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TAMKin yhdessä japanilaisen Okayaman yliopiston System Analysis 
Laboratoryn kanssa toteutettama CHEPETTO-projekti tutki pelillisten 
ympäristöjen käyttömahdollisuuksia kemian tehtaiden turvallisuudessa. 
Kyseinen laboratorio on tehnyt tutkimusta kemian tehtaiden 
turvallisuusjärjestelmistä, joiden ympärille TAMKin opiskelijaryhmän 
tehtävänä oli luoda pelillinen konsepti. Projektin tiimoilta järjestettiin kolme 
workshoppia (kaksi Okayamassa ja yksi Tampereella), joissa 
okayamalaisopiskelijat esittelivät projektejaan ja TAMKilaiset kertoivat 
suunnittelutyön edistymisestä ja konsepti esiteltiin.

Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa kerrotaan ensin, miksi pelejä 
ylipäätään kannattaa käyttää opetuksessa, kuvaillaan pelien suunnittelua 
yleisesti, sitten käydään läpi opetuspelin suunnittelun erityisvaatimuksia ja 
esitellään kolme esimerkkiä erilaisista opetuspeleistä. Tämän jälkeen 
kerrotaan tarkemmin CHEPETTO-projektista ja sen tuotteena tehtystä 
konseptista ja kuvaillaan läpi käydyt sudenkuopat, kokemukset ja opitut 
asiat. Lähteenä käytettiin enimmäkseen kirjallisia teoksia sekä seminaareja, 
minkä lisäksi aihetta käytiin läpi omakohtaisten kokemusten kautta. 
Teoreettisena taustana käytettiin poimintoja erilaisista peliteorioista ja 
opetuspelien suunnittelutavoista. Tämän jälkeen esimerkit ja CHEPETTO 
käytiin läpi yhden tällaisen teorian kautta, jaoteltuna pelimekaniikkaan, 
narratiiviin ja vuorovaikutukseen, mihin lisättiin neljänneksi näkökulmaksi 
käyttäjät.

Päälimmäisenä johtopäätöksenä todetaan huolellisen suunnittelun ja 
taustatietoon tutustuminen sekä pedagogisten tavoitteiden selkeyttämisen 
tärkeys. Opetuspelin suunnittelun tuleekin aina lähteä näiden tavoitteiden 
päättämisestä ja lukkoon lyömisestä: Mitä pelaajan halutaan oppivan? Pelit 
ovat onnistuessaan hyvin tehokkaita opetusvälineitä, sillä niihin sitoudutaan 
tunnetasolla ja ne aiheuttavat helposti opetuksen kannalta tärkeän flow-
kokemuksen. Johtopäätöksenä todetaan myös se, että usein pelin 
opettavuuden ja viihdyttävyyden välillä joudutaan tekemään kompromisseja. 
Näin kävi myös CHEPETTOn suhteen. Kahden tavoitteen takia 
(opetussisältö ja viihdyttävyys) pelien suunnittelu koulutusta varten on 
huomattavasti haastavampaa kuin ”perinteisen” pelin suunnittelu.
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CHEPETTO project, which was run in cooperation between TAMK 
University of Applied Sciences from Finland and Okayama University 
System Analysis Laboratory from Japan, dealt with the benefits of game-like 
environments in chemical plant safety. The laboratory has made research 
on chemical plant safety systems, and TAMK students' task was to design a 
game concept around this work. Three workshops were organized to realize 
the project – two in Okayama and one in Tampere. In these workshops, the 
Okayama students presented their projects and TAMK students showed 
their design work and the concept.

The written part of the thesis first presents the reasons why games are 
effective, then  goes through the process of designing games, and 
educational games in particular, first through theory and then presents three 
case examples. After that, CHEPETTO project, concept and the experience 
gained are presented in more detail.

The sources were mainly written documents and seminars, in addition to 
which the subject was handled through personal experience. As a 
theoretical basis, some game theories and design styles were selected. 
After this, the cases and CHEPETTO were inspected through one of these 
theories, divided into mechanics, narrative and interactivity, to which the 
users were added as fourth viewpoint.

The most important conclusion is the importance of careful planning and 
learning about the subject, as well as making sure the pedagogical goals 
are clear. Designing an educational game should always begin with 
deciding these goals – what do we want the player to learn. When 
successful, games are very effective material, since they foster 
commitment, motivation and flow experience. As a conclusion, it is also 
mentioned that designing might require making compromises between the 
fun factor and the educational value. This happened also with CHEPETTO. 
Because of two separate goals (educational value and entertainment), 
designing games for educational purposes is more challenging than 
designing games merely for entertainment.
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1 Johdanto
Vaikka ala-asteikäisille suunnattujen interaktiivisten opetusmateriaalien määrä on suuri 

ja opettajien asenne pelimäisten sisältöjen opetuskäyttöön enimmäkseen positiivinen 

(Klementti, Karppinen, Taimisto), työelämään siirtyvien tai siellä jo olevien aikuisten 

koulutus on usein hyvin vanhanaikaista ja peleihin törmää koulutuksessa harvoin. 

Joitain esimerkkejä pelimäisistä tavoista kouluttaa ammattilaisia ovat esim. 

lentosimulaattorit lentäjien koulutuksessa, mutta voisiko kemian tehtaiden 

operaattoreita kouluttaa pelimäisin apuvälinein? Tähän kysymykseen haimme vastausta 

projektissamme, jossa tarkoituksenamme oli tuottaa pelimäinen koulutuskonsepti 

kemian tehtaiden operaattoreille. Teimme projektin yhteistyössä japanilaisen Okayaman 

yliopiston kanssa, jossa toimiva Kazuhiko Suzukin johtama System Analysis 

Laboratory on tehnyt tutkimusta mm. kemian tehtaiden turvallisuusjärjestelmien 

ympärillä. Projektin tiimoilta järjestettiin myös kolme workshoppia (kaksi Okayamassa 

ja yksi Tampereella), joissa okayamalaisopiskelijat esittelivät tutkimuksiaan ja me 

esittelimme konseptimme, johon sitten imimme ideoita okayamalaisten tiedoista ja 

käydyistä keskusteluista.

Tässä dokumentissa pureudun kokemuksiini konseptin suunnittelusta ja pohdin, mitä 

haasteita ammatilliseen koulutukseen tarkoitetun pelin suunnitteluun liittyy. Käyn ensin 

läpi yleisesti pelikonseptin suunnittelun periaatteet, nimenomaan opetuskäyttöön 

tarkoitetun pelisuunnittelun erityispiirteitä sekä esittelen muutamia case-tapauksia. 

Sitten kerron CHEPETTO-projektista, vertaillen omia työtapojamme ja 

kokemuksiamme näihin ”normeihin”. Lopuksi tiivistän oppimani, eli kerron 

lyhykäisesti mitä omakohtaisen kokemukseni sekä kirjoista oppimani perusteella 

tällaisessa tapauksessa tulee ottaa huomioon.

1.1 Miksi pelejä kannattaa käyttää?

Pivec, Koubek ja Dondi nostavat päällimmäiseksi syyksi pelien hyödyllisyyteen 

opetuksessa motivaation (s. 34): pelit ovat motivoivia, sillä ne ovat hauskoja ja niillä on 

selkeä päämäärä. Hyvät pelit saavat pelaajan sitoutumaan tunnetasolla, ja nimenomaan 

tämä sitoumus luo motivaatiota: pelaaja haluaa pelata, eikä pelaa vain, koska täytyy 

oppia. Toki tähän sitoumukseen pyrkivät muutkin oppimateriaalit, voihan tietokirjakin 

olla niin kiinnostava, että lukija uppoutuu siihen tunnetasolla kuin hyvään romaaniin. 
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Peleissä kuitenkin pelaajan oma aktiivinen osallistuminen, tavoitteet ja välitön palaute 

ovat omiaan herättämään motivaatiota. Nämä ominaisuudet puuttuvat ”perinteisiltä” 

opetusmateriaaleilta. Toinen merkittävä asia, jonka he ottavat esille, on virheistä 

oppiminen. Peleissähän saa rauhassa epäonnistua ilman että se aiheuttaa minkäänlaista 

vahinkoa. Pelissä on helppo antaa konkreettista palautetta epäonnistumisen 

seuraamuksista ja opettaa yrityksen ja erehdyksen kautta (s.93). Pelit kannustavat 

aktiiviseen ja kokemuspohjaiseen oppimiseen sekä tekemällä oppimiseen. Lyhyesti 

sanottuna, peleissä ovat kaikki oppimisympäristön ominaisuudet (Kiili, s. 46), minkä 

lisäksi ne ovat omiaan aiheuttamaan flow-kokemuksen, jonka kuvailen myöhemmin.

Lisäksi pelit ovat usein sosiaalisia: silloinkin kun pelissä ei ole varsinaista 

moninpelimahdollisuutta, pelaajat hakevat hyötyä ja tukea koko peliä pelaavalta 

yhteisöltä (Pivec, Koubek. Dondi, s.38). Aivan uudelle tasolle sosiaalinen ulottuvuus 

tietysti nousee, jos peliä voi pelata moninpelinä, jolloin menestymiseen todella 

vaaditaan yhteistyötä. Tässä tapauksessa pelit kannustavat omatoimiseen ryhmätyöhön, 

ja antavat kontekstin ongelmien ratkaisemiselle yhteistyönä.

1.1.1 Flow-kokemus

Yksi tärkeä tekijä pelien hyödyllisyydessä opetuksessa on Mihály Csíkszentmihályin 

alun perin esittelemä flow-kokemus (Kiili, s.37), jolla on todettu olevan positiivinen 

vaikutus oppimiseen. Flow-kokemus on psykologinen tila, jossa kokija on niin 

uppoutuneena tekemäänsä asiaan, oli se sitten tanssi, pelaaminen tai kirjan lukeminen, 

että ympäröivät asiat menettävät merkityksensä. Se voidaan myös käsittää teoriana siitä, 

mikä erottaa tylsän toiminnan miellyttävästä. Csikszentmihályi määritteli flow-

kokemuksen yhdeksän ”ulottuvuuden” kautta: tavoitteet, keskittyminen, välitön ja suora 

palaute, taitojen ja haasteiden kohtaaminen, itsetietoisuuden väheneminen (havaintojen 

ja toimintojen ”yhteenliittyminen”), ajantajun katoaminen, kontrollin tunne ja tehtävän 

palkitsevuus. Mitä useampi näistä on läsnä, sitä vahvempi flow-kokemus on ja sitä 

miellyttävämmäksi toiminta koetaan.
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2 Pelien suunnittelusta yleisesti

2.1 Pelin määritelmä

Jotta voidaan perehtyä opetuspelin suunnitteluun, täytyy määritellä mitä pelaamisella 

tässä tarkoitetaan. Yksi kuuluisimmista pelin määritelmistä löytyy hollantilaisen 

filosofin, Johan Huizingan vuonna 1938 ilmestyneestä Homo Ludens -teoksesta. Hänen 

mukaansa peli voidaan määritellä seuraavilla asioilla (Pivec, Koubek, Dondi s.30):

 epämuodollista toimintaa

 tapahtuu tiettyjen tilapäisten tai pysyvien rajoitusten puitteissa

 kehittyy vapaasti luotujen, mutta sitovien sääntöjen mukaan

 tavoite, joka toiminnalla pyritään saavuttamaan

 toimintaan liittyy jännityksen ja/tai nautinnon tunne

 tietoisuus siitä, että toiminta poikkeaa todellisesta elämästä

Tämä määritelmä voidaan yksinkertaistaa siten, että pelillä on tietyt rajat (“pelialue”), 

säännöt, voittoehdot ja mahdollisuus hävitä, minkä lisäksi se on viihdyttävä. Huizingan 

määritelmiä voitaisiin vielä täsmentää ja täydentää Rollingsin ja Adamsin huomiolla, 

että pelaaminen on nimenomaan aktiivista toimintaa, jossa pelaajan toimilla on 

merkittävä rooli tapahtumien kulkuun. Toisaalta joillakin peleillä ei ole selkeitä 

voittoehtoja. Esimerkiksi Sim City, Sims, Animal Crossing sekä muut vastaavanlaiset 

“ohjelmistolelut” (engl. software toys tai non-games) eivät sisällä lainkaan varsinaisia 

tavoitteita tai menestyksen mittareita, kuten pistemääriä. Tällaisissa peleissä pelaajat 

voivat asettaa itse tavoitteet itselleen, mutta on kiistanalaista, voidaanko niitä laskea 

todella peleiksi. Monet ludologiset pelit jatkuvat loputtomiin, kunnes pelaaja häviää 

(esim. Tetris). Tällaisissa peleissä tavoitteeksi voidaan laskea tietyn pistemäärän 

saavuttaminen. Pelien tärkeä ominaisuus onkin pelaajan menestyksen mittaaminen.

2.2 Mitä suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Jos pelien suunnittelua verrataan perinteisempään ohjelmistosuunnitteluun, johon 

kuuluu tietty tapa suunnitella vaatimus- ja toiminnallisine määrittelyineen 
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(“suunnitteluputki”), voisi pelien suunnittelua kuvata villiksi ja vapaaksi. Tämä on 

varsin luonnollista, koska peleillä ei ole tarvetta, jota niiden tulisi täyttää, vaan tärkein 

ominaisuus on hauskuus. Siksi ei tarvitse määritellä vaatimuksia ja työskennellä 

määrätietoisesti kohti niitä, mikä vapauttaa suunnittelijan luovuuden ja mahdollistaa 

suunnanmuutokset, jos huomataan, että jokin ei vain ole hauskaa. Toki siinä vaiheessa, 

kun peli on tuotannossa, ei ole enää hyväksi alkaa muuttaa suunnitelmia, mutta pelien 

tekniseen toteutukseen ei tässä dokumentissa mennä.

Joitain huomioita ja jäsentelyä voidaan kuitenkin tehdä. Andrew Rollings ja Ernest 

Adams luokittelevat pelisuunnittelun kolmeen alueeseen: pelimekaniikka, narratiivi ja 

vuorovaikutus (s. 8). Mekaniikka on näistä kolmesta tärkein: se määrittelee pelin 

säännöt, eli pelimaailman toiminnan ja rajat sekä pelaajan tavoitteen. Pelit usein 

kompastuvat juuri huonoon pelimekaniikkaan, sillä nykyisessä hektisessä 

peliteollisuudessa usein markkinoiden paineet ja teknologiakeskeisyys vievät huomiota 

pelimekaaniikan hiomiselta, joka on pelisuunnittelussa kuitenkin kaiken a ja o.

Narratiivilla tarkoitetaan pelin tarinaa. Kaikissa peleissä on tarina, vaikka toisissa 

peleissä se on ilmiselvempi kuin toisissa. Esim. seikkailupeleissä tarina on 

luonnollisesti tärkeässä roolissa ja se on iso osa pelaajan kokemusta, mutta ns. 

ludologisissakin peleissä (esim. Tetris tai pasianssi) on tarina: näissä peleissä pelaaja 

luo tarinaa pelatessaan. Kaikilla peleillä on siis jonkinlainen tarinallinen rakenne: pelillä 

on alku, keskikohta ja loppu. Ilman tarinaa peli tuskin kiinnostaa pelaajaa, sillä se, mikä 

pelaajan saa “innostumaan” pelaamisesta ovat ratkaisemattomat ongelmat ja uusien 

tilanteiden kohtaaminen.

Vuorovaikutuksella käsitetään kaikki se, mitä pelaaja näkee, kuulee ja tekee 

pelimaailmassa, eli yksinkertaisesti miten pelaaja pelaa peliä. Grafiikka ja äänimaailma 

ovat toki tärkeässä roolissa pelisuunnittelussa, mutta ennenkaikkea käyttöliittymän on 

oltava kunnossa. Huonolla käyttöliittymällä voi tuhota hyvänkin idean ja tarinan ja 

erityisesti Flow-kokemus kärsii helposti huonosta käyttöliittymästä. Rollings ja Adams 

teroittavat käyttömukavuuden tärkeyttä viittaamalla eräänlaiseen tunnettuun Flow-

kokemukseen, Tetris-transsiin (s. 13), johon pääsemiseen vaikuttaa pelin hyvin 

suunniteltu vuotovaikutus.
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Pelien suunnittelussa on toki otettava huomioon ennenkaikkea pelaajat. Siksi heidät on 

tunnettava ja määriteltävä. Pelaajat voidaan raa'asti jakaa kahteen rooliin: core ja casual 

-pelaajiksi. Core-pelaajat saattavat käyttää pelaamiseen tunteja päivässä ja he pitävät 

laajoista, haastavista ja pitkäikäisistä peleistä. Heille pelit eivät ole vain viihdettä, vaan 

elämyksiä antava harrastus, ja he ovat valmiita taistelemaan suuriakin haasteita vastaan 

voittaakseen pelin. Casual-pelaajat taasen näkevät pelit yksinomaan viihteenä eivätkä 

ole valmiita opiskelemaan valtavia määriä sääntöjä ja käyttöliittymän nyansseja ja 

yleensä lopettavat pelaamisen, jos haasteet käyvät liian suuriksi. (Rollings & Adams, s.

41)

Opetuspeleillä voi olla myös hyvin moninaisia käyttötilanteita: joitain pelejä pelataan 

perinteisesti tietokoneella tai konsolilla, joitain tarkoitusta varten rakennetussa 

simulaattoriympäristössä, joitain moninpelinä internetissä jne. Toki perinteisiäkin pelejä 

pelataan monin eri tavoin, mutta opetustarkoituksiin suunnitelluissa peleissä 

käyttötilanteella on joskus hyvinkin suuri merkitys. Esittelen myöhemmin 

savusukelluspeli SIDHin, joka pyrkii jäljittelemään todellista palavaa taloa, jossa 

pelaajan tulee liikkua. Toisaalta CHEPETTO toimii tavallisella PC:llä, sillä operaattori 

toimii nimenomaan tietokoneella. Käyttötilanteeseen vaikuttaa luonnollisesti se, mitä 

halutaan opettaa: halutaanko opettaa jotain tiettyä taitoa, jota tarvitaan tietyssä 

tilanteessa, halutaanko saada pelaajalle rutiinia johonkin tiettyyn toimintaan vai 

halutaanko opettaa tositilanteessa sovellettavaa tietoa? Taidon ja erityisesti rutiinin 

opettamisessa on käyttötilanteella tietysti suuri merkitys: vain tekemällä oppii. Toki 

savusukelluksen teoriaa voi oppia tietokoneellakin pelaten, mutta oppiminen nousee 

aivan eri asteelle kun pelaaja joutuu oikeasti ryömimään täydessä varustuksessa 

simulaattoriympäristössä.
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3 Opetuskäyttöön suunnittelun erityisvaatimukset
Kun peliä suunnitellaan tarkkaan rajattuun opetuskäyttöön, muuttuu pelien suunnittelu 

joiltain osin merkittävästi. Pelin ensisijainen tavoite ei enää olekaan ympäripyöreä 

“pitää hauskaa”, vaan ensisijainen tavoite on välittää tietoa ja taitoa. Myös pelin 

käyttäjäkunta on usein hyvinkin tarkkaan rajattu ja pelkkä “casual vai core”-jaottelu 

voidaan unohtaa. 

Pivec, Koubek ja Dondi (s. 93) pitävät opetuspelin suunnittelun lähtökohtana kysymystä 

“mitä haluamme oppijoiden oppivan?”. Kysymys asettaa suunnitteluprosessille 

tavoitteet, normaalin pelisuunnittelun hauskuustavoitteen lisäksi. Opetuskäytön peleillä 

onkin siis kaksi tavoitetta.

Pivec ja Sfiri esittävät opetuspelin suunnittelun vaiheita jokseenkin johdonmukaisesti. 

Aluksi tulee määritellä pedagoginen näkökulma, eli miten pelaaja oppii. Tähän 

perustuen voidaan sitten alkaa määritellä konseptin sisältöä. Tämän jälkeen määritellään 

pelin teema, tilanteet ja ”tapahtumaympäristö”, mikä antaa hieman taustaa jo 

mahdolliselle tarinalle. Kolmanneksi aletaan määritellä jo pelimekaniikkaa: mikä on 

pelaajan tavoite, onko kyseessä yksin- vai moninpeli, mikä on pelaajien oletettu tieto- ja 

taitotaso jne. Tämän jälkeen tarkastellaan lähemmin pelin pedagogista puolta: mitkä 

ovat pelilliset elementit, mitkä pedagogiset elementit sekä miten nämä yhdistetään ja 

miten vaikeusaste saadaan kohdalleen. Kun nämä on määritelty, kartoitetaan pelaajan 

varsinaiset toimet: mitä pelaaja tekee ja ovatko pelaajan toimet relevantteja oppimisen 

suhteen. Lopuksi käydään iteratiivisesti yksityiskohtien kimppuun, samalla koko ajan 

pohtien sitä, miten kukin ominaisuus tukee oppimista.

3.1 Opetuspelien genrejä

Tavalliset pelit jaotellaan yleisimmin toiminta-, strategia-, rooli-, urheilu-, simulaatio-, 

seikkailu- ja puzzlepeleihin (tätä jaottelua käyttävät myös mm. Rollings ja Adams, s. 

287). Toki samaa ryhmittelyä voidaan helposti käyttää myös opetuspelien kohdalla, 

mutta koska tässä tapauksessa pelin tavoitteet eivät ole yksinomaan hauskuudessa, 

voidaan hakea genrejaottelua muutakin kautta: esimerkiksi Marc Prensky jaotteli 

opetuspelit opetustavoitteiden mukaan seuraavasti: (Pivec, Koubek, Dondi, s. 57)

− faktat (engl. facts)
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− taidot (skills)

− arviointi (judgement)

− käyttäytyminen (behaviour)

− teoriat (theories) 

− järkeily (reasoning)

− prosessit (process)

− toimenpiteet (procedures)

− luovuus (creativity)

− kieli (language)

− järjestelmät (systems)

− tarkkailu (observation)

− kommunikaatio (communication)

Tietysti mitä useamman näistä ”kategorioista” peli täyttää, sen parempi. Prensky listasi 

kullekin sisältötyypille tyypillisimmät aktiviteetit ja peligenret, joiden kautta asioita voi 

oppia. Esim. arviointia (judgement) oppii Prenskyn mukaan helpoiten yleensä case-

tapauksia tarkkailemalla, kysymyksiä kysymällä, antamalla pelaajalle vaihtoehtoja, 

palautteella sekä valmennuksella. Tällaisia aktiviteetteja löytyy useimmiten 

roolipeleistä, moninpelattavista peleistä, seikkailupeleistä ja strategiapeleistä.

Pivecin, Koubekin ja Dondin kehittämä UniGame-luokittelu (s. 58) pyrkii taas 

ennenkaikkea vastaamaan kysymykseen: ”minkä tyylinen peli täyttäisi tietyt 

oppimistavoitteet ja mitä ominaisuuksia pelissä pitäisi olla, jotta tavoitteisiin päästään?” 

Heidän ”jaottelunsa” on seuraavanlainen:

− Muisti, toistot ja mieleenpainaminen (memory, repetition, retention)

− Näppäryys, ulottuvuus, tarkkuus, motoriikka (dexterity, spread, precision, motoric)
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− konseptien toteuttaminen, säännöt (applying concepts, rules)

− Päätöksenteko (strategia ja ongelmanratkaisu) (Decisionmaking [strategy & 

problem solving])

− Sosiaalinen vuorovaikutus, arvot, kulttuurit (Social interaction, values, cultures)

− oppimiskyky, itsearviointi (ability to learn, self-assessment)

Tässä esim. päätöksenteon opettamiseen on todettu tehoavan parhaiten mm. seuraavat 

ominaisuudet:

− narratiivisuus

− sattumalla vaikutusta

− reaaliaikaisuus

− pelitilanne jaettu skenaarioihin, joilla jokaisella oma yksinkertainen päämääränsä

− mahdollisuus saada yksityiskohtaista tietoa ongelmasta

− tarkka ongelman kuvaus

jne.

Parhaita pelityyppejä tämän toteuttamiseen ovat strategia-, seikkailu-, rooli- ja 

simulaatiopelit. Lisäksi tässä jaottelussa otetaan huomioon pelaajien määrä: 

päätöksentekoa opetettaessa sopivimmaksi todetaan yhden pelaajan peli, jossa pelaaja 

on yhteydessä muihin pelaajiin tai vastustajiin.

On tietysti selvää, että mitään peliä ei kannata lähteä väkisin änkemään tiettyyn 

muottiin, mutta  jotain apuja pelin ideointiin tällaisista luokitteluista voidaan hakea, kun 

tiedetään, mitä tietoja pelaajalle halutaan välittää. Ja opetuspelin suunnittelun 

lähtökohtana tulisi nimenomaan olla tieto siitä, mitä halutaan opettaa, eli mikä on pelin 

tavoite.
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3.2 Caseja

Esittelen nyt muutamia eri puolilla maailmaa toteutettuja opetuspelejä. Olen pyrkinyt 

valitsemaan niin toteutustavoiltaan kuin tavoitteeltaan ja kohderyhmältään kolme 

erilaista konseptia, ja käyn läpi sekä niiden pelillistä että opetuksellista sisältöä.

3.2.1 SIDH

Skövden yliopistossa kehitetty, yhdessä Ruotsin pelastusviranomaisten kanssa toteutettu 

palomiesten koulutukseen tarkoitettu SIDH simuloi savusukellustilannetta, jossa 

pelaajan on löydettävä uhreja palavasta rakennuksesta (Backlund).

SIDHissä pelaajan on kuljettava palavassa rakennuksessa ja käytävä mahdollisimman 

nopeasti ja huolellisesti läpi kaikki huoneet ja löydettävä niissä olevat uhrit. Pelaajan on 

pysyttävä matalana, sillä lattian rajassa savua on vähemmän, joten näkyvyys on parempi 

ja ilma viileämpää. Pelissä on useita eri kenttiä, jotka eroavat toisistaan tyyliltään ja 

haastavuudeltaan.

Narratiivi pelissä on varsin yksinkertainen, mutta dramaattinen: rakennus on syttynyt 

tuleen ja sisään on jäänyt ihmisiä, jotka kuolevat, jos pelaaja ei toimi oikein.

Pelin käyttöympäristönä toimii neljän valkokankaan rajaama pieni ”huone”, jossa 

pelaaja liikkuu täydessä savusukellusvarustuksessa ja sensorit havainnoivat hänen 

liikkeitään (kuva 1). Peli kuvataan valkokankaille ensimmäisessä persoonassa. Pelaaja 

liikkuu pelimaailmassa kävelemällä paikallaan.

kuva 1
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Perinteisesti savusukellusharjoitukset on jouduttu tekemään oikeasti palavissa tiloissa, 

kuten autiotaloissa tai varta vasten tarkoitusta varten rakennetuissa harjoitustiloissa, 

mikä on luonnollisesti rajoittanut harjoittelumahdollisuuksia. Mahdollisimman paljon 

todellista tilannetta simuloivan pelin myötä harjoitusmääriä saadaan lisättyä 

merkittävästi ja kustannuksia saadaan samalla pienemmiksi. Simulaattorilla voidaan 

toteuttaa myös paikkoja, joissa normaalisti ei voida harjoittelua jostain syystä suorittaa. 

Simulaattori ei tietenkään täysin korvaa varsinaista savusukellusharjoittelua, mutta 

valmistaa palomiehiä sitä varten.

Pelin suurin opetuksellinen tavoite on opettaa pelaaja käymään oikeaoppisesti läpi 

kaikki huoneet uhreja etsiessään. Tämän tulee tapahtua mahdollisimman tarkasti, 

nopeasti ja systemaattisesti. Lisäksi peli vaatii fyysistä suoritusta, mikä lisää 

simulaation tasoa: pelaajan on pysyttävä todellisen tilanteen mukaisesti 

mahdollisimman matalana ja pyrittävä toimimaan ripeästi.

Pelaajilta saadun palautteen mukaan peli on erittäin onnistunut: asteikolla yhdestä 

viiteen pelaajat arvioivat pelin viihdyttävyyden keskiarvolla 4.4 (”It was fun”) ja 

opetusarvon keskiarvolla 4.3 (”I learned something through the game”). Myös 

tuloksellinen kehitys oli merkittävää: ensimmäisellä kerralla pelaajat eivät löytäneet 1.5 

uhria pelikertaa kohden, kun toisella kerralla löytämättä jäi vain 0.2 uhria pelikertaa 

kohden, vaikka tehtävät muuttuivat ajan myötä haastavammiksi ja uhreja oli lisää. 

Mitattujen tulosten lisäksi näkyi peliä pelatessa merkkejä muunkinlaisesta oppimisesta, 

kun muutama pelaaja puhui itselleen pelatessaan. Yksi pelaaja kirosi huonoa 

suuntavaistoaan (ilmeisesti oppi kantapään kautta taidon tärkeyden) ja toinen alkoi 

erittäin haastavassa ja isoon rakennukseen sijoittuvassa tehtävässä laskea ovia itselleen 

ääneen (ilmeisesti siis kehitti pelatessa selkeän taktiikan).

3.2.2 StoryDrive Engine

Paramount Picturesin Yhdysvaltain Department of Defenselle toteuttama StoryDrive 

Engine on järjestelmä, joka tuo valmiiksi jokseenkin pelimäiseen harjoitukseen 

Hollywoodin tarinankerronnallista osaamista ja käyttöliittymiä tehostamaan harjoitusta 

(Iuppa & Borst, s. 7). Järjestelmä toimii pohjana Crisis Decision -harjoitukselle, jossa 

kriisijohtamista ja päätöksentekoa opiskelevat opiskelijat antavat suosituksia 
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kuvitteellisen kriisin hoidosta presidentin alaisuudessa toimivalle kansalliselle 

turvallisuusneuvonantajalle (National Security Advisor, NSA).

Viikon kestävän harjoituksen jokaisen päivän aamulla opiskelijoille näytetään 

kuvitteellista kriisitilannetta kuvaavat materiaalit taustatietoineen, joiden perusteella 

pelaajien on ryhmässä keskusteltava ja sovittava, minkälaisia toimintasuosituksia 

turvallisuusneuvonanantajalle annetaan. Näiden päätösten mukaan kriisi kehittyy ja 

kunkin päivän iltana pelaajille näytetään presidentin puhe, ja pelaajien oli jälleen 

seuraavana päivänä annettava uusia suosituksia muuttuneiden tilanteiden mukaan.

Ohjaaja valitsee ennalta määritellyistä tarinan suunnista opiskelijoiden suosituksiin 

sopivat ja esittää sitä vastaavat materiaalit. Materiaalit on suunniteltu ennalta: 

asiantuntijat ovat arvioineet opiskelijoiden mahdolliset suositukset ja materiaalit on 

tehty niiden mukaan.  Jos opiskelijoiden antamille suosituksille ei ole sopivia 

materiaaleja, esitetään pelaajille selitys siitä, miksi presidentti ei toiminut suositusten 

mukaan. Kokeilussa tämä oli kuitenkin harvinaista, joten järjestelmän katsottiin 

toimivan riittävän aukottomasti.

Narratiiviltaan StoryDrive on siis erittäin dynaaminen ja tarina on olennaisessa roolissa 

pelissä. Pelin käsittelemä kriisitilanne on hyvin monisyinen ja vakava, ja sisältää 

useampia toisiinsa tavalla tai toisella liittyviä pesäkkeitä (ekokatastrofista 

sisällissotaan). Tarinan suunta määräytyy täysin pelaajien päätösten mukaan, mikä 

opettaa pelaajia arvioimaan tekojensa vaikutuksia ja syy-seuraussuhteita.

Kun aikaisemmin harjoituksessa pelaajille annettiin tietoa ohjaajan kirjoittamien 

dokumenttien avulla, tuotiin mukaan nyt monia erilaisia medioita: tiedot kriisien 

kehittymisestä annettiin mm. näyteltyinä uutislähetyksinä, sähköposteina ja ”virallisin 

asiakirjoin”, minkä lisäksi pelaajat pääsivät materiaaleihin käsiksi kannettavilla 

tietokoneillaan puolustusministeriön järjestelmiä muistuttavalla käyttöliittymällä. 

Tärkein osa pelistä kuitenkin tapahtui edelleen suoraan kanssapelaajien kanssa 

keskustelemalla. Digitaaliset käyttöliittymät ja esitysmuodot eivät varsinaisesti siis 

toimineet pelin alustana, mutta toivat siihen lisää immersiota ja sitä kautta tukivat flow-

kokemusta.
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Samaan aikaan 30 eri ryhmässä tehdyn harjoituksen onnistuminen riippui aiemmin 

hyvin paljon kunkin ryhmän ohjaajasta, ja jos ohjaajalla ei ollut draamallisia avuja, 

saattoi opiskelijoiden kokemus ”tositilanteesta” jäädä torsoksi. StoryDrive Enginen 

avulla pyrittiin yhtenäistämään ryhmien kokemusta ja lisäämään sekä harjoituksen 

realistisuutta että draamallisuutta. Kokeilu järjestettiin yhdessä kolmestakymmenestä 

ryhmästä, ja sen todettiin onnistuneen niin hyvin, että se otettiin seuraavana vuonna 

käyttöön kaikissa opetusryhmissä. Lisäksi Department of Defense tilasi Paramountilta 

kaksi muutakin vastaavanlaista järjestelmää eri harjoituksia varten.

3.2.3 Disaster in Franklin County

Minnesotan yliopiston Public Health Preparedness -keskuksen toteuttama Disaster in 

Franklin County pyrkii opettamaan terveydenhuoltoalan ammattilaisille oikeaoppista 

toimintaa katastrofitilanteessa. Dialogiin ja muihin yksinkertaisiin, paljolti tekstiin 

pohjautuviin kohtauksiin ja tehtäviin perustuva hyvin tarinavetoinen peli sijoittuu 

Franklinin piirikuntaan, jonne on iskenyt suuri myrsky. Peli kulkee kohtausten mukaan, 

ja kussakin kohtauksessa on monivalintakysymyksiä (esim. Dialogivaihtoehtoja, 

vastauksia kysymyksiin jne.), joista pelaajan on valittava oikea (kuva 2). Peli antaa 

tämän jälkeen lisätietoa oikeasta toiminnasta ja tarina kulkee eteenpäin.

Peli sijoittuu myrskyn jälkeisiin 30 päivään ja siinä käydään läpi toimintaa monien 

toimijoiden näkökulmasta, tarkoituksena opettaa, mikä on kunkin auttajan tehtävä ja 

mitä hänen tulee tehdä, samalla antaen kokonaiskuvaa siitä, mitä kollegat tekevät. Pelin 

käsittelemät ongelmat käsittelevät mahdollisimman laajaa skaalaa mielenterveystuesta 

ruokahuoltoon. Tässäkin tapauksessa siis tarina on tärkeässä roolissa ja antaa 

toiminnalle raamit ja vie opitut asiat teoriasta käytäntöön.
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Asiallisen ja pelkistetyn ulkoasun omaavan pelin point'n'click-tyylinen käyttöliittymä on 

myös vähemmän pelikokemusta omaavien erittäin helppo oppia. Tämä on tässä 

tapauksessa tärkeää, sillä pelaajien demografia on laaja ja voidaan olettaa, että kaikki 

terveydenhuoltoalan ammattilaiset eivät ole tottuneita tietokoneisiin ja peleihin.

kuva 2
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4 CHEPETTO

4.1 Suunnitteluprosessi

CHEPETTO-projekti lähti käyntiin TAMK:n tutkimusjohtaja Perttu Heinon ja 

professori Suzukin välisistä keskusteluista, joissa pohdittiin miten pelillisyyttä voisi 

käyttää hyväksi kemian teollisuuden turvallisuusjärjestelmissä ja niiden opetuksessa. 

Projekti käynnistyi syksyllä 2006, kun Heinon aloitteesta kerättiin työryhmä koulumme 

oppilaista. Tutustuimme ensin pintapuolisesti prosessinhallinnan periaatteisiin ja 

työtapoihin tekemällä mm. yritysvierailun Metso Automationiin. Oppimamme pohjalta 

ideoimme konseptivaihtoehtoja ja muutamien, varsin villienkin ideoiden joukosta 

poimimme kaksi konseptia, Emergency Situations ja Building Blocks. Emergency 

Situationsin lähtökohtana oli ylläpitää prosessia, joka kohtaa jatkuvasti ja kiihtyvällä 

tahdilla uusia ongelmia ja vaaratilanteita ja reagoida niihin mahdollisimman nopeasti, 

pedagogisena tavoitteena tuottaa rutiinia ongelmatilanteiden hallintaan. Building 

Blocksin lähtökohta oli varsin erilainen: siinä pelaajan tarkoitus oli rakentaa tehtaan 

prosessit laite kerrallaan SimCity-pelin tyyliin. Pedagogisena tavoitteena tässä oli 

opettaa tehtaan prosessien rakenne ja opettaa ymmärtämään laitteiden suhteet ja 

vaikutukset toisiinsa. Esittelimme ideat Okayamassa tammikuussa 2007 ja saamamme 

palautteen ja oppimiemme uusien asioiden perusteella päätimme lähteä 

jatkokehittämään Building Blocks -konseptia.

Alkuperäinen konseptimme oli hyvin yksinkertainen ja jopa ”naiivi”, ja koska 

palautteen perusteella totesimme ongelmia olevan ammatillisessa uskottavuudessa, 

päätimme lähteä muokkaamaan peliä vakavampaan suuntaan. Aloimme käyttää sanan 

”game” sijaan sanaa ”training tool” ja teimme graafisesta ilmeestä realistisemman. 

Samalla myös muokkasimme konseptin pelimekaniikkaa ja lisäsimme siihen uusia 

elementtejä. Esittelimme uuden version Tampereella joulukuussa 2007 pidetyssä 

workshopissa, minkä jälkeen kirjoitimme konseptiin vielä kerran muutoksia ja aloimme 

toteuttaa demovideota. Demoa suunnitellessamme opimme hyvin paljon uusia asioita, 

ennenkaikkea öljynjalostamoiden toiminnasta (olimme valinneet demon kohteeksi 

nimenomaan öljynjalostamon), ja jouduimme jälleen muokkaamaan konseptia 

oppimiemme asioiden mukaiseksi. Alkuperäinen Building Blocks -konsepti oli tässä 

vaiheessa pelkkä muisto, joten päätimme vaihtaa myös konseptin nimen, uudeksi 
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nimeksi tuli CHEPETTO (chemical plant environment training tool for operators). Nyt 

keskittyisimme yksittäisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä tosielämän 

vaara- ja onnettomuustilanteisiin, joita opetetettaisiin puzzle-tyyppisin ongelmin sekä 

tietovisakysymyksin ja tarinoin.

Kaikenkaikkiaan konseptin suunnittelu oli erittäin iteratiivinen prosessi ja koko konsepti 

on jouduttu suunnittelemaan muutamaan kertaan ”tyhjältä pöydältä”, useimmiten omien 

vajavaisten tietojemme takia.

4.2 Konsepti

CHEPETTOn täydellinen konseptidokumentti on tässä liitteenä, mutta tiivistän tässä 

konseptin pääpiirteissään.

4.2.1 Pelimekaniikka

CHEPETTOssa pelaaja kohtaa yksittäisiä ongelmia, jotka hänen tulee ratkaista 

päästäkseen seuraavalle tasolle. Ongelma näytetään pelaajalle turvarajat ylittävinä 

arvoina (esim. aineen lämpötila, laitteen sisäinen paine tai energiankulutus), ja pelaajan 

on säädettävä prosessia esim. sulkemalla ja avaamalla oikeita venttiileitä tai 

muuttamalla muita vastaavia arvoja. Taso tasolta ongelmat luonnollisesti vaikeutuvat ja 

niiden ratkaisu vaatii pelaajalta yhä enemmän tietoa ja päättelykykyä. Pelaajalle myös 

annetaan tosielämän tilanteista, joihin ongelmat perustuvat ja silloin tällöin pelaajalta 

esitetään näihin liittyviä kysymyksiä ikäänkuin kertauksena.

4.2.2 Narratiivi

Pelaajan kohtaamat ongelmat perustuvat tosielämän läheltäpiti- ja 

onnettomuustapahtumiin, jotka kerätään kansainvälisistä tietokannoista, joita 

ylläpidetään kemian teollisuuden turvallisuuden kehittämiseksi. Virtuaaliohjaaja kertoo 

tapahtumat pelaajalle pieninä tarinoina ja opastaa pelaajaa eri tilanteissa. Tämä hahmo 

myös kysyy pelaajilta kysymykset ja antaa palautteen. Ratkaisulla yritimme tuoda peliä 

henkilökohtaisemmaksi ja ihmisläheisemmäksi. Suunnittelun alkuvaiheessa meillä oli 

myös idea, jossa virtuaaliohjaaja jossain vaiheessa vaihtuisi pahaan kaksoisolentoon ja 

alkaisi tahallaan johtaa pelaajaa harhaan, mutta päätimme hylätä idean ja pitää 
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konseptin mahdollisimman yksinkertaisena. Lisäksi pelkäsimme tahallisen 

harhaanjohtamisen aiheuttavan sen, että pelaaja saattaisi oppia vääriä asioita.

4.2.3 Vuorovaikutus

CHEPETTO toimii tavallisilla pc-tietokoneilla, enimmäkseen hiirellä. Vaikka 

operaattorit yleensä työskentelevät pelkkien lukuarvojen ja pelkistettyjen graafisten 

elementtien kanssa, CHEPETTO esittää tehtaan mahdollisimman realistisena (kuva 3). 

Tällä pyrimme siihen, että pelaaja ymmärtää tehtaan todellisen rakenteen ja olemuksen 

hänen yleensä näkemiensä kaavioimaisten käyttöliittymien takana. Liian kauas emme 

kuitenkaan halunneet lähteä tavallisesta operaattoriympäristöstä, ja esim. mittausarvot 

pyritään CHEPETTOssa näyttämään operaattoreiden oppimaan tapaan. Varsinainen 

käyttöliittymä koostuu vain muutamasta kontrollista. Tehdasnäkymässä voi liikkua 

vapaasti ja tarvittaessa lähemmäs tiettyä laitetta, jota haluaa säätää tai katsoa 

tarkemmin. Prosessien mittausarvoja voi näyttää ja piilottaa ja laitteiden asetuksia 

muuttaa esim. kiertämällä venttiilejä ja säätämällä liukusäätimiä.

kuva 3



21

4.3 Kohtaamiamme ongelmia

CHEPETTOa luodessa huomasimme nopeasti suurimman ongelmamme: miten voimme 

jakaa tietoa asiasta, josta itsekään emme tiedä paljoa? Pelkillä oletuksilla operaattorin 

työn sisällöstä ei pääse puusta pitkälle, joten ensin opiskelimme edes pintapuolisesti 

operaattorin työtä ja työympäristöä. Silti eteemme tuli parinkin version jälkeen uusia 

asioita, joita emme olleet osanneet ottaa huomioon ja huomasimme varsin myöhäisessä 

vaiheessa, kuinka paljon paremmin operaattorin työnkuvaan olisi pitänyt tutustua. Olisi 

ollut ehdottomasti eduksi, jos työryhmässämme olisi alusta pitäen ollut kemian 

teollisuuden asiantuntija.

Toinen asia, jota olisi ollut syytä teroittaa enemmän alusta pitäen, olivat pedagogiset 

tavoitteet. Meille oli annettu varsin vapaat kädet projektin suhteen, tarkoituksenamme 

oli luoda ylimalkaisesti “jotain, joka osoittaa pelien mahdollisuudet kemian tehtaiden 

prosessinhallinnassa”. Kyseessä ei siis välttämättä olisi edes tarvinnut olla nimenomaan 

opetuspeli. Määrittelimme kyllä konseptin pedagogiset tavoitteet, mutta varsin 

myöhäisessä vaiheessa kirjoitimme ne oikeasti ylös. Tässä vaiheessa älysimme 

kirjoittaa ne kissankokoisin kirjaimin useimmiten käyttämämme neuvotteluhuoneen 

seinälle. Näin ne pysyisivät tärkeimpänä fokuksenamme koko prosessin ajan. Jos tämän 

olisimme tajunneet tehdä jo aikaisemmin, olisi varmasti paljon turhaa haahuilua jäänyt 

tekemättä. 

Me myös vaihdoimme kohderyhmää kesken suunnittelun: lähdimme suunnittelemaan 

pitkäaikaisemmille ammattilaisille, mutta päätimme jossain vaiheessa (varsin pitkälti 

omien vajavaisen asiantuntemuksemme takia) muokata konseptia sopivammaksi 

tuoreen työntekijän koulutukseen. Tässä nimittäin ongelmaksi muodostui vaikeusasteen 

määrittely. Koska pelin pelaaminen perustuu pelaajan tietotaidon koetteluun ja 

kartuttamiseen, oli meidän käytännössä mahdotonta arvioida tuottamamme konseptin 

vaikeusastetta. Varmoja voimme olla ainoastaan siitä, että jos itse osaisimme pelissä 

kohdattavat tilanteet ratkaista, ne ovat liian helppoja.

Lisäksi päätimme vasta liian myöhään käytännön tasolla, minkälaiseen tehtaaseen 

esittelydemo sijoittuisi. Päädyimme öljynjalostamoon, sillä okayamalaiset ovat itsekin 

olleet paljon tekemisissä nimenomaan niiden parissa. Jo pikaisen tutustumisen jälkeen 

opimme, että meidän olisi pitänyt alun pitäen määritellä konseptin kohde tarkemmin. 

Kemian teollisuus on kokonaisuudessaan niin laaja-alainen määritelmä, että 
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konseptimme sijoittaminen tiettynlaiseen tehtaaseen olisi säästänyt meitä paljolta 

turhalta työltä. Toisaalta, ehkä lähtökohtamme oli alun perinkin väärä, sillä jos konsepti 

olisi ollut todella tilaustyötä, niin rajaaminen ei kävisi päinsä, jos asiakas haluaa kattaa 

koko teollisuuden. Tässä siis projektin tutkimusmaisuus auttoi meitä oikomaan joitain 

ongelmia.

4.4 Kohderyhmä

Kuten luvussa 2.2 mainitsin, pelisuunnittelussa, kuten luonnollisesti kaikessa 

suunnittelussa, on hyvin tärkeää tuntea kohderyhmänsä. Kun tavallisissa peleissä 

voidaan määrittely tehdä “pelimaun” mukaan, ei tämä toimi silloin, kun kohderyhmänä 

on peleihin liittymättömillä asioilla erottuva ihmisryhmä, kuten CHEPETTOn 

tapauksessa operaattorit tai sellaiseksi opiskelevat. Toki kannattaa hakea tyypillisen 

operaattorin profiili, mutta tätä emme yksin kokeneet riittäväksi, sillä tavoitteena ei ole 

saada pelin pariin vain useimpia, vaan kaikki operaattorit. Me päätimmekin lähteä siitä 

näkökulmasta, että peliä pelaisi mielellään koko kohderyhmä, siis myös he, jotka eivät 

yleensä juuri pelaa. Tässä tapauksessa päädyimme enemmänkin casual-tyyppiseen 

ratkaisuun, sillä oletimme core-pelaajien pelaavan mieluummin casual-pelejä, kuin 

casual-pelaajien core-pelaajille suunnattuja, massiivisia eepoksia. Peli on varsin 

yksinkertainen ja käyttöliittymä helppo, ja haaste piilee nimenomaan pelaajan 

hoksottimissa. Kevyt kemian laitoksiin liittyvä ongelmanratkaisupeli saattaisi kiinnostaa 

myös sellaisia operaattoreita, jotka eivät ole juuri pelejä pelanneet.

Varsinainen “fun factor” jäi CHEPETTOssa lopuksi jonkin verran pedagogisten arvojen 

jalkoihin, sillä teimme joitakin kompromisseja pelillisyyden ja viihdyttävyyden välillä. 

Täytyy muistaa, että pelaajat ovat ammattilaisia, joilla on jo ennestään kiinnostusta alaa 

kohtaan, ja että heillä on halu oppia. Luotimme siihen, että niin kauan kuin pelimme on 

mielenkiintoisempi kuin kirjat tai tavoitteettomat simulaattorit, ja samalla opettavainen, 

olemme onnistuneet.

4.5 Saatu palaute

CHEPETTOn Okayamassa saama palaute oli varsin positiivista, erityisesti aiempiin 

konseptiversioihin verrattuna. Tosielämän vaaratilanteiden käyttö materiaalina ja 

viimeistelty ulkoasu verrattuna alalla käytettävään symboligrafiikkaan loivat 
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kiinnostusta ja uskottavuutta konseptillemme. Tällä kertaa olimme perillä operaattorin 

tehtävistä ja ongelmista, eli taustatyö tuotti tulosta. Toki asiantuntijan mukanaolo olisi 

tehnyt edelleen hyvää ja on sulaa hulluutta lähteä tekemään teknisen alan opetuspeliä 

ilman minkäänlaisia taustatietoja tai alan asiantuntijaa. Huomasimme sen, että tasapaino 

hauskuuden ja oppimisen välillä kannattaa hakea tällaisessa tapauksessa enemmän 

oppimisen ehdoilla, sillä kohderyhmä “joutuu” joka tapauksessa opiskelemaan asiaa. 

Jos peliä ei olisi, he istuisivat luennoilla. Siksi hieman kompromisseistakin kärsinyt 

pelillisyys on tervetullutta, kunhan opetussisältö on relevanttia. Tietysti ihannetilanne ja 

pyrkimys on, että peli on sekä erittäin hauska että erittäin opettavainen, mutta 

CHEPETTOn kohdalla toki jouduimme tekemään kompromisseja, eikä kyseessä 

varmastikaan ole ainoa opetuspeli, jonka hauskuudesta on jouduttu tinkimään 

asiasisällön takia.
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5 Yhteenveto

Pelejä käytetään nykyään jokseenkin paljon lasten ja nuorten opettamisessa, mutta 

aikuisten koulutukseen tarkoitettuja pelejä on huomattavasti vähemmän. Monesti tässä 

on kyse lähinnä asenteista, mutta nämä asenteet lienevät hiljalleen muuttumassa. Pelit 

ovat onnistuessaan erittäin tehokkaita opetusmateriaaleja: tunnetason sitoutuminen 

motivoi ja jättää tehokkaamman muistijäljen opituista asioista, ja erityisesti flow-

kokemuksen tuomat edut opetuksessa puoltavat pelien käyttöä. Pelit mahdollistavat 

myös turvallisen epäonnistumisen ja siten virheistä oppimisen. Usein pelit myös 

tarjoavat luonnollisen alustan ryhmätyöhön.

Pelin suunnittelu opetuskäyttöön on lähtökohdiltaan hyvin erilaista kuin puhtaasti 

viihdekäyttöön suunnitelluissa peleissä. Siinä missä tavallisesti pelejä voidaan 

suunnitella varsin vapaasti, pelkkä viihdearvo mielessä, pitää opetuspelissä ensin 

määritellä se, mitä pelaajan halutaan oppivan ja joskus näiden välillä joudutaan 

tekemään kompromisseja. Lisäksi kohderyhmä voi olla hyvin tarkasti määritelty, mutta 

samalla monipuolinen, koostuen niin kokeneista pelaajista kuin sellaisista ihmisistä, 

jotka eivät koskaan ole pelejä pelanneet. Vasta näiden asioiden määrittelemisen jälkeen 

voidaan alkaa miettiä, minkälaiseen ympäristöön peli sijoittuu ja mitä itse pelissä 

tapahtuu. Tässä vaiheessa voi olla vielä auki, onko peli strategiapeli vai ensimmäisen 

persoonan toimintaräiskintä.

CHEPETTO-konseptia suunnittellessamme kokeilimme muutamia eri vaihtoehtoja, 

joista sitten päädyimme näkökulmaan, jossa tarkoitus olisi opettaa pelaajalle kemian 

tehtaan prosessien toimintalogiikkaa ja suhteita, laitoksen rakennetta sekä 

riskitilanteiden ratkaisua tosielämän ongelmatilanteiden kautta. Itse suunnittelu oli 

hyvin iteratiivinen prosessi, ja kehitimme konseptia sykleissä aina Okayaman yliopiston 

työryhmältä saamamme palautteen perusteella. Konseptin tyyli kehittyi palautteen 

perusteella asiallisemmaksi ja omien pohjatietojemme kehittymisen myötä saimme 

peliin relevantimpia ongelmia ja opetusnäkökulmia.

CHEPETTOn suunnittelu osoittautui perustavanlaatuisesti haastavammaksi kuin 

perinteisen ”hupipelin” suunnittelu. Erityisesti haastetta loi se, että emme tunteneet 

aihealuetta ennestään, emmekä hankkineet riittävästi taustatietoa kemian teollisuuden 
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prosesseista ja operaattorin työstä. Tämä olikin merkittävin oppimamme asia. 

Jouduimme tekemään joitain kompromissejä hauskuuden ja pedagogisuuden suhteen, 

mutta palaute oli joka kierroksella edellistä parempaa ja uskomme, että konseptissa on 

ainesta kelpo tuotteeksi. Ennenkaikkea opimme paljon ”mittatilaustyönä” suunnittelusta 

ja seuraavalla kerralla osaamme välttää pahimmat sudenkuopat.
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Liitteet

Liite 1

CHEPETTO – Chemical Plant Environment Training Tool (concept)

 CHEPETTO, the Chemical Plant Environment Training Tool, is a training 

program which simulates a realistic chemical plant environment using 3D 

Virtual Reality technology

 The content and the 3D Virtual Reality environments of CHEPETTO are fully 

customizable depending on the context of where, when and by whom the 

training tool is being used

 The CHEPETTO training tool is designed so that it can be easily customized for 

different target groups, for example plant operator trainees or university students

 The commercial advantage of CHEPETTO lies in the game-like elements which 

improve the learning process and make the training much more engaging

CONCEPT

Content

CHEPETTO utilizes 3D Virtual Reality technology to simulate real chemical processes. 

These 3D environments of chemical plants can be customized and tailored to match the 

individual needs and structures of the real plant, depending on where the program is 

used. For example, if a trainee is currently working at an oil refinery, then the Virtual 

Reality environment in CHEPETTO naturally matches that same oil refinery, and so on.

The main features of CHEPETTO revolve around maintaining the processes of a 

chemical plant, locating and fixing the problems that cause malfunctions in the plant 

and avoiding any hazards from turning into accidents. In practice this means examining 

process values and adjusting them to reach optimal levels, paying attention to the near-
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miss information given by the virtual instructor and taking quizzes about important 

safety issues to improve knowledge on real near-miss cases and on how to solve them.

The training tool includes game-like interactivity and elements often used in games to 

support and improve the training process, but they have been, however, adapted to suit 

the realistic simulation environment. There are, for example, different difficulty levels, 

quizzes about safety, quick-fire tasks, points and awards for good performances etc. All 

the game-like content has been carefully considered, and they all support the training 

aspect and stress the importance of safety issues.

Style

Because CHEPETTO is a training simulation, it is executed in a realistic manner, and so 

that it is appropriate and suitable for actual training. However, it also has an intriguing 

and visually appealing style, which helps to boost motivation and improve the learning 

process. Again, all the elements, for example in the user interface, have been designed 

to support the learning process, not to distract the trainee in any unnecessary way.

Interactivity

The trainee interacts with the program, and the program interacts with Omega 

Simulation’s Visual Modeler. CHEPETTO receives actual calculations from Visual 

Modeler and sends feedback on the trainee’s actions to Visual Modeler. Visual Modeler 

then interprets the feedback and sends new data to CHEPETTO, which then shows the 

outcome to the trainee.

The simulation uses Visual Modeler’s existing capabilities to produce training 

simulation data, so there is no need to create a new feature for this purpose. The 

interaction between Visual Modeler and CHEPETTO, however, needs to be developed.

Overall Flow

All the tasks and hazardous situations that occur in the simulation are divided into 

individual lessons. Each lesson has a specific problem and it introduces some real near-

miss information for the user. Once the lesson has been successfully completed, the user 

can proceed to the next lesson, which is again a little more difficult than the previous 
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one. So the flow of the simulation gets more challenging as the user takes more lessons 

and advances in his training.

The first tasks, or lessons, that the trainee will complete involve repairing small 

malfunctions in different processes, for example, opening a valve a little more. 

However, over time the simulation becomes more and more difficult and the trainee has 

to solve much more complicated malfunction chains and know how to maintain the 

optimal values in each process. The challenge is to learn many complicated factors 

quickly and understand how to use them in practice.

In the end, the trainee will fully comprehend the processes of the chemical plant, react 

quickly to any malfunctions and understand the relations between cause and effect in 

the entire plant environment.

EXAMPLE LESSON: Lesson 1

Tanaka-san is a new operator trainee at an oil refinery. He begins his operator training 

by logging in to CHEPETTO training program. Since he has not been using it before, he 

starts from lesson one. Processes of the chemical plant, the oil refinery at which 

Tanaka-san works, show up on the screen. The virtual instructor of CHEPETTO 

welcomes Tanaka-san and gives him some basic instructions to start with the program.

Suddenly, one process where a tank is containing crude oil turns red to indicate a 

malfunction. Tanaka-san starts to look for the problem. He zooms in to take a closer 

look at the tank and clicks the cross-section toggle to see inside the tank. Now he sees 

that the tank is too full – the oil level is above the safety lines. As an educated operator 

trainee, Tanaka-san quickly understands where the problem is. The oil is flowing into 

the tank too quickly because the valve controlling the inflow is open too much. Tanaka-

san closes the valve by a few percent to get the oil level in balance.

After the problem has been solved, the virtual instructor tells Tanaka-san that this same 

kind of situation caused a massive hazard in Italy during the 80’s. This makes Tanaka-

san think about how important security issues actually are. He has now completed 

lesson 1 and the instructor congratulates him with four stars to show that he did well.
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EXAMPLE LESSON: 10

Once again, Tanaka-san logs in to CHEPETTO training program, now selecting the 

next lesson. After having used the CHEPETTO training program for some time and 

solving many different kinds of tasks, Tanaka-san is now at lesson 10.

This time he can see that there are two processes with values that are off their limits. 

The furnace has turned red and the heat exchanger yellow. Tanaka-san clicks the 

information toggle, so that he can see the details of all the processes at once. The power 

consumption level of the furnace turns out to be higher than normal, but the temperature 

of the heat exchanger, on the other hand, is too low.

Tanaka-san thinks about the situation and comes to a conclusion that the crude oil is not 

heated warm enough in the heat exchanger, causing the furnace to do excessive work.

Tanaka-san then zooms in to the heat exchanger, and again clicks the cross-section 

toggle to see inside of it. After looking at the values he comes to a conclusion that there 

is not enough of hot naphta flowing in the heat exchanger. Thus, Tanaka-san decides to 

open the valve by a few percent, and then by few percent more. This solves the 

problem.

The virtual instructor now congratulates Tanaka-san for his good work, but still has 

something for him to do before the lesson is complete. The instructor asks a question 

about the hazard case in Italy which he had mentioned in the first lesson. Tanaka-san 

remembers the situation and answers correctly, earning full five stars for his 

performance.

USER INTERFACE

Plant Operating View

In the plant view, the user can see the structure of the whole plant as a chain of 

processes. How much information the user can see and how ready-made and working 

the plant is, depends on which phase of the simulation, or which lesson, the user is 
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currently working on. More complicated information of the processes will become 

available to the user once he has familiarized himself with the plant environment.

Process Operating View

In the process view, the user can see the model of a single process in the plant. If there 

is a malfunction, the user must locate the source that is causing the problem and then 

find a way to fix it.

This can mean examining the information and status of process parts, for example 

temperatures, power and efficiency or the percentages of inflow and outflow. The 

values can then be modified and adjusted to obtain the optimal performance rate for the 

single process. Through optimization the user also gets more points and awards for his 

performance.

After fixing the problem in the process, the user is awarded points depending on how 

well the process is optimized. If the process flow is not efficient enough, the simulation 

will cause errors in the st ream, based on Visual Modeler’s calculations. Then the user 

must take the lesson again and to fix the problem.

Zoom

To change from the plant operating view to the process operating view, the user does 

not have to do anything but focus on the process he wants to examine closer and then 

zoom into it by using the scroll on the mouse.

Cross-Section Toggle

On the bottom on the right there is a button with a symbol of a cylinder. This is the 

cross-section toggle. By clicking this toggle the user can see inside of a single process. 

This enables the user to see any malfunctions taking place for example inside a tank or a 

pipe. By clicking the toggle again the view will return to normal, where the process is 

seen as from the outside.

Information Toggle
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On the bottom on the right, next to the cross-section toggle, there is another button. This 

has a small letter “i” on it. This is the information toggle and by clicking it once the user 

can see all the information boxes of the process parts available at once.

The information boxes appear next to the process parts which they are related to, and 

show information on, for example, power, temperature, inflow and outflow, and so on. 

By clicking the button again, the information boxes will disappear. This feature is very 

convenient, as it allows the examination of multiple values of different process parts at 

the same time.

The information toggle can be used both in the plant operating view, where it shows 

information on the processes, as well as in the process operating view, where it shows 

information on smaller parts of the single process.

Virtual Instructor

On the lower left corner of the screen there is a virtual instructor, who gives help and 

advice to the user. The instructor shares useful and important information on real near-

miss cases and accidents, which have been gathered from a near-miss database. 

CHEPETTO can be developed to interact with an existing near-miss database, so that 

the information from the database can be integrated and utilized in CHEPETTO. This 

can improve the training process even more. The virtual instructor also challenges the 

user to answer quizzes about important safety issues, related to the near-miss 

information.

USERS

Operator Trainees

CHEPETTO training program can be customized for different target groups but its main 

focus is on the operator trainees. They are expected to be familiar with the basic 

processes and functions of the chemical plant in which they are working, have some 

knowledge of the use of process surveillance and operating systems as well as possess 

basic knowledge of computers and computer games.
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While the usual working day of a process operator can be quite unexciting, it is 

worthwhile to create alternative solutions to improve the motivation of the employees. 

Using game elements for educational and training purposes has been found a successful 

approach for this purpose, and so it is also one of the arguments for the base of the 

CHEPETTO concept.

The objective of CHEPETTO is to offer the trainee new understanding of the functions 

and safety of the chemical plant, a more inspiring work environment, an encouraging 

atmosphere, and, moreover, to inspire the employees to come up with new and creative, 

more efficient ways of working. In an ideal situation, CHEPETTO can make employees 

enthusiastic about their work and its possibilities in a way that will have a positive 

effect on the whole operation of the plant.

Students

CHEPETTO can also be used for education at universities or at lower levels to increase 

the basic knowledge of industrial and chemical processes. The students may study 

chemical engineering or other related subjects but CHEPETTO can also be downscaled 

to meet the criteria of education for younger students, who are not necessarily studying 

the field. CHEPETTO can be an exciting new way for students to become interested in 

the chemical field, and therefore it can also be used for recruiting purposes.

USER STORY

Tanaka-san The Operator Trainee

Tanaka-san is a recently graduated chemical engineer, who has just got his first real job 

as an operator in an oil refinery. Filled with excitement, Tanaka-san arrives at his new 

workplace for his very first day of the training period. After some basic introduction to 

the practices of the plant, he is directed to the training room. Tanaka-san starts the 

CHEPETTO training tool and logs in with his recently created username. The plant 

view - a 3D model of the refinery divided into different processes appears
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on the screen, and the virtual instructor of CHEPETTO tells Tanaka-san about the user 

interface. Tanaka-san tries out the controls, such as zooming in to specific processes to 

see the equipment, and learns quite fast how to use them.

The beginning of the training is fairly easy. In the first task, one process in the plant 

view turns yellow, indicating that some measurements are off their limits. Tanaka-san 

zooms in to see this particular process, the storage tank, closer. He then clicks the cross-

section toggle to see what is happening inside the tank. As a graduated engineer and 

with the help of the virtual instructor’s hints, Tanaka-san quickly understands that the 

failure is caused by increased inflow of the oil to the storage tank. He checks the valve, 

which controls the inflow, by clicking the information toggle. He then closes the valve a 

little, and immediately the oil level starts to stabilize. The instructor now tells Tanaka-

san about a real-life hazard, which took place in Italy in 1985, and which was caused by 

a similar malfunction to the one that Tanaka-san just solved. Tanaka-san’s first lesson 

isnow complete and he receives a four-star rating from the instructor for his 

performance.

Little by little the tasks get more difficult and Tanaka-san really needs to concentrate to 

complete the tasks, he even fails a few times, but is relieved to see the positive feedback 

from the instructor, and is encouraged to go forward. Every now and then the instructor 

tells him about some real-life near-miss cases or accidents in chemical plants, which 

make Tanaka-san think about how important it really is to be careful and how hazards 

usually happen when enough attention is not paid to safety issues. Sometimes Tanaka-

san has to answer some quiz questions about safety, but since he really has been paying 

attention to what the instructor has been telling him, he gets most of the answers correct. 

Even when he answers wrong, the instructor’s feedback and guidance help Tanaka-san 

remember these cases later on, in his actual duties as an operator.

Tanaka-san is proud when he checks the trainee scoreboard and sees that he is doing 

very well, even compared to the other workers in the refinery. This makes him feel very 

confident, but as he knows there is still a possibility to do better, he pushes forward to 

try out even more challenging tasks. The part where Tanaka-san is supposed to fix 

multiple processes by adjusting complex values of many different kind of equipment is 

a very challenging phase in the training, even for the skilled young engineer. After 
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multiple tries he finally understands the structure and smiles, as he is given five stars by 

the instructor, feeling that he now really knows and understands the structure of the oil 

refinery, and how the processes and different equipment affect each other.

After a few more sessions, Tanaka-san completes the CHEPETTO training, scoring the 

highest points among the trainees. His supervisors and new colleagues congratulate him 

on a successful training and they start discussing his experiences and thoughts about it. 

Some of the near-miss situations really provoke discussion and Tanaka-san suggests 

that they repeat some of the lessons in the program later on, to revise the near-miss 

cases. He is now confident about his understanding of the refinery’s structure and 

knows exactly where to look when errors arise. Whatever difficulties may come, 

Tanaka-san is now ready!

PROJECT BACKGROUND

The CHEPETTO concept was first introduced in January 2007 to Professor Kazuhiko 

Suzuki’s laboratory team in Okayama University and to Omega Simulation Co., Ltd., 

which has kindly provided the project teams with versions of Visual Modeler. At that 

time, the current concept was divided into two separate concepts: The Emergency 

Situations and the Building Blocks. Since then the project team in TAMK University of 

Applied Sciences in Tampere has carefully processed all the suggestions and feedback 

given at the time and later on, and discussed the future of the cooperation with the team 

in Okayama.

The potential in CHEPETTO has been recognized and now the teams are confident that 

the concept has evolved and improved to a stage in which cooperation in a more 

concrete level is possible.

The team in Tampere has continued to develop the concept and explore the possibilities 

of interaction between CHEPETTO and Visual Modeler.

The project team in Okayama University has studied the current state of the chemical 

industry in Japan, including the challenge caused by the retirement of a large number of 

skilled operators. Indeed, the future lack of experienced operators is one of the reasons 
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this project and concept were initialized. The Okayama team has also done research on 

real near-miss cases and provided suggestions on how the near-miss databases could be 

advanced and thus the safety issues in chemical plants improved.

The current stage of the project has concentrated on utilizing Virtual Reality technology 

in chemical plant operations. The Tampere team proposes this CHEPETTO concept for 

a next-generation training tool that uses 3D Virtual Reality technology and includes 

innovative features not yet seen in other similar training programs. The concept is 

designed so that it could be developed in cooperation with the current project teams.
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