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Johdanto 
Javassa oliot ja luokat kuuluvat ohjelmointikielen perusteisiin ja kaikki ohjelmointi tapahtuukin näiden 

ympärillä. Javan sanotaankin olevan oliopohjainen kieli, sillä Javalla kaikki ohjelmointi tapahtuu olioiden 

kautta. Luokka kuvastaa ohjelmassa ideaa jostakin toteutettavasta aiheesta. Oliot ovat puolestaan 

kyseisten ideoiden konkreettisia ilmentymiä, joiden kautta ohjelman suoritus tapahtuu. Luokan ja siitä 

luotavien olioiden toiminnallisuuden määräävät attribuutit, jotka sisältävät olion senhetkisen tilan sekä 

metodit, jotka sisältävät olioiden toiminnan määräävän ohjelmakoodin. Aina uutta oliota luotaessa 

kutsutaan erikoismetodia, konstruktoria, joka hoitaa uuden olion tilan alustuksen. Luokilla voi myös olla 

luokkakohtaisia tiloja ja metodeita, jotka kaikki luokasta luodut oliot jakavat keskenään. 

Javassa on mahdollista tehdä luokkia jotka perivät ominaisuuksia toisilta luokilta. Tätä kutsutaan 

periytymiseksi. Periytymisen avulla ohjelmoija voi kirjoittaa koodinpätkän kerran ja käyttää sitä useissa 

luokissa jälkeenpäin. Periytymisen avulla saadaan ohjelmalle aikaiseksi hierarkkinen kokonaisuus. 

Javassa voi myös luoda täysin abstrakteja luokkia, joista ei voi suoraan luoda olioita. Abstrakti luokka on 

selkeästi ideatason ohjelmointia – voimme määritellä minkälaisia ominaisuuksia kaikilla ohjelmassa 

määritellyillä ruoilla on mutta ruoasta ei voi suoraan luoda konkreettista ilmentymää. Sen sijaan ruoalla voi 

olla erinäisiä aliluokkia, jotka kuvastavat mahdollisia reaalimaailman osia, esimerkiksi leipiä, tomaatteja ja 

omenoita. 

1.  Luokka 
Tosielämässä kaduilla kulkee monenlaisia autoja. Autoilla on kaikilla yhteisiä ominaisuuksia – ne kaikki 

sisältävät moottorin ja niissä jokaisessa on renkaat. Autot kuitenkin eroavat toisistaan myös monin tavoin; 

ne voivat olla erivärisiä ja erimuotoisia, toiset ovat tehokkaampia kuin toiset ja kuluttavat erilaisen määrän 

polttoainetta samalla matkalla. Javassa luokan voidaan ajatella olevan kuin määritelmä autosta – se sisältää 

mallin siitä, minkälaisia ominaisuuksia autoilla on ja mitä autoilla voi tehdä mutta sitä ei kuitenkaan voi 

suoraan käyttää kulkuvälineenä. Javassa luokan määrittely on alla olevan kaltainen: 

 

2. Olio 
Olio on puolestaan luokan pohjalta luotu käsiteltävissä oleva asia [5]. Voimme luoda vaikkapa vihreän 

Toyota Corollan, istahtaa sen kyytiin ja lähteä ajelulle. Olio sisältää luokan konkreettisen ilmentymän jota 

pystytään käskyttämään luokassa määriteltyjen metodien avulla ja joka sisältää tietoja luokassa 

määriteltyjen attribuuttien kautta. Javassa uusi olio luodaan new-avainsanan avulla esimerkiksi seuraavasti: 

 
Ihminen matti = new Ihminen("Matti Meikäläinen"); 

public class Ihminen { 

 

    /* ... luokan toteutus ... */ 

 

} 
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3. Luokan ja olion eri osat  

3.1. Attribuutit 
Attribuutit määrittelevät olion rakenteen ja kuvaavat yhdessä olion nykyisen tilan [5]. Esimerkiksi 

Ihminen-luokalle voidaan määrittää merkkijonomuotoinen attribuutti, nimi, johon tallennetaan 

jokaisen luokasta luodun ihmisen nimi. Attribuuttien avulla siis jokaiselle oliolle saa tallennettua 

erilaisia tiloja, joiden pohjalta olion toimintaa voidaan erikoistaa. 

 

3.2. Metodit 
Metodit puolestaan määräävät olioiden käyttäytymisen eli ne toimet, joita olio voi suorittaa [5]. 

Eri autoja voidaan käskeä kaasuttamaan ja vähentämään polttoaineensa määrää metodeiden 

avulla. Samoin voidaan palauttaa olioiden tilasta kertovia attribuutteja kutsujalle niin, että luokan 

sisäisiä tietoja voidaan kontrolloida eikä dataa anneta kolmansille osapuolille ilman välikäsiä. 

Esimerkiksi Ihminen-luokalla voisi olla metodi annaNimi, joka palauttaa halutun olion nimen. 

 

3.3. Konstruktori 
Konstruktori, myös rakentajana tunnettu metodi, on metodien erikoistapaus. Konstruktori hoitaa 

uuden olion tilan (attribuuttien) alustuksen ja sitä kutsutaan aina uutta oliota luotaessa [5]. Kun 

ohjelmoija haluaa luoda uuden auton hän voi jo luotaessa antaa tälle autolle nimen ja 

polttoaineen määrän tankissa. Samaten voimme uutta Ihminen-luokan oliota luotaessa antaa 

kyseiselle henkilölle jo nimen seuraavasti: 

 

public class Ihminen { 

 

    public Ihminen(String nimi) { 

        // Huomattavaa on, että jos parametrin ja attribuutin nimet 

        // ovat samoja, on metodin sisällä attribuuttiin viitatessa 

        // käytettävä edellä this-avainsanaa. Vaihtoehtoisesti voimme 

        // vaihtaa parametrin nimeä. 

        this.nimi = nimi; 

    } 

 
} 

public class Ihminen { 

 

    public String annaNimi() { 

        return nimi; 

    } 

 
} 

public class Ihminen { 

 

    private String nimi; // Luokasta luotavien olioiden nimi 

 

} 
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3.4. Luokkakohtaiset attribuutit ja metodit 
Luokalle voimme määritellä myös jo suoraan attribuutteja ja metodeja jotka ovat samoja luokan 

kaikkien instanssien, olioiden, kanssa [2]. Esimerkiksi peliä ohjelmoidessa voi olla tarpeen saada 

jollekin luokalle määriteltyä metodeja, jotka käyttävät satunnaislukugeneraattoria hyödykseen. 

Jotta välttyisimme tässä tapauksessa aina luomasta uutta satunnaislukugeneraattoria jokaiselle 

oliolle erikseen, voisimme määritellä luokkakohtaisen attribuutin 

satunnaislukugeneraattori seuraavasti: 

 

Samaten voisimme määritellä luokkakohtaisen metodin annaSatunnaislukugeneraattori 

joka palauttaisi kyseisen generaattorin seuraavasti: 

 

4. Periytyminen 
Javan eräs vahvimmista ominaisuuksista on periytyminen. Kaikkien javakoodareiden lempikalakirja Java-

ohjelmointi määrittelee periytymisen seuraavasti: ”Periytyminen on mekanismi, jolla olemassa olevan 

luokan muut kuin yksityiset piirteet saadaan toisen luokan käyttöön.” [5] Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että kun olemme kerran määritelleet luokan Ihminen voimme käyttää jo valmista koodia hyödyksi 

tekemällä tälle luokalle aliluokan Opiskelija. Tällöin Opiskelija-luokan yliluokka on Ihminen. 

Opiskelija-luokan määrittely näyttäisi seuraavanlaiselta: 

 

4.1 Uusia attribuutteja ja metodeja 
Aliluokka voi erikoistaa omaa toimintaansa luomalla uusia attribuutteja, jotka eroavat yliluokan 

attribuuteista. Luokalla on kuitenkin yliluokkansa kautta tieto muista attribuuteista, joten 

esimerkiksi Opiskelija-luokan ei täytyisi määritellä uudelleen yksittäisen opiskelijan nimeä 

vaan kyseinen toteutus tulisi jo yliluokasta Ihminen. Uuden attribuutin määrittely tapahtuisi 

normaalisti määrittämällä se aliluokan rungon sisällä. 

public class Opiskelija extends Ihminen { 

 

    /* ... aliluokan Opiskelija toteutus ... */ 

 

} 

public class Ihminen { 

 

    public static Random annaSatunnaislukugeneraattori() { 

        return satunnaislukugeneraattori; 

    } 

 
} 

public class Ihminen { 

 

    private static Random satunnaislukugeneraattori = new Random(); 

 
} 
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Samaten aliluokka voi määritellä uusia metodeja ja näin edelleen erikoistaa omaa toimintaansa. 

Esimerkkiluokkamme Opiskelija pohjalta luodun olion vuosikurssin voisimme palauttaa tutulla 

tavalla määritellyllä uudella metodilla annaVuosikurssi. 

4.2. Uusi konstruktori 
Aliluokille pitää aina määritellä uudelleen oma konstruktorinsa. Aliluokan konstruktorin pitää 

kutsua yliluokan konstruktoria, mikä tapahtuu super-avainsanan avulla [3]. Esimerkkiluokkamme 

Opiskelija konstruktori voisi näyttää seuraavanlaiselta: 

 

4.3. Metodien ylikirjoittaminen 
Periyttämisen vahvuus ei ole kuitenkaan pelkästään siinä, että aliluokille pystytään määrittämään 

uusia attribuutteja ja metodeja. Vahvuus on siinä, että aliluokkien kautta pystytään 

ylikirjoittamaan yliluokan metodeja paremmin aliluokan toimintaan sopivaksi. Tällöin yliluokan 

metodin sijaan kutsutaankin kyseistä ylikirjoitettua metodia. Esimerkiksi jos yliluokassa Ihminen 

olisi määritelty toString-metodi seuraavasti 

 

niin aliluokkamme Opiskelija voisi ylikirjoittaa metodin palauttamaan tiedon myös siitä, että 

kyseessä tosiaan on elämää rakastava opiskelija: 

 

4.4. Periyttämisen kieltäminen 
Javassa pystytään myös kuitenkin määrittämään luokka siten, että siitä ei enää pystytä luomaan 

uusia aliluokkia. Tämä määrittely tapahtuu final-avainsanan avulla [5]. Mikäli haluaisimme, ettei 

luokastamme Opiskelija enää periytetä uusia aliluokkia, niin luokan määrittely näyttäisi 

seuraavanlaiselta: 

public class Opiskelija extends Ihminen { 

 

    public String toString() { 

        return "Opiskelija: " + annaNimi(); 

    } 

 

} 

public class Ihminen { 

 

    public String toString() { 

        return "Ihminen: " + nimi; 

    } 

 

} 

public class Opiskelija extends Ihminen { 

 

    public Opiskelija(String nimi, int vuosikurssi) { 

        // Kutsutaan ensin yliluokan "Ihminen" konstruktoria 

        super(nimi); 

        // Sitten alustetaan uusi attribuutti vuosikurssi 

        this.vuosikurssi = vuosikurssi; 

    } 

 

} 
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Samalla periaatteella pystymme kieltämään final-avainsanalla yksittäisten metodien 

ylikirjoittamisen aliluokissa [4]. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa 

täytyy luottaa siihen että tietty metodi toimii aina samalla tavalla. Esimerkiksi Ihminen-luokan 

metodin annaNimi ylikirjoittamisen olisi voinut kieltää lisäämällä final-avainsana ennen 

metodin palautustyypin määrittelyä. 

5. Abstraktit luokat 
Abstrakti luokka on määritelmän mukaisesti luokka, josta ei voida suoraan luoda olioita, mutta jonka voi 

periä ja siitä luoda aliluokkia [1]. Abstrakteille luokille on tyypillistä abstraktit metodit, jotka ovat metodeja 

joiden nimi ja palautusarvo on määritelty mutta toteutusta ei ole annettu. Abstraktit luokat voivat kuitenkin 

sisältää myös metodeja joilla on toteutus. Esimerkkinä abstraktista luokasta toimii ajatus kuviosta – 

kuviosta ei voi itsestään luoda ilmentymiä mutta sen avulla voidaan määrittää esimerkiksi ympyröille ja 

suorakulmioille yhteisiä ominaisuuksia sekä mahdollisia laskettavia asioita. Javassa tämä ajatus olisi 

mahdollisuus toteuttaa koodina seuraavasti: 

 

5.1. Abstraktit metodit 
Abstrakti metodi on metodi, jolle ei ole määritelty runkoa [5]. Esimerkkiluokassamme Kuvio voisi 

olla abstrakti metodi ala, joka ylikirjoitettaisiin palauttamaan kuvion pinta-alan kaikissa aliluokissa. 

 

Aliluokan täytyy toteuttaa kaikki yliluokassa määritellyt abstraktit metodit jotta aliluokan ei 

tarvitsisi itsessään olla abstrakti [5]. 

6. Loppusanat 
Kuten esseestä huomataan, sijoittuu koodi luokkiin ja niiden väliseen hierarkiaan. Varsinaisesti ohjelmaa 

ajettaessa sitä pyörittävät oliot, jotka saavat kaikki ominaisuutensa luokilta. Luokka ja olio ovat siis 

kiinteästi yhteydessä toisiinsa. 

public abstract class Kuvio { 

 

    public abstract double ala(); 

 

} 

public abstract class Kuvio { 

 

    /* ... toteutus ... */ 

 

} 

public final class Opiskelija extends Ihminen { 

 

    /* ... toteutus ... */ 

 

} 
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