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Työn tavoitteena on tutkia pelimoottorien soveltuvuutta ohjelmoinnin opetteluun. Työssä 

kerrotaan, miksi pelikehityksellä on tärkeä rooli ohjelmoinnin opettelussa ja miten pelejä tekemällä 
voi oppia ohjelmoimaan. Esitellään kaksi pelimoottoria: Unity ja GameMaker.  

Työssä vertaillaan Unityn ja GameMakerin ominaisuuksia seuraamalla avaruusammuntapelin 
tekemisen ohjeistavia tutoriaaleja. Vertailun kohteena ovat Unityn ja GameMakerin käyttöliittymät, 
peliobjektit, ominaisuudet aloittelijoille sekä ohjelmointikielet. Unityn ja GameMakerin 
ohjelmointikielten esittelyssä on käytetty koodiesimerkkejä, mutta lukijalta ei vaadita esitietoa 
asiasta tekstin ymmärtämiseksi. Lopuksi arvioidaan Unityn ja GameMakerin toimintoja itsenäisten 
opiskelijoiden ja aloittelijoiden kannalta ja esitetään yhteenveto vertailusta Unityn ja 
GameMakerin ominaisuuksien osalta. 

Aineistona käytetään pääosin Unityn ja GameMakerin internetistä löytyviä dokumentaatioita, 
mutta myös muita oleellisia nettisivuja sekä aiheeseen liittyviä kirjoja ja artikkeleita. Kirjat ja 
artikkelit ovat löydettävissä internetistä: O’Reilly Media, Academic Collection EbscoHost, ACM 
Digital Library Complete sekä SpringerLink Books Complete -palveluista. Arviointi- ja 
yhteenvetoluvut sisältävät myös kirjoittajan omaa pohdintaa, joka perustuu GameMakerin ja 
Unityn käytön kokemuksiin. 

Vertailu osoittaa, että pelimoottoreissa on ominaisuuksia, kuten tutoriaalit, valmiit pelit ja koodit 
sekä raahaa ja pudota -toiminto, jotka helpottavat aloittelijan tai itseopiskelijan ohjelmoinnin 
opiskelua. Vertailun tuloksena todetaan GameMakerin olevan parempi vaihtoehto aloittelijoille, 
jotka haluavat päästä nopeasti kiinni ohjelmointiin, sillä GameMakerin tutoriaalit kertovat luodun 
ohjelmakoodin tarkoituksen alusta alkaen. Unityä työssä suositellaan pidemmälle pelikehitykseen 
tai ohjelmointiin tähtääville laajempien muokkausmahdollisuuksien vuoksi. Todettiin 
pelimoottorien olevan erinomainen työväline ohjelmoinnin opettelussa. Työn luettuaan lukija on 
saanut kattavan kuvan pelimoottorien tarkoituksesta, Unitystä ja GameMakerista sekä niiden 
eroista ja yhteneväisyyksistä. 
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1. JOHDANTO 

Ohjelmointia on jo pidempään opetettu kolmannen asteen koulutuksissa, mutta vasta 

parina viime vuonna asiaa on alettu pohtimaan myös peruskoulun kannalta. Suomessa 

ohjelmointi sai paikan perusasteen opetussuunnitelmasta, joka otettiin käyttöön syksyllä 

2016 [1]. Erinäisiä lapsille ja nuorille suunnattuja koodauskouluja on ollut toiminnassa jo 

muutamaa vuotta aiemmin. Ohjelmoinnin perusasioiden ymmärtämistä verrataan 

muiden oppiaineiden ymmärrykseen: se on yleissivistystä, joka lisäksi antaa uusia 

mahdollisuuksia tulevaisuuteen [1]. On tärkeää osata ajatella ohjelmoinnillisesti eli 

tunnistaa kaavoja, purkaa ohjelmaa osiin ja automatisoida toimintoja, vaikkei aikoisikaan 

tulevaisuuden huippuohjelmoijaksi [2].  

Ala-asteella ohjelmointiin tutustutaan lähinnä erilaisten komentojen ja käskyjen kautta, 

eikä itse ohjelmointikieliä tarvitse vielä opetella. Yläasteella perehdytään ohjelmointiin 

syvällisemmin ja opetellaan ensimmäinen ohjelmointikieli sekä rakennetaan jo toimivia 

ohjelmia. [1] Käsittelen työssäni teknologioita, joilla jo 13–16-vuotias nuori voi kehittää 

pelejä sekä oppia ohjelmointia. 

Pelien kehittämiseen on olemassa pelimoottoreita, joilla niin ammattilaiset kuin aloittelijat 

kehittävät pelejä. Pelejä voidaan julkaista monille eri alustoille, kuten mobiililaitteille, 

pelikonsoleille ja tietokoneille. Tarkastelen työssäni, miten pelimoottorit Unity ja 

GameMaker soveltuvat ohjelmoinnin opetteluun ja kuinka itsenäisesti nuori voi oppia 

kehittämään pelejä niiden avulla. Unity ja GameMaker ovat jo vaativampia ohjelmistoja, 

eivätkä ne siksi ole sopivia vielä ala-asteikäisten käyttöön. Käyn läpi perusteita 

molemmista pelimoottoreista ja vertailen niiden ominaisuuksia nuorten ja aloittelijoiden 

näkökulmasta. Tavoitteena ei siis ole kertoa, kuinka hyvin niiden avulla voi oppia 

kirjoittamaan koodia, vaan tarkoituksena on selvittää, mitä ominaisuuksia niissä on 

ohjelmoinnin aloittaville ja kuinka hyvin niiden ominaisuudet tukevat itsenäistä opiskelua. 

Aloitan kertomalla ohjelmoinnin itseopiskelusta sekä pelien kehittämisestä luvussa 2. 

Luvussa 3 esittelen käyttämäni teknologiat: Unityn ja GameMakerin. Luvussa 4 käydään 

läpi Unityn ja GameMakerin ohjelmointikieliä. Luku 5 keskittyy Unityn ja GameMakerin 

ominaisuuksien vertailuun ja vielä ennen yhteenvetoa arvioin pelimoottorien 

soveltuvuutta ohjelmoinnin opiskeluun luvussa 6. 



2 
 

2. OHJELMOINTIA PELIEN AVULLA 

Vaikka perusasteen koulutukseen sisältyykin ohjelmointia, ei se kuitenkaan ole 

varsinaista ohjelman tai pelin toteuttamista itse koodaten. Peruskoulussa ohjelmointia 

on sisällytetty esimerkiksi matematiikan opintoihin lähinnä ohjelmoinnillisen ajattelun 

muodossa. Lisäksi koulussa kaikki tutustuvat ohjelmointiin samaa tahtia, mikä ei 

välttämättä vastaa oppilaiden omaa tasoa ja halukkuutta oppia koodaamista. Yksi 

haasteista ohjelmoinnin viemisessä perusopetukseen onkin tasapainottaa koulutus- ja 

motivointinäkökohtia [3]. 

Niin kouluopetuksessa kuin itsenäisessäkin ohjelmoinnissa opetteleminen aloitetaan 

usein luomalla pelejä. Pelissä on selkeästi erotettavissa syy-seuraus-suhteet. Pelit ovat 

lisäksi mielenkiintoisia, ja niitä pääsee kokeilemaan ja analysoimaan jo 

kehitysvaiheessa. Pelihahmoja luomalla, pelin juonen ideoinnilla sekä kirjoittamalla 

dialogeja peliin nuoret saavat harjoitusta esimerkiksi kerronnallisista taidoista. Antamalla 

nuorten ja ohjelmoinnin aloittavien olla ohjelmointiprosessin keskellä, he automaattisesti 

tutustuvat pelikehitykseen, jolloin he samalla aktiivisesti oppivat. [4] 

Pelien kehittäminen on siis hyvä esimerkki aktiivisesta oppimisesta, jossa tekijä hallitsee 

itse omaa oppimisprosessiaan. Tietojen ja ohjeiden etsiminen peliä varten kannustaa 

tehokkaammin etenemään oppimisprosessissa kuin passiivisesti annetut ohjeet. [4] 

Aktiivinen oppiminen antaa mahdollisuuden rakentaa ja muokata myös omaa 

ammatillista maailmankuvaa ja synnyttää jotain aidosti uutta [5].  

Ohjelmoinnin opettelussa käydään yleensä läpi koko prosessi ohjelman tai tässä 

tapauksessa pelin luomisesta. Aloitetaan suunnittelemalla pelin idea ja jalostetaan sitä 

toteuttamiskelpoiseksi. Laaditaan prototyyppejä ja testataan peliä. Näitä vaiheita 

voidaan vielä jatkaa analyysivaiheella, jolla voidaan erottaa suunnittelu pelin 

toteuttamisesta. [4]  
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3. PELIMOOTTORIT 

Pelien luomista varten on olemassa monia erilaisia pelimoottoreita. Ennen koodin 

kirjoittamisen opettelua on kuitenkin tärkeä ymmärtää pelimoottorien toiminta sekä 

niiden käyttöliittymien käyttäminen. Pelit ovat projekteja, jotka koostuvat koodeista, 

peliobjekteista, näkymistä ynnä muusta peleille ominaisista osista [6]. 

3.1 Pelimoottorien käyttö 

Pelimoottori on ohjelmointikehys, jota käytetään erityisesti pelien ja graafisten esitysten 

luomiseen. Pelimoottorin olennaisena osana on ohjelman itse luoma abstrakti rajapinta, 

jonka kautta ohjelmoija saa useita tarpeellisia toimintoja ja työkaluja pelin luomiseen. 

Pelimoottori tarjoaa siis uudelleenkäytettäviä komponentteja, joilla saadaan pelistä 

nimenomaan peli. Komponentteja voivat olla esimerkiksi erilaiset objektien mallit, 

animaation teko, törmäysten käsittely tai jopa tekoäly. Pelimoottorin ominaisuuksiin 

ohjelmoija pääsee käsiksi käyttöliittymän kautta, jossa myös itse pelin ohjelmointi 

tapahtuu. [7] 

Opetuskäytössä pelimoottori ei saisi kuitenkaan olla liian automatisoitu, sillä oppilaan on 

tärkeä pohtia itse esimerkiksi, miten toiminnot riippuvat toisistaan ja mitä tapahtuu 

virhetilanteessa. Lisäksi opetustilanteessa on oleellista, että oppilas voi suorittaa 

yksinkertaisia operaatioita helposti ja nopeasti ilman turhauttavaa monimutkaisuutta tai 

odottelua. [8] 

Ensimmäisenä haasteena pelimoottoreiden itsenäisessä käytössä on niiden 

käyttöliittymän asentaminen omalle koneelle. Lähes kaikki pelimoottorit toimivat omina 

ohjelminaan, jotka vaativat käyttäjältään tietoteknisiä taitoja. Suurin osa ladattavista 

pelimoottoreista sisältää opettavia kursseja eli tutoriaaleja itse ohjelman käyttämiseen 

liittyen. Tämän jälkeen vuorossa on itse pelin luominen ja ohjelmoinnin opettelu. 

3.2 Unity ja GameMaker 

Tähän työhön valitut pelimoottorit ovat Unity ja GameMaker. Molemmilla on omat 

kattavat dokumentaatiot, joista löytyy ohjeita ja tietoa pelimoottoriin liittyen. Tämän luvun 

teksti on pääosin muokattu pelimoottoreiden dokumentaatioista. [9, 10] 

Unity ja GameMaker ovat ladattavissa ilmaiseksi omalle koneelle. Unityä pääsee 

käyttämään myös ilmaiseksi, mutta GameMaker täytyy ostaa ilmaisen kokeilujakson 



4 
 

jälkeen eikä sen halvin versio kata kaikkia tässä työssä mainittuja ominaisuuksia, kuten 

pelien julkaisua usealle eri alustalle. Molemmat pelimoottorit tarjoavat yksityiskäyttöön 

tarkoitetun ohjelman lisäksi erilaisia vaihtoehtoja ammattikäyttöön ja useita 

julkaisuominaisuuksia valmiille peleille. Tässä työssä käytetään yksinkertaisimpia 

henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja versioita. Maksuton käyttö on yksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista pelimoottorille nuorten näkökulmasta. 

Unity tarjoaa laajan kehyksen 2D- ja 3D-pelien rakentamiselle sekä tuen virtuaaliseen 

todellisuuteen kehitettäville peleille. Unityllä on omat oppaansa käyttöliittymän, koodin, 

netin käytön, objektien grafiikoiden ja fysiikan, äänen, navigaation ja monen muun pelin 

ominaisuuksien osalle. Aloittaminen on tehty helpoksi tarjoamalla apuohjelmia kuten The 

Learn screen ja Creator Kit, jotka opettavat Unityn käyttöä tutoriaalien avulla. Unity antaa 

käyttäjälleen myös valmiita projekti- ja pelipohjia, eli ihan alusta asti ei aloittelijan tarvitse 

lähteä peliä tai projekteja toteuttamaan. 

GameMakerilla voi luoda 2D-pelejä. Se ei mahdollista 3D- tai VR-toteutuksia, mutta 

aloittaminen on tehty erittäin helpoksi. GameMaker sisältää DnD (Drag and Drop eli 

raahaa ja pudota) -toiminnon, jonka avulla pelien tekeminen onnistuu ilman varsinaista 

koodaamista. Kuten Unityllä, myös GameMakerillä on ohjeet lähes kaikkeen uusien 

peliobjektien luomisesta lisäosien ja ekstrojen käyttöön. GameMaker tarjoaa myös 

kattavan Studio-tutoriaalin aloittelijoille. Tutoriaalin videoissa käydään läpi yksinkertaisen 

pelin toteuttaminen täysin tyhjästä. Videoiden kautta opiskelija tutustuu ohjelman 

käyttöliittymään ja useihin toimintoihin. Tutoriaalin lopussa päästään myös jo 

koodaamaan, vaikka tähänkään ei kokemusta tarvitse olla. 

Unity sopii myös nuorille ja itseopiskelijoille useiden aloittelijoille suunnattujen valmiiden 

materiaalien vuoksi, mutta myös siksi, että se on tehokas, kyvykäs, sillä on huomattava 

määrä ominaisuuksia ja se on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty. Kaikki nämä 

yhdessä ovat tulevaisuuden ohjelmointiuran kannalta oleellista.  
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4. OHJELMOINTIKIELET 

Koodaamisen opettelun alkuvaiheessa käydään läpi erilaisia määrittelyjä, käskyjä ja 

komentoja. Näiden jälkeen siirrytään ehdollisiin ja toistuviin toimintoihin sekä funktioihin. 

Useat opetusohjelmat lähtevät johdattaman oppilasta ohjelmointiin tällä tavalla, kuten 

myös Unity ja GameMaker.   

4.1 GameMaker Language ja C# 

GameMakerin ohjelmointikieli GML (GameMaker Language) on sisäänrakennettu 

GameMaker Studioon. Sitä ei siis voi käyttää ohjelman ulkopuolella. GML on hyvin 

lähellä muita ohjelmointikieliä, kuten C++:aa [11]. GML:ssä on muutamia käytäntöjä, 

joiden noudattaminen on välttämätöntä. Esimerkiksi peliresurssien nimeämisessä saa 

käyttää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivaa. [12] GameMaker esittelee ohjelmointikielen 

yleiskatsuksessa eriaisia käyttöpaikkoja koodille: skriptit, tapahtumat, pelialueen koodi 

sekä esimerkkikoodi.  

Unity tukee ohjelmointikielinä C#:ia, JavaScriptiä sekä Boo:ta. Nimimerkki aleksandr 

kertoo blogissaan, että suurimmassa osassa Unityn tutoriaaleja ja esimerkkejä on 

ohjelmointikielenä kuitenkin C# [13]. C# on Microsoftin luoma olioperustainen, 

alustariippumaton ohjelmointikieli. C#:ia käytetään laajalti myös Microsoft .NET 

frameworkin kanssa. [14, 15] C# käyttää yhtenäisten tyyppien järjestelmää, joka sallii 

kaikkien muuttujien muuttamisen samaksi tyypiksi, esimerkiksi numeerisen muuttujan 

merkkijonoksi. C#:in metodit ovat funktioiden jäseniä, jotka sisältävät ominaisuuksia ja 

tapahtumia. [15] Myös C# muistuttaa C++-kieltä ja siksi sillä on useita samankaltaisia 

ominaisuuksia GML:n kanssa. Toisin kuin GML:n yleiskatsauksessa, Unity esittelee heti 

C#:n skiptien elementtejä, kuten muuttujia ja funktiota. 

Sekä Unityllä että GameMakerilla on helpompi lähteä opettelemaan pelien kehittämistä, 

mikäli jokin oliopohjainen ohjelmointikieli on jo ennestään tuttu. Itseopiskellen ei 

kuitenkaan eteen välttämättä ensimmäisenä tule C++:aa, jolloin GML:n ja C#:in 

syvimmät olio-ominaisuudet jäävät piiloon GameMakerin ja Unityn opettelemiselta.  

4.2 Muuttujat 

GameMakerin muuttujilla on tyypin (luku, merkkijono, totuusarvo, ynnä muita) lisäksi 

erilaisia näkyvyysalueita, kuten globaali, paikallinen sekä ilmentymä- ja vakionäkyvyys. 
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Kaiken tyyppiset muuttujat voidaan alustaa var-määreellä. GameMaker tarjoaa myös 

laajan valikoiman sisäänrakennettuja muuttujia, joiden käyttäminen on ohjelmoijan 

mieltymysten mukaista. Ne ovat kuitenkin asiallisesti nimettyjä ja väritettyjä, mikä tekee 

niistä helpommat muistaa, eikä omia muuttujia välttämättä tarvitse luoda. [16] Alla on 

esitetty eri GML:n näkyvyysalueiden muuttujia. 

var a = 1; 
global.b = 2; 
self.c = 3; 

Unity ei esittele C#:ia perusteellisesti vaan lähtee johdattelemaan kieleen nimenomaan 

omien aloittelijoille oleellisten komentosarjojen avulla. Unityllä käytössä on muuttujien 

julkinen ja yksityinen määrittely. Lisäksi jokaisella muuttujalla on oltava tyyppi, eikä 

muuttujia voi alustaa käyttämällä yhteistä var-määrettä. Alla on muutama esimerkki. 

public int myNumber = 1; 
private string myString = ”kaksi”; 

4.3 Ehtolauseet 

Ehtolause on yksi yleisimmistä käskyistä, joita käytetään pelien tekemisessä [16]. 

Ehtolauseet määrittelevät tapahtumia, jotka ovat seurausta jostakin toisesta 

tapahtumasta. Sekä Unityllä että GameMakerillä ehtolauseiden määrittely ja 

käyttäminen tapahtuu samalla tavalla. Alla olevaa esimerkkiä voisi siis käyttää sekä 

GameMakerissa että Unityssä. 

if (a > b) { 
    return a; 
} 
else if { 
    return b; 
} 
else { 
    return a+b; 
} 

Vaikka GameMakerin DnD-tilassa ei tarvitse koodata, on objektien määrittelyssä 

selkeästi nähtävissä ehtolauseet ja niiden käyttäminen. Unityllä ehtolauseet eivät tule 

esiin opettelun alkuvaiheessa vaan vasta myöhemmin edistyneempiin skripteihin 

siirryttäessä. 
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4.4 Luokat 

Osana C#-kieltä ovat luokat, jotka toimivat pohjana niistä edelleen luoduille esiintymille. 

C#:ssa luokat voi ajatella tyyppeinä, joilla on enemmän ja vaativampia  ominaisuuksia 

kuin pelkillä muuttujilla. [14] Luokat tulevat Unityssä esille heti koodaamisen alussa, sillä 

ohjelma luo valmiiksi vaadittavan ohjelmapohjan, joka sisältää luokan määrittelyn ja 

muutaman välttämättömän ja toteuttamattoman funktion. Alla esitetty ohjelmapohja on 

käytössä myös myöhemmin työssä esitetyssä ohjelmassa 1. 

using UnityEngine; 
 
public class DemoScript: MonoBehaviour { 
 

// Start-funktiota käytetään luokan alustukseen. 
void Start() { 
} 
 

// Update funktiota kutsutaan jokaisessa aikakehyksessä. 
void Update() { 
} 

} 

GML ei käytä luokkia vaan keskittyy objekteihin ja niille annettaviin funktioihin, jotka 

saavat asioita tapahtumaan. GameMakerilla on valmiina paljon GML-funktioita, joita voi 

hyödyntää sekä DnD-tilassa että itse koodatessa. [12] 
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5. UNITYN JA GAMEMAKERIN VERTAILU 

Tässä luvussa tarkastellaan avaruusammuntapelin tekemistä Unityllä ja GameMakerilla 

alusta asti tutoriaaleja seuraten. Avaruusammuntapelin oleellisia toimintoja ovat 

avaruusaluksen liikuttaminen ja sillä ampuminen sekä ampumisen kohteena olevien 

asteroidien käyttäytyminen. Peli on lähes samanlainen sekä yksinkertainen toteuttaa 

molemmilla pelimoottoreilla, minkä vuoksi se on valittu vertailuin kohteeksi. Koska 

GameMaker ei tue 3D-kehitystä, tehdään avaruusammuntapeli 2D-muodossa myös 

Unityllä. GameMakerin avaruusalustutoriaali on toteutettuna videoina ja Unityn tekstinä 

sekä kuvina [17, 18].  

5.1 Käyttöliittymät 

Unityn käyttöliittymä (kuva 1) voi tuntua loogisemmalta kuin GameMakerin (kuva 2). 

Unityn käyttöliittymässä on erilaisia osioita, joilla on omat tarkoitukset. Pelinäkymästä 

(scene view) voi tarkastella pelimaailmaa monesta eri suunnasta sekä lisätä tai muokata 

peliobjekteja. Pelinäkymä näyttää pelialueen pelaajan näkökulmasta. Tarkasteluosioissa 

(inspector) voi muokata valitun peliobjektin ominaisuuksia. Alareunan projektivälilehdeltä 

pääsee valitsemaan resursseja pelille ja vasemman reunan hierarkiaosio mahdollistaa 

peliobjektien jäsentelyn pelitilanteen sisällä. [19] 

 

Kuva 1: Unityn käyttöliittymä 2D-näkymässä. 

GameMakerin käyttöliittymä on liikkuvampi, mutta kuitenkin täynnä erilaisia 

komponentteja, kuten Unitylläkin. Oikeassa reunassa on resurssivalikko, jossa on 
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näkyvissä kaikki peliin luodut asiat. Keskellä olevassa työtilassa voi siirtyä eri resurssien 

välillä vierittämällä taustaa eri suuntiin. [9] Lähes kaikki muutokset peliin tehdään 

työtilassa eikä erillisiä ikkunoita tarvita. Kuvassa 2 näkyy avaruusalusobjektin sekä 

osittain avaruusaluksen kuvan ominaisuudet. 

 

Kuva 2: GameMakerin käyttöliittymä työtilassa loitonnettuna. 

GameMakerin käyttölittymässä jokaisella objektilla ja niiden sisällöillä on omat ruutunsa, 

minkä takia ne menevät käyttöliittymässä osittain ulos työnäkymästä. Unityllä 

käyttöliittymässä on huomioitu useiden eri osioiden näkyminen niin, ettei 

päällekkäisyyksiä esiinny ja kokonaiskuva pelistä säilyy selkeänä. 

5.2 Peliobjektit 

Objektit ovat pelien resursseja ja ydinrakennuspalikoita. Ne ovat kuitenkin lähes 

hyödyttömiä yksinään, ja tarvitsevat siksi komponentteja lisäämään toiminnallisuutta. 

[19] Objektit voivat käyttäytyä annetun mallin mukaan ja reagoida erilaisiin tapahtumiin 

sekä toisiinsa. Suurin osa pelissä näkyvistä asioista perustuu peliobjekteihin ja niiden 

vuorovaikutukseen. [9] 

Unity käyttää näyttelijäkomponenttimallia, jossa peliobjektit esiintyvät niin sanotusti 

näyttelijöinä ja niiden komponentit ovat skriptejä. Unityllä on sisäänrakennettuina 

komponentteja, joista tärkeimpiä ovat kamera, pysyvien ja jäykkien kappaleiden perusta 

(rigidbody), törmäysten käsittelijä (collider) ja valotus. [19] Jokaisella Unityllä luodulla 

objekteilla on valmiina myös joitakin perusominaisuuksia komponentteina, kuten 

esimerkiksi sijainti, rotaatio ja gravitaatio. Valmiina annettuja ominaisuuksia on helppo 
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muokata käyttöliittymän inspector-näkymän kautta (kuva 3). Toiminnallisuudet, kuten 

liikkuminen, tulee kuitenkin luoda erikseen skripteillä.  

GameMakerin peliobjektit toimivat lähes samalla tavalla kuin Unityn. Peliobjekti luodaan 

ja sille annetaan toiminnallisuus skriptillä tai GameMakerin tapauksessa vaihtoehtoisesti 

käyttämällä annettuja vaihtoehtoja DnD-tilassa. Unityn peliobjektit sijoitetaan suoraan 

pelinäkymään, mutta GameMakerilla pelinäkymään lisätään peliobjektien ilmentymiä 

[19, 20]. GameMakerin objektit reagoivat tiettyihin ennalta määritettyihin tapahtumiin, 

joille koodataan tai kerrotaan halutut toiminnot [20]. Kuvassa 4 on esitetty GameMakerin 

avaruusaluspeliobjektin tapahtumalle välilyönnin painaminen liittyvät toiminnot. Muita 

luotuja tapahtumia objektille ovat nuolinäppäimien painaminen ja pelialueen ulkopuolelle 

joutuminen. 

Kuva 3: Unity 
avaruusaluspeliobjektin 

komponentteja. 
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Kuva 4: GameMakerin avaruusaluspeliobjekti. 

Unityllä tapahtumat kuvataan funktioina. Kullekin peliobjektille on oma kooditiedosto, 

jossa on kirjoitettuna kaikki objektin toiminnallisuudet. Alla on esitetty Unityn 

avaruusaluspeliobjektin (kuvassa 3) koodi, joka sisältää samat toiminnallisuudet kuin 

GameMakerin vastaavan objektin kuvassa 4 olevat tapahtumat (events). Koodia on 

täsmennetty sekä tiivistetty alkuperäisestä. 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class ship_script : MonoBehaviour 

{ 

    // Muuttuja peliobjektin nopeuden tallentamiseen. 

    public float speed; 

 

// Viittaus Rigidbody2D -komponenttin, jota tarvitaan peliobjektin  

// fysiikoiden luomiseen. 

    private Rigidbody2D rb2d; 

 

    public GameObject bullet; 

    

  // Start-funktiota kutsutaan ennen kehyksen päivittämistä  

  // ensimmäistä kertaa. 

    void Start() 

    { 

// Haetaan ja tallennetaan viittaus Rigidbody2D komponenttiin, 

// jotta siihen päästään käsiksi. 

         Rb2d = GetComponent<Rigidbody2D> (); 

    } 

 

    // Update funktiota kutsutaan jokaisessa aikakehyksessä. 

    void FixedUpdate() 

    {    
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        if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow)) 

        { 

            transform.position += Vector3.left * speed * Time.deltaTime; 

        } 

        if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow)) 

        { 

            transform.position += Vector3.right * speed * Time.deltaTime; 

        } 

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) 

        { 

            Instantiate(bullet, transform.position, Quaternion.identity); 

        } 

    } 

} 
Ohjelma 1: Unityn avaruusalusobjektin koodi [18]. 

Yllä olevasta ohjelmakoodista viimeinen if-lause vastaa kuvassa 5 näkyvää 

GameMakerin avaruusalusobjektin ampumisen tuottavaa koodia. 

5.3 Ominaisuudet aloittelijoille 

Unityllä ja GameMakerilla on useita tutoriaaleja monelle eri taitotasolle. Unityn 

tutoriaaleissa pelit on valmiiksi toteutettu, ja tarkoituksena onkin oppia käyttämään 

Unityn käyttöliittymää sekä joitakin toimintoja muokkaamalla peliä omanlaiseksi. Unityn 

tutoriaalit etenevät vaiheittain, ja niitä voi seurata interaktiivisten ohjeiden avulla 

käyttöliittymän sivusta. GameMakerin tutoriaalit ovat pääsääntöisesti videoiden 

muodossa GameMakerin nettisivuilla ja youtubessa. Toisin kuin Unityllä lähes kaikissa 

GameMakerin tutoriaaleissa lähdetään taitotasosta riippumatta rakentamaan peliä 

alusta asti valmiin pelin muokkaamisen sijasta.  

GameMakerilla on tutoriaalien lisäksi kattava kokoelma muita oppaita ja lähteitä kuten 

valmiita skriptejä, resurssien verkkokeskus ja useita blogeja [17]. Unity tarjoaa 

materiaalia yksilöille, opettajille sekä tiimeille. Unity Technologies on luonut tutoriaalien 

lisäksi suoritettavia sertifiointeja, verkkotyöpajoja ja kursseja. [21] 

Unityn materiaaleista Create with Code -kurssi keskittyy ohjelmoinnin opettamiseen. 

Kurssilla luodaan pienempiä projekteja, joissa käytetään Unityn omia valmiita resursseja 

sekä isompi projekti täysin tyhjästä käyttäen C#:ia [22]. Kurssin opetusmateriaali on 

kirjallisina ohjeina käyttöliittymässä sekä Unityn nettisivuilla videoina. Videoissa 

kerrotaan tarkemmin, miksi ja miten jokin pelin asia tehdään. Kurssi kokonaisuudessaan 

kestää 37 tuntia. Kurssilla keskitytään myös projektin hallitsemiseen sekä Unityn 

käyttöön. GameMaker opettaa lähes jokaisen tutoriaalin yhteydessä perusteita 
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kyseisestä toiminnosta sitä luodessa ja näinollen opettaa käyttäjää ohjelmoinnillisesti 

lähes samaa tahtia kuin johdattelee käyttöliittymän käyttöön. 
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6. ARVIOINTI 

Todennäköistä on, että avaruusammuntatutoriaalit eivät vastaa toisiaan, jolloin niiden 

vertailu ei välttämättä anna todellista kuvaa pelimoottoreiden ohjelmoinnin ja käytön 

opettamisesta. Pelimoottoreiden käytön opetteluun menee kuitenkin aina enemmän 

aikaa yksin opiskellen, eikä kaikille sovi suoraan ohjelmointiin lähteminen yhtä hyvin. 

Unityn tutoriaalit antavat siis lempeämmän aloituksen uudelle käyttäjälle, mikä on 

ymmärrettävää monimutkaisempien käyttöliittymän toimintojen vuoksi. GameMaker taas 

rohkaisee luomaan heti jotain omaa, valmiiden pelien muokkaamisen sijasta.  

GameMakerin avaruusammuntatutoriaalin videoissa perehdytään ohjelmointiin 

syvällisemmin kertomalla, mikä tarkoitus milläkin tapahtumalla tai luodulla asialla pelissä 

on. Unityn tutoriaalien peliobjekteilla on selkeästi enemmän valmiita vaihtoehtoja ja 

toimintoja muokattavissa, joihin kuitenkin paneudutaan vain  kyseessä olevan 

muokkaamisen kohteen osalta. Ohjelmoinnin opetteluun tähtäävässä pelikehityksessä 

GameMaker on siis varmempi vaihtoehto. 

Unityn käyttöliittymästä näkee kehitteillä olevan pelin reaaliaikaisesti eli kaikki pelissä 

olevat objektit ja maiseman. Tämä helpottaa pelin kokonaisuuden hahmottamista. 

GameMakerin käyttöliittymässä näkyvissä on vain muokattavissa olevan objektin tiedot. 

Pelialuettakin pääsee tarkastelemaan, mutta muutoksia tehtäessä sitä tai peliobjektien 

ilmentymiä pelissä ei näe. Koska GameMaker Studio 2 soveltuu vain 2D-pelien 

kehittämiseen, on sen ominaisuudet aloittelijoille yksinkertaisemmat kuin Unityn, jossa 

myös 2D-pelit kehitetään kolmiuloitteisessa ympäristössä. Unityllä kaiken 

muokkaaminen onnistuu kuitenkin samasta näkymästä. Unityllä on myös enemmän 

mahdollisuuksia kehittää juuri omanlainen peli, jolloin sen opetteleminen on 

kannattavampaa pidemmälle pelikehitykseen tähtääville. 
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Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin pelimoottorien ominaisuuksia ja verrattu niitä 

GameMakerin ja Unityn osalta.  

Taulukko 1: Unityn ja GameMakerin ominaisuuksien vertailu. 

 Unity GameMaker 

Ohjelmointikieli C#, Javascript, Boo GML 

Pelien testaaminen Kehittämisen aikana Muutosten jälkeen peli-

ikkunassa 

Alustatuki Universal Windows 

platform, Android platform 

ja Android TV, Ios, MacOS 

ja tvOS, PlayStation 4 ja 

VR, Xbox One, 

Linux/smart os, webGL, 

Nintendo switch, Oculus 

rift, Steam VR, Gear VR, 

Windows mixed reality, 

Apple ARKit, Google 

ARCore, Stadia sekä 

Magic leap [23]. 

Universal Windows 

platform, Android platform  

ja Android TV, Ios, MacOS 

ja tvOS, PlayStation 4, 

Xbox One, Ubuntu, HTML5 

sekä Amazon Fire TV [24]. 

Uloitteisuus 2D, 3D, VR 2D 

Raahaa ja pudota Peliobjektien ja 

pelinäkymän välillä 

Ohjelmoinnissa sekä 

peliobjektien ja 

pelinäkymän välillä 

Omien kuvien piirtäminen Ulkoisella ohjelmalla Käyttöliittymässä 

Hinnoittelu Ilmainen 10 päivän ilmainen kokeilu, 

halvin versio $39 

 
Taulukosta 1 huomataan, että Unityllä on enemmän vaihtoehtoja useissa 

ominaisuuksissa, kuten ohjelmointikielissä,  julkaisualustoissa sekä uloitteisuuksissa. 

Alustatuet ovat 2D-pelien osalta kuitenkin lähes samat. Sekä Unityllä että 

GameMakerilla voi julkaista 2D-pelejä Windows-, Android- ja Ios-ympäristöihin, 

PlayStationille sekä Xboxille. GameMakerin raahaa ja pudota ominaisuus sekä kuvien 
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piirtäminen käyttöliittymässä helpottaa kuitenkin erityisesti aloittelijoiden työskentelyä. 

GameMakerin maksullisuus saattaa vaikuttaa kuitenkin pelimoottorin valintaan, 

vaikkakin kymmenessä päivässä todennäköisesti ehtii jo testaamaan GameMakerin 

ominaisuuksia ja käyttöä tarpeeksi. Taulukosta ilmenee myös, että pelien testaaminen 

on toteutettu Unityssa ja GameMakerissa hyvin eri tavalla. Unityn käyttöliittymän 

ansiosta kehitteillä olevaa peliä voi testata jatkuvasti, vaikka kaikkia muutoksia ei olisi 

vielä toteutettu. Peliin voi myös tehdä muutoksia pelaamisen aikana. GameMakerillä 

muutokset on tehtävä ensin, jotta peli käynnistyy testaamista varten. 
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7. YHTEENVETO 

Työssä tutkittin, miten kaksi erilaista pelimoottoria soveltuvat ohjelmoinnin 

opettelemiseen. Alussa pohdittin itsenäisen opettelun hyötyjä ja haasteita sekä tehtiin 

katsaus pelikehityksen piirteisiin. Esiteltiin Unity- ja GameMaker-teknologiat sekä pyrittiin 

vertailemaan niiden avaruuspelitutoriaalia sekä muita ominaisuuksia tasavertaisesti. 

Lisäksi käytiin läpi Unityn ja GameMakerin käyttämiä ohjelmointikieliä sekä lopussa 

arvioitiin GameMakerin ja Unityn soveltuvuutta ohjelmoinnin opetteluun. 

Avaruuspelitutoriaaleja olisi voinut jatkaa vielä pidemmällekin, mutta osittaisesta 

toteutuksesta ilmeni jo hyvin, millä tavoin Unity ja GameMaker lähtevät johdattelemaan 

uutta käyttäjää pelikehitykseen sekä ohjelmointiin. Jatkossa voisi selvittää pidemmälle 

Unityn ja GameMakerin ominaisuuksia esimerkiksi kokeneemman käyttäjän tai 

ammattilaisen näkökulmasta.  

Pelimoottorit ovat erinomainen työväline ohjelmoinnin opettelussa. Pelien kehittämisestä 

saatavan motivaation lisäksi pelimoottoreiden käyttäminen on miellyttävää eikä vaativien 

ohjelmointiympäristöjen opettelemiselle ohjelmoinnin opettelun alkuvaiheessa ole 

tarvetta. Vaikka GameMaker ja Unity vaativat jonkin verran opettelemista, antavat ne 

varsin hyvän pohjan ohjelmoimiselle myös muun osaamisen osalta kuin pelien 

kehittämiseltä. Mielestäni perusasteen ohjelmoinnin opetuksessa voitaisiin ehdottomasti 

käyttää pelimoottoreita sekä niiden tarjoamia tutoriaaleja. Valmiiden pelien tulkitseminen 

auttaa ymmärtämään ohjelman toimintaa ja pelien tekeminen itse kehittää 

ohjelmoinnillisia ajattelutaitoja. Pelimoottorit auttavat myös opettajia sekä 

itseopiskelijoita keskittymään olennaiseen eikä tutoriaalien ansiosta tarvitse stressata 

pelimoottorien käyttöliittymien opettelemisesta. 
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