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Materiaaliin esittely ja siihen liittyvä videomateriaali 
 

Materiaali on tuotettu Game It Now! -hankkeen yhteydessä. Oheisen haasteen avulla voidaan toteuttaa 

helposti alkusysäys peliohjelmoinnin pariin. 

 

GameDev - Haaste: “Pelihahmosi seikkailee tietokoneen ruudulla. Päämääränä päästä alanurkasta 

ylänurkkaan!” (https://youtu.be/BwHn8xJVJVE) 

 

GameDev -haastetta varten on nauhoitettu myös ohjevideot, joita voidaan käyttää apuna sukellettaessa 

pelimaailmaan! Kirjallinen materiaali sekä ohjevideot mukailevat sisällöiltään toisiaan. 

 

Tässä materiaalissa haaste on toteutettu GDevelop5-pelialustan Online-version avulla. Ohjelmaa ei tarvitse 

ladata koneelle ja se toimii selainpohjaisena. Haasteen toteutus onnistuu siis myös esim. Chromebookeilla. 

 

Online-versiossa on käytössä valmiit objektit (hahmot, esteet, viholliset, alustat, jne.). Näitä voi hyödyntää 

oman pelin tekemisessä. Tarkoituksena on innostaa oppilaita ja miksei myös opettajiakin pelin tekemisen 

saloihin! 

 

Online-versiossa ei voi tehdä, ainakaan vielä omaa grafiikkaa (tilanne: 11/2019). Pelin projektitiedoston 

(xxx.json) voi tallentaa joko Google Driveen tai tietokoneelle. 

  

Haasteen kevyeen toteutukseen menee n. 2-3 oppituntia. Onnea haasteeseen! Lycka till! 

 

Materiaalin videot löytyvät oheiselta soittolistalta: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHD3u4nVNPy1FtzqSy0Htm4nRBtzN8FXo 

 

 

Olli-Jussi Rissanen (olli-jussi.rissanen@lappee.fi) 

 

  

https://youtu.be/BwHn8xJVJVE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHD3u4nVNPy1FtzqSy0Htm4nRBtzN8FXo
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1. Projektin aloittaminen (https://youtu.be/PSVRZ6C1eoE) 
 

1. Avaa Gdevelop5 -verkkosivusto: https://gdevelop-app.com/ 

2. Sivustolta pääset kokeilemaan selainpohjaista Online-versiota. Valitse TRY IT ONLINE 

 

3. Alussa vielä kehotetaan lataamaan GDevelop5- desktopversio. Jätetään se tällä kertaaa väliin. 

Valitse CLOSE 

 

4. Seuraavaksi aloitamme uuden projektin luomisen. Valitse CREATE A NEW PROJECT 

 
  

https://gdevelop-app.com/
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5. Seuraavaksi valitaan Empty Game. 

 

6. Project -valikosta voidaan luoda mm. uusia scenejä. Seuraavaksi valitaan Click to add a scene . 

Uusi scene on aluksi hyvä nimetä. Kolmesta pisteestä saa avattua valikon ja valitaan sieltä Rename. 

 

7. Scenelle voi antaa esimerkiksi nimen Kenttä 

 

8. Seuraavaksi päästään pelin muokkaustilaan. Oletusnäkymässä on kolme aluetta rinnakkain. 

● Vasemmassa reunassa on Properties,  jossa pääsee muokkaamaan objektien ominaisuuksia. 

● Keskellä on pelialue, jossa pelin visuaalinen rakentaminen tapahtuu. 

● Oikealla on objektit, jossa voidaan lisätä peliin hahmot yms. 
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9. Pelialueelle voidaan seuraavaksi vaihtaa harmaata mukavampi taustaväri. (Taustana voi käyttää 

myös kuvia.) Klikkaa pelialueen päällä hiiren oikeaa painiketta ja saat valikon auki. Valitse Scene 

properties’ 

 

10. Voit valita sopivan taustavärin “Color Picker” -työkalun avulla. Muista hyväksyä valintasi vielä OK 

-painikkeesta. 
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2. Hahmon/objektin lisääminen (https://youtu.be/Jz_4h-Y3k_4) 
 

1. Seuraavaksi lisätään luotuun Sceneen pelihahmo. Valitse oikeasta reunasta Add a new object 

 

2. Valitse seuraavaksi luotavaksi objektiksi Sprite 

 

3. Objektille annetaan seuraavaksi nimi ja voit antaa sille nimen: Pelaaja. Klikkaamalla ADD AN 

ANIMATION päästään valitsemaan hahmolle kuva. 

 

4. Seuraavaksi voidaan valita pelaajalle sopiva kuva valmiista kirjastosta. Valitse + ADD 

 
 

5. Online-versiossa on lista käytettävistä objekteista. Näistä pelaajalle voi valita jonkun sopivan kuvan. 

Ohjeissa on käytetty kuvaa p1_stand. Hahmo voidaan hyväksyä painamalla APPLY. 
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6. Objektin saadaan siirrettyä pelialueelle “raahaamalla” ne sinne hiirellä. (Aktivoi objekti ja pidä 

hiiren vasenta painiketta pohjassa siirtäessäsi objektin pelialueelle. 

 

7. Peliä voidaan testata oikean yläreunan painikkeesta Launch a preview of the scene. 
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8. Pelialueella on toistaiseksi pelaaja, mutta mitään ihmeellisempää ei varmaankaan tapahdu. 

Lähdetään lisäämään seuraavaksi pelaajalle käyttäytymismalli. Objektia pääsee muokkaamaan 

tuplaklikkaamalla oikean reunan valikosta objektin kuvaa. Käyttäytymismallit löytyvät 

BEHAVIORS välilehdeltä. 

 

9. Pelaajalle valitaan käyttäytymismalliksi Platformer Character. 

 

10. Muista hyväksyä muutoksesi oikeasta alanurkasta painamalla APPLY.  

 

11. Nyt on hahmo valmiina testattavaksi. Kokeile nyt mitä tapahtuu pelaajallesi, kun testaat peliäsi! 
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3. Koordinaatit ja lattian lisääminen (https://youtu.be/v2K0X7sGYjs) 
Pelihahmosi saattoi äsken karata pelialueelta. Gravitaatiovoima kohdistuu siihen ja suuntautuu näytöllä 

alaspäin. Lisätään seuraavaksi lattia, että hahmo ei karkaa täysin bittiavaruuteen. 

1. Valitse oikeasta laidasta Add a new object 

 

2. Valitaan tällä kertaa Tiled Sprite. Tämän valinnan avulla hahmoa voidaan venyttää pelikentällä 

paremmin. (Hahmo monistuu haluttaessa sekä vaaka- että pystysuunnassa.)  

 

3. Seuraavaksi hahmolle voidaan antaa nimeksi Maa ja valita valmiista kirjastosta sopiva kuva. Muista 

hyväksyä tekemäsi muutokset: APPLY. 

 

4. Hiiren avulla voidaan siirtää myös Maa objekti pelialueelle ja sen leveyttä voidaan kasvattaa 

sopivaksi. 
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5. Testaa myös välillä miltä tuleva pelisi näyttää! 

 

Mitä pelaajallesi tapahtuu sen kohdatessa Maan? 

  



 

12eura Käyttöohje / © 2016 Innokas 

6. Seuraavaksi myös objektille Maa voidaan lisätä käyttäytymismalli. Objektia pääsee muokkaamaan 

tuplaklikkaamalla oikean reunan valikosta objektin kuvaa. Käyttäytymismallit löytyvät 

BEHAVIORS välilehdeltä. Valitse käyttäytymismalliksi Platform. Muista hyväksyä muutokset 

painamalla APPLY. 

 

 

 

7. Ja taas testataan… Mitä tapahtuu nuolinäppäimistä ja välilyönnistä? 
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4. Hahmon flippaaminen (https://youtu.be/XQ-qldQnyYg) 
Testatessa peliä voidaan aina miettiä sitä, kuinka peliä voidaan parantaa. Tuliko mieleesi, että hahmo liikkuu 

hyvin molempiin suuntiin, mutta katse ei seuraa mukana. Hahmo siis tuijottaa koko ajan oikealle. Muokataan 

tätä näyttämään luonnollisemmalta hyödyntäen horisontaalista flippausta. 

 

1. Aikaisemmin olemme käyttäneet Kenttä -välilehteä. Aktivoi seuraavaksi kyseisen scenen tapahtumat 

välilehti. Klikkaa Kenttä(Event). 

 

2. Lisätää uusia tapahtumia painikkeesta Add a new empty event. Uusia tapahtumarivejä voi luoda 

useamman samalla kertaa. 

 

3. Tutustutaan ehtoihin ja niitä seuraaviin tapahtumiin. Vasemmassa sarakkeessa voidaan määrittää 

ehto(condition). Jos ehto on tosi, oikeassa sarakeessa oleva toiminto(action) tapahtuu. 

 

4. Valitse Add condition. Valitaan ehdoksi vasemman näppäimen painaminen. Keyboard valikon (1) 

alta voidaan valita Key pressed (2) ja kirjoittaa kenttään (3) haluttu näppäin. 

 

5. Valitaan ehdoksi, kun näppäintä Left painetaan. Hyväksytään ehto painamalla OK. 
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6. Seuraavaksi voidaan määritellä haluttu toiminto. Valitaan Add action. 

 

7. Valikoita on useita ja halutun asian löytäminen saattaa olla joskus hyvinkin hankalaa. Kannattaa 

hyödyntää hakutoimintoa. Kirjoita hakukenttään flip (1) ja valitse Flip the object horizontally 

(2).Seuraavaksi valitaan objektiksi (3) Pelaaja. 

 

8. Vielä pitää aktivoida flippaaminen. Valitse YES ja hyväksy muutokset painamalla OK. 
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9. Olemme saaneet muodostettua ehdon ja toteutettavan toiminnan: 

 

10. Muista testata toimiiko haluttu asia! 

Voi olla, että flippaaminen toimii vain osittain. Hahmo kääntyy vasemmalle mentäessä, mutta 

oikealle käännyttäessä ei enää käännykään… Flipping pitää voida myös poistaa. 

11. Seuraavaksi voidaan kopioida vasemmalle näppäimelle tehty ehto ja muokata se sopivaksi oikealle 

näppäimelle. Voit kopioida koko tapahtuman hiiren oikealla ja valitsemalla Copy. Tässä kohtaa on 

tärkeää se, missä kohtaa hiiren painiketta painaa. Kopiointi koko tapahtumariville pitää painaa ns. 

tyhjässä kohtaa. 

 

12. Liittäminen tapahtuu valitsemalla tyhjällä rivillä samassa kohtaa Paste. 

 

13. Muokataan ehdoksi: Right key … ja Flip horizontally: no. 

 

14. Sitten testailemaan toimiiko muutokset! 
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5. Seinien ja hyppyalustojen lisääminen (https://youtu.be/xMS7O91KLtA) 
 

Seuraavassa vaiheessa peliin voi lisätä seinät sekä jonkinlaiset alustat hyppimistä varten. Tämä onnistuu jo 

tutulla tavalla. 

 

1. Valitse oikeasta laidasta Add a new object 

 

2. Valitaan Tiled Sprite. Tarkoituksena on muokata aluksi pelialueelle sivuseinät.  

 

3.  Seuraavaksi hahmolle voidaan antaa nimeksi Seina ja valita valmiista kirjastosta sopiva kuva. 
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4. Seuraavaksi voidaan määrittää seinälle sopiva käyttäytymismalli Behaviors -välilehdeltä. Valitse 

Platform. Muista painaa lopuksi APPLY. 

 

5. Hyppyalusta voidaan tehdä vastaavasti. Voit antaa objektille nimen Alusta. Käyttäytymismallina 

voidaan kokeilla Jumpthru platform. 

 

6. Peli voi näyttää tällä hetkellä tältä. 
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7. Hyppyalustoja voit kopioida lisää helposti: 

i. Klikkaa kopioitavaa objektia hiiren vasemmalla painikkeella. 

ii. Paina Ctrl-näppäin pohjaan. 

iii. Paina hiiren näppäin pohjaan ja  “siirrä” objektia hiirellä, jolloin objekti monistuu. Voit 

vapauttaa hiiren näppäimen, jolloin objekti muodostuu uuteen paikkaan. 
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6. Uuden Scenen lisääminen ja vaihtaminen 

(https://youtu.be/yEGz0k7Cm3s) 
 

Pelin pitää päättyä joskus tai no ei välttämättä… Seuraavassa vaiheessa haasteessa voidaan luoda lopetus-

scene sekä maali/portaali, jonka kautta päästään siirtymään lopetus-sceneen. 

1. Aloitetaan luomalla uusi scene. Avaa vasemmasta ylänurkasta Project Manager. 

 

2. Valitse Click to add a scene. Annetaan nimeksi scenelle nimeksi: Lopetus. (Kolmesta pisteestä saa 

avattua valikon ja valitaan sieltä Rename) 

 

3. Klikkaa Lopetus -sceneä, jolloin myös se aukeaa muokattavaksi. 

4. Voit vaihtaa Lopetus -scenelle taustavärin. (Klikkaa hiiren oikealla pelialuetta ja saat valikon 

näkyviin.) 
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5. Voit lisätä Lopetus -sceneen Text-objektin, jossa on sopiva lopputeksti pelille. 

 

 

6. Voit muokata objektin sopivan näköiseksi ja antaa sille nimen Lopputeksti. Muista hyväksyä 

muutokset painamalla APPLY. 

 

7. Tekstiobjektin voit viedä hiirellä Lopetus -sceneen. 
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8. Seuraavaksi lisätään Kenttä -sceneen objekti, jota käytetään maalina. Luomme myös tapahtuman: 

kahden objektin törmäys ja siitä seuraavan toiminnan (scenen vaihtaminen). Valitse Add a new 

object ja valitse objektiksi Sprite. 

 

9. Anna objektille nimeksi Loppu ja valitse sille sopiva kuva (+ ADD). 

HUOM! Tälle objektille EI tarvitse lisätä käyttäytymismallia (Behaviors). 

 

10. Siirrä Loppu myös pelialueelle hiiren avulla. Seuraavaksi lähdetään rakentamaan ehtoa kahden 

objektin törmäykselle (Pelaaja & Loppu). 

 

11. Lisätään Kenttä(Events) välilehdellä uusi tapahtumarivi. 
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12. Ensimmäiseksi määritetään ehto. 

 

13. Kirjoita hakukenttään: Collision (1) ja pääset valitsemaan kahden objektin törmäyksen: Collision 

(2). Seuraavaksi valitaan törmäävät objektit: Pelaaja ja Loppu (3 & 4). 

 

14. Muista hyväksyä vielä painamalla OK oikeasta alanurkasta. Olemme muodostaneet törmäysehdon. 

Lisäämme seuraavaksi halutun toiminnan. Valitse Add action. 
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15. Lisätään toiminta Scene-valikon alta: Change the scene.  

 

16. Törmäystapahtuma näyttää tältä: 

 

17. Seuraavaksi kannattaa testata toimiiko törmäysehtomme eli peli vaan pyörimään! 
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7. Pelin testaaminen & kehittäminen  
 

Peliä voidaan vielä testailla ja parantaa. Mahdollisuuksia on vaikka mitä: 

● Hyppytasoja voi lisätä/poistaa. 

● Missäs meidän viholliset luuraa? 

● Luodaanko liikkuva hyppytaso? 

● Mites olisi polttava laava? 

● ... 

 

Peliä voi aina jatkokehittää ja antaa mielikuvituksen vain lentää!!! 

 

Online-versiossa ei valitettavasti (ainakaan tällä hetkellä 11/2019) voi tehdä omaa grafiikkaa. Pelin voi 

kuitenkin tallentaa tiedostomuodossa: xxx.json. Tallennus onnistuu joko käytössä olevan koneen muistiin tai 

Google Driveen. 

 

Pelistä tallennetun version voi avata myöhempää muokkaamista varten joko GDevelop5 online-versiossa tai 

Desktop-versiossa. 
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OHJEET TALLENNUKSEEN: https://youtu.be/HFX10UukvIA 

1. Valitse vasemmasta ylänurkasta Project Manager. 

 

2. Valitse Save As. 

 

3. Valitse tallennuskohde. 

 

4. Valitse Drivesta kansio (1), johon haluat pelin tallentaa. Anna peliprojektillesi nimi (2). (Tiedosto 

tallentuu .json määreellä.). Tallenna/Save (3). 

 

https://youtu.be/HFX10UukvIA
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OHJEET PELIPROJEKTIN AVAAMISEEN: 
https://youtu.be/M2wOXYwU5kM 
 

1. Avaa GDevelop5-ohjelma (joko online tai työpöytäversio). Valitse OPEN A PROJECT. 

 

 
2. Valitse paikka, josta haluat avata tallentamasi projektitiedoston. Google Drivessa valitset kansion, 

johon olet tallentanut tiedostosi. 

 
3. Klikkaa aktiiviseksi tallentamasi xxx.json tiedosto. Avaa tiedosto valitsemalla SELECT. 

 
 

Ei muuta kuin uusia kujeita virittelemään pelikentälle!!!  


