamiseen. Pelin vaarat voisi esimerkiksi 

toteuttaa villipetojen muodossa, ja pelaajan tulisi huonon tilanteen sattuessa joko 

piiloutua tai juosta petoja karkuun. Haavoittuvuustekijällä voisi olla monia eri mah-

dollisuuksia pelikentässä. (Milam & El-Nasr 2009: 2.) 

 

Viimeisiä tunnelmaan vaikuttavia lisäyksiä olisivat usvien ja sumupilvien asetteleminen 

laaksoihin ja metsiin savujen asettaminen savupiippuihin ja liekkien asettaminen nuoti-

oihin ja soihtuihin. Vaikeampi haaste, mutta mahdollinen, olisi myös luoda peliin päivän 

ja yön sykli. Vuorokaudenaikojen vaihtelu toteutuisi todennäköisimmin jollakin ostetulla 

lisäosalla tai koodipohjan muokkauksilla, joten se sivuaa hieman projektin aihetta, mutta 

se olisi toiminto, josta pelikentän tunnelma hyötyisi. 

 

Vaikka kaikkea on loputtomiin mukava lisätä peliin, tulisi pelillä ja luodulla kentällä olla 

itsessään jokin lopullisempi päämäärä ja tavoite. Tämän keksiminen olisi tärkeää kentän 

rakenteen osalta, jotta peliympäristöä voitaisiin jatkosuunnitella tätä tavoitetta kohden, 

esimerkiksi mahdollista tarinaa tai juonikaaviota varten. Vaikka projektissa luotu kenttä 

onkin freeroam-tyyppinen, tulisi tarinasta todenäköisesti paljolti lineaarinen: mahdollises-

ti kaksi tai kolme tehtäväsarjaa, mitä pelaaja voisi tehdä toisistaan hieman riippuen aina 

eteenpäin, muttei tarinallista freeroamia. 

 

Projektityötä olisi hyvä myös testata tulevaisuudessa koekäyttäjillä. Näin saataisiin 

tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan peliä kannattaa kehittää tai muokata. Tätä ovat useat 

peliyrityksetkin tehneet erilaisilla alfa-ja beetaversioilla.  
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5.4 Henkilökohtainen kehittyminen 

Insinöörityön projekti oli opettavainen kokemus, koska pääsin harjoittelemaan oman 

avoimen maailman pelikentän luomista. Tekemällä työn itse alusta loppuun pääsin 

näkemään vaiheittain, millaista pelin rakentaminen, työstäminen ja muokkaaminen on. 

Tällaisesta työstä on hyötyä tulevaisuudessa pelialalla, ja työn tuoma tieto auttaa 

ymmärtämään hyvin kokonaisuutta. Lisäksi tämä työ on hyvä näyte taidoistani tulevia 

työmahdollisuuksia ajatellen. Olen projektia tehdessä myös itse oppinut hyvin paljon 

pelaajan ohjaamiseen liittyvistä seikoista, ja tulen varmasti hyödyntämään näitä opittuja 

asioita tulevaisuudessa. Kaikkiaan projekti oli hyvin opettavainen ja kehitti taitojani Un-

real Engine 4:n käyttäjänä paljon. 

Vaiheittaisen työskentelyn ansiosta opin ymmärtämään myös pelin rakentamisen 

kerrostuneisuutta ja tiimin eri työtehtävien merkitystä. Projektissa tein kaiken itse, vaikka 

osa työstä olisi hyvin voinut kuulua tiimissä eri jäsenille. Jatkossa osaan tehdä 

peliprojekteja entistä tehokkaammin niin yksin kuin tiimissä. Kun tiedän yleiskuvan 

paremmin, osaan muokata oman työni jäljen myös muille tiimin jäsenille sopivaksi. 

Tulevaisuudessa voisin myös tutustua muihin pelimoottoreihin. 

Jos tekisin projektin uudelleen, voisin kokeilla toista pelimoottoria. Saman työn 

tekeminen eri alustalle antaisi hyvän käsityksen myös muista pelientekoalustoista ja 

niiden eroista. Pelialalla on hyvä osata käyttää eri alustoja, jotta on helpompi sulautua 

osaksi erilaisia tiimejä ja kokonaisuuksia. 

Uskon, että tästä projektista ja opinnäytetyöstä voisi olla hyötyä muille samasta 

aihepiiristä kiinnostuneille henkilöille ja niille, jotka suunnittelevat avoimen maailman 

kenttien luomista. Olen pyrkinyt kertomaan mahdollisimman hyvin, kuinka olen edennyt 

omassa projektissani ja mitä asioita tulisi ottaa huomioon vastaavaa työtä luodessa. Aihe 

on varsin ajankohtainen ja alati kehittyvä, minkä vuoksi työni voi olla hyödyllinen muille. 

Peliala on jatkuvasti eteenpäin kehittyvä, mutta uskon työn luovan hyvän tietopohjan, 

joka on käyttökelpoinen vielä pitkälle tulevaisuuteen. 

Projektin lopputulos on toimiva avoimen maailman kenttä, jota voi työstää eteenpäin.  
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6 Yhteenveto 

Insinöörityössä koottiin yhteen tietopohjan ja monien eri lähteiden avulla kattava 

kokonaisuus pelaajan ohjaamisesta. Tietopohjana toimi David Milamin ja Magy Self El-

Nasrin (2009) tutkimus pelaajan ohjaamisesta pelikentällä. Milam ja El-Nasr rajaavat 

pelaajaa ohjaavat keinot viiteen pääluokkaan: keräily, kohteen etsintä, AI:n etsintä, 

reitillä liikkuminen ja sen estäminen ja pelaajan haavoittuvuus. Myös useita pienempiä 

pelaajaa ohjaavia keinoja tuotiin esille kuten valot, äänet ja viholliset. Kenttä rakennettiin 

niin Milamin ja El-Nasrin kuin aiemmin mainittujen pienempien ohjaavien keinojen avulla. 

Pelikentän rakennukseen käytettiin Epic Gamesin Unreal Engine -pelimoottoria. 

Materiaaleja, joita käytettiin pelikentän rakentamiseen, saatiin suurelta osin Unreal 

Enginen Marketplace-kaupasta. 

Kentässä tulee hyvin esiin kaksi Milamin ja El-Nasirin tutkimuksen pääasiallisista 

pelaajaa ohjaavista tekijöistä, reitillä liikkuminen ja sen estäminen ja kohteen etsintä. 

Myös pelaajaa ohjaavia keinoja, kuten valoja ja weenieitä, käytettiin onnistuneesti. 

Kentästä saatiin hyvä pohja mahdollista jatkokehitystä varten. Kenttä nykyisessä 

muodossaan toimii hyvänä alustana, mutta se vaatii vielä kehitystä ja muokkausta 

sopiakseen valmiin pelin kentäksi. 

Uskon, että työstä on hyötyä kaikille, jotka haluavat tietää enemmän pelaajan 

ohjaamisesta. Insinöörityö itsessään on tiivis pakkaus tärkeimmistä näkökulmista ja 

keinoista pelaajan ohjaamiseen, ja se toimii oppaana kaikille niille, jotka haluavat 

perehtyä oman pelinsä pelaajan ohjaukseen. 
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