Pakopeli palvelumuotoilun keinoin
Case: Dangerous Cargo
Susanna Kallio

2019 Laurea

Laurea-ammattikorkeakoulu

Pakopeli palvelumuotoilun keinoin
Case: Dangerous Case

Susanna Kallio
Liiketalous
Opinnäytetyö
Marraskuu, 2019

Laurea-ammattikorkeakoulu
Liiketalous
Liiketalous (AMK)

Tiivistelmä

Susanna Kallio
Pakopeli palvelumuotoilun keinoin Case: Dangerous Cargo
Vuosi

2019

Sivumäärä

55

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda palvelumuotoilun keinoin opettavainen ja innostava pakopeli, joka on asiakaskokemukselta ensiluokkainen ja jättää pelaajille muistijäljen. Hyvä
asiakaskokemus ja muistijälki auttavat opittavan tiedon sisäistämisessä ja muistamisessa.
Työn toimeksiantajana toimii pakopelien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut Runaway
Plan Oy.
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Suomen Kiertovoimalle 15 minuuttia kestävä pakopeli,
mikä sisältää tiedon vaarallisesta jätteestä. Pakopelin avulla Suomen Kiertovoima voi opettaa
ja tiedottaa innostavalla tavalla vaarallisista jätteistä ja niiden kierrätyksestä.
Opinnäytetyön tietoperusta keskittyy erilaisiin pakopeleihin, pakopelien hyödyntämiseen opetuksessa, pelillistämiseen, palvelumuotoiluun ja asiakaskokemukseen. Tietoperustan tavoitteena on luoda ymmärrys siitä, miten pelillistetty oppiminen vaikuttaa asiakaskokemukseen
ja sitä kautta opetetun asian sisäistämiseen. Palvelumuotoilun keinojen avulla pelisuunnitteluprosessissa saadaan pidettyä koko ajan mielessä suunniteltavana olevan pelin tarkoitus ja
tavoitteet.
Työn toiminnallisessa osuudessa luotiin palvelumuotoilun keinoin 15 minuuttia kestävä pakopeli, jonka nimi on Dangerous Cargo. Täysin liikuteltava pakopeli oli ensimmäistä kertaa pelattavissa American Car Show -messuilla pääsiäisenä 2019.
Pakopelissä pelaajat lähtevät pakopelin tarinan mukaisesti selvittämään, mitä tuntematonta
ainetta Helsinki-Vantaan lentokentälle pian laskeutuva lentokone kuljettaa ruumassaan. Kun
vaarallinen aine on saatu selvitettyä, pelaajien on löydettävä kierrätys.info-sivuston kautta
oikea paikka, minne aineen voi viedä kierrätykseen.
Dangerous Cargo -pakopeli oli onnistunut, sillä se saavutti kaikki tavoitteensa. Peli on innostavalla tavalla opettavainen, täysin liikuteltava pakopeli, jota on helppo kuljettaa eri käyttöpaikkoihin. Peli sisältää tiedon vaarallisista jätteistä ja opettaa kierrätys.info-sivuston käyttöä. Palvelumuotoilun keinot auttoivat pelisuunnitteluprosessin eri vaiheissa, jolloin prosessi
pysyi tehokkaana ja ketteränä. Toimeksiantaja Runaway Plan aikoo jatkossakin hyödyntää
palvelumuotoilun keinoja pelisuunnitteluprosessin eri vaiheissa.
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The objective of this thesis is to create an educational and inspiring escape game concept,
which presents a first-class customer experience and delivers a remembrance to its players. A
good customer experience together with a remembrance will enable the player to internalize
and recall the game. The commissioner of this thesis is Runaway Plan Oy, a company specialized in planning and delivering escape game concepts.
The thesis creates a 15 minute escape game for Suomen Kiertovoima Oy as customer and delivered by Runaway Plan Oy as provider. The game will include information about hazardous
waste. Using the escape game gives Suomen Kiertovoima Oy an opportunity to teach and inform in an inspiring manner about hazardous waste and how to recycle it.
The knowledge base of the thesis focuses on various escape games, how to utilize escape games in education, gamification, how to design the service and customer experience. The goal
is to enhance understanding on how to influence the customer experience by using gamification in learning and use it to gain deeper comprehension on a subject. Using the means of
service design to process the game plan will facilitate focusing on the real purpose and goal of
a particular game.
Inside the section describing the functionalities, a 15 minute escape game was created under
the name Dangerous Cargo. The escape game, which will be entirely mobile, will be available
for the first time in the American Car Show on Easter 2019.
In the escape game, following the game story, the players set out to investigate what unidentified substance is in the hold of an aircraft about to land on the Helsinki-Vantaa airport. Having identified the hazardous substance, the players are required, by using kierrätys.info website, to find out the appropriate recycling destination for the substance.
Dangerous Cargo escape game was successful as it managed to meet all objectives set for it.
The game turned out to be educational in an inspiring manner, a wholly mobile game, which
was easy to transport to various venues for the game. There is information about hazardous
waste, and it teaches how to use the kierrätys.info website. The use of concepts of service
design was helpful in the different phases of the game planning process. This kept the process
effective and agile. Runaway Plan Oy as client will continue using service design concepts in
planning their future games

Keywords: escape game, mobile escape game, gamification, service design, customer experience
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1

Johdanto

Pakopelit ja pakohuonepelit (escape room, room escape) ovat tosielämän seikkailupelejä. Pakopelien tarkoituksena on, että ryhmä (usein kahdesta kuuteen henkilöä) selvittää yhdessä
loogista päättelykykyä ja ryhmätyötaitoja vaativia tehtäviä. Jännityksen luomiseksi pakopelit
sisältävät aikapainetta tuovan aikarajan (usein 60 minuuttia) ja mukaansatempaavan tarinan.
Sen lisäksi, että pakopelit ovat mukavaa ajanvietettä, niitä voi hyödyntää pelkän viihtymisen
lisäksi myös muihin tarkoituksiin. Tällä kertaa pakopelien innostavuutta hyödynnetään opetustilanteessa vaarallisen jätteen kierrätyksen tietoisuuden kasvattamiseksi messuympäristössä.
Pakopelejä suunnitteleva ja tuottava Runaway Plan Oy sai toimeksiannon jätelaitoksia edustavalta Suomen Kiertovoima ry:ltä. He halusivat saada innostavan ja mielenkiintoisen pakopelin,
jonka avulla he voisivat jakaa tietoisuutta vaarallisista jätteistä ja niiden kierrätyksestä. Pakopeliä tultaisiin käyttämään ainakin American Car Show 2019 -messuilla, joka on otollinen
paikka tavata vaarallisten jätteiden kanssa toimivia kuluttajia.
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on luoda palvelumuotoilun keinoin opettavainen ja innostava pakopeli, joka on asiakaskokemukselta ensiluokkainen ja jättää pelaajille
muistijäljen. Hyvä asiakaskokemus ja muistijälki auttavat opittavan tiedon sisäistämisessä ja
muistamisessa.
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Suomen Kiertovoimalle 15 minuuttia kestävä pakopeli.
Pakopelin avulla Suomen Kiertovoima voi opettaa ja tiedottaa innostavalla tavalla vaarallisista jätteistä ja niiden kierrätyksestä. Pakopelin suunnittelulle varattu aikataulu oli tiukka.
Pakopelin opetuksellisten tavoitteiden ja tarkoituksen saavuttamiseksi toimeksiantajan Runaway Planin piti hyödyntää palvelumuotoilun prosesseja pakopelin suunnittelussa ja tuottamisessa asiakaslähtöisesti.
2
2.1

Pakopelit
Pakopelien määritelmä

Pakopeli (escape room, room escape, huonepakopeli) on fyysisesti toteutettava seikkailupeli,
jossa pelaajat yrittävät päästä ulos suljetusta huoneesta päättelykyvyn ja yhteistyön avulla
(Kielitoimiston sanakirja 2019). Formaatti on saanut alkunsa 2010-luvulla. Suomeen ensimmäiset pakohuoneet avattiin huhtikuussa 2014 (Pakopelit.fi 2018).
Pakopelit sisältävät erilaisia tehtäviä, joiden ratkaisemiseen ei tarvita fyysistä voimaa, laajaa
yleissivistystä tai tiedon hakemista verkosta. Yleensä 60 minuuttia kestävän peliajan sisällä
pelaajien on tarkoitus ratkaista erilaisia tehtäviä, joiden kaikki tarvikkeet ja vihjeet löytyvät
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pelattavan tilan sisältä. Pelaajien yhteistyökykyjen ja ryhmä-älyn lisäksi peleissä tarvitaan
usein loogista päättelykykyä, perusmatematiikkaa ja lukutaitoa. (Pakopelit.fi 2018.)
Tehtävien lisäksi pakopeleihin tarvitaan teema ja tarina. Teema on pelin henkinen kehys,
joka houkuttelee pelaajan luokseen. Esimerkiksi henkilö, joka on kiinnostunut vampyyreistä,
valitsee helpommin sellaisen pelin, johon vampyyrit liittyvät. Pakopelin tarinan juoni taas
kuljettaa peliä eteenpäin. Ennen juonen kehittämistä on järkevää ja miettiä pelin päätehtävät, sillä tehtävien on tuettava pelin juonta ja toisinpäin. Molempien osa-alueiden (fyysiset
tehtävät ja henkinen tarina) täytyy olla kunnossa, jotta pelikokemus olisi mahdollisimman
mieleenpainuva. (Kortesuo 2019, 36 - 40.)
Pakopelien tarkoituksena on luoda pelaajilleen elämys. Aikapaine, jossa pelaajien täytyy
saada kaikki tehtävät ratkaistua, luo peliin jännittävän tunnelman. Oikeiden ratkaisujen keksiminen tehtäviin ja arvoituksiin luo onnistumisen tunnetta. Yhdessä ratkaistut tehtävät kasvattavat pelaavan ryhmän tiimihenkeä ja yhdessä tekemisen tunnetta. (Pakopelit 2018.)
2.2

Erilaiset pakopelit

Huonepakopeli on pakopelien ensimmäinen ja yleisin malli. Huonepakopelit ovat saaneet alkunsa suosituista tietokonepeleistä, joiden tarkoituksena oli selvittää huoneissa olevat tehtävät ja päästä ulos lukitusta huoneesta. (Escapop.com 2019.) Yleisimmän version eli suljetusta
huoneesta pakenemisen lisäksi pakopeleistä on olemassa paljon erilaisia versioita. Huoneesta
pakenemisen sijaan huone voi olla niin sanottu tehtävähuone. Tehtävähuone päättyy, kun
kaikki huoneen tehtävät on ratkaistu onnistuneesti. Yhteistä kaikille pakopeleille on aikaraja,
jonka sisällä pelaajien on ratkaistava kaikki tehtävät onnistuakseen pakopelissä. (Pakopelit.fi
2018).
Pysyäkseen pinnalla sekä kasvattaakseen huomiota ja innostusta pelaajissa, pakohuonepelien
omistajien on suunniteltava ja etsittävä uusia innovatiivisia lähestymistapoja peleihin. Uudet
tavat auttavat vähentämään yleensä melko hintavien pakopelien kustannuksia tai vaihtoehtoisesti houkuttelemaan uusia pelaajia, vaikka kustannukset olisivatkin korkeat. Heidän tulisi
myös tarjota uuden tyyppisiä pakopelejä millä ei ole vaihtoehtoista kilpailua. (Super Escape
Room 2019.)
Pakopelialalla uutta teknologiaa hyödyntävät trendit alkoivat nousta vasta lähiaikoina, vaikka
niitä oli kehitetty aikaisemmin kuin vuonna 2019. Kun VR (virtuaalitodellisuus) -teknologia alkoi kehittyä, se kasvatti massakiinnostuksen kohti lupaavaa teknologiaa. Jotkut käyttävät VRtehtäviä pakohuoneissaan, mutta kokonaisuudessaan VR-teknologia on hankala siihen käytettävien kalliiden laitteiden takia, missä virtuaalitodellisuus vie pelaajan pois pelitilassa hajottaen tiimipelaamisen tunteen. (Super Escape Room 2019.)

8

Virtuaalitodellisuudessa katselija siirtyy VR-lasien ja kuulokkeiden kautta kokonaan virtuaaliseen maailmaan. Lasit liitetään piuhalla tehokkaaseen pelitietokoneeseen, jossa on tarjolla
paljon erilaisia sovelluksia. Virtuaalinen maailma on sovellus, jossa voi kulkea ja ohjata sovellusta kehon, käsien ja silmien liikkeiden avulla. Sovelluksia luodaan samoilla ohjelmilla millä
luodaan myös muita pelejä. (Virtuaalimaailma.fi 2019.)
Samoihin aikoihin virtuaalitodellisuuden käytön rinnalla AR (lisätty todellisuus) -teknologia
kasvatti tunnettuutta, parhaiten esillä pelissä nimeltä Pokemon Go. Tällaisten pelien luominen ei vaadi merkittäviä investointeja, kuten VR:n tapauksessa. Peli ei myöskään edellytä erikoisvarusteita, vaan tavallista älypuhelinta, jossa on kamera. (Super Escape Room 2019.)
Kaupungeissa pelattavissa pakopeleissä AR:sta on tullut välttämätön tapa luoda mukaansatempaava tarina arvoitusten kautta, jotka ovat paljon mielenkiintoisempia kuin "löydä avain
avaamiseen". Samaan aikaan AR-tekniikka ei vaadi suuria investointeja ja ylläpidon kustannuksia. Siitä huolimatta on tärkeää käyttää sellaisia arvoituksia, jotka liittyvät pakopeliin. Jos
pelaajat jahtaavat älypuhelimilla ja etsivät haamuja puhelimiensa kanssa, tämä voidaan perustella pelin tarinalla. (Super Escape Room 2019.)
Lisätyssä todellisuudessa tietokoneella on tuotettu tietoa, kuten grafiikkaa, ääntä, animaatioita tai videoita, mitkä lisätään todelliseen ympäristöön käyttäjän tutkittavaksi tabletin, älypuhelimen tai AR-lasien kautta. (Etteplan.com 2019.)
Jos haluaa avata pakohuoneen, ja tietää siihen liittyvän alkuinvestoinnin olevan liian iso, kannattaa harkita vahvasti kasvavaa trendiä kuten liikkuvat pakopelit (tunnetaan myös nimellä
pop-up). (Super Escape Room 2019.) Liikkuvassa pakopelissä on samat elementit, kuten pakohuoneessa tehtävien loogisen ratkomisen ja ryhmätyöskentelyn osalta. Liikkuvassa pakopelissä
ei vain ole olemassa kiinteää huonetta, missä pakopeli pelataan. (Runaway Plan 2019.)
Liikkuvissa pakopeleissä on monenlaisia hyötyjä. Koska liikkuva pakopeli ei tarvitse pelattavaa
huonetta, pakopeliä varten ei tarvitse vuokrata erillistä tilaa. Alkuinvestoinnin määrä on vähintään kaksi kertaa pienempi kuin halvimmat pakohuoneet. Tällä hetkellä arvio pakohuoneen
avaamisen investoinnista on noin 9 000 €. Tämä on helpoin versio pakohuoneesta ilman tai
melkein ilman elektroniikkaa, missä täytyy itse korjata tehtävien suunnittelun lisäksi. Liikkuvan pakopelin investoinnit vaihtelevat 3 500 – 4 500 € välillä, mutta se on jo valmis, heti pelattava –peli, mikä sisältää elektroniikan ja tehtävät. (Super Escape Room 2019.)
Liikkuva pakopeli on kannettavissa asiakkaan omiin tiloihin, koteihin, toimistoihin tai vaikka
metsiin. Liikkuvien pakopelien kuljetukseen tarvitaan usein vain tavallinen henkilöauto, kun
pelitarvikkeet on suunniteltu mahtumaan esimerkiksi yhteen laatikkoon. Fyysisen pakohuoneen puuttuminen ei ole kuitenkaan pois pelaamisen mielekkyydestä. Pätevä pelisuunnittelu
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ja harkittu suunnitelma antavat pelaajille mahdollisuuden uppoutua peliin, vaikka he pelaavat
tavallisessa toimistossa. (Super Escape Room 2019.)
Jos alun perin tämäntyyppinen pakopeli oli melko epätavallinen, nyt liikkuvia pakopelejä käytetään yhä enemmän tapahtumissa ja lomilla, joissa juhlan isännät haluavat viihdyttää vieraita jollain mielenkiintoisemmalla tavalla kuin ruoalla ja keskustelulla. Tämä on myös mielenkiintoinen tiimiyttäminen yritystapahtumiin. (Super Escape Room 2019.)
2.3

Toimeksiantaja Runaway Plan Oy

Runaway Plan Oy on vuonna 2018 perustettu pakopelien suunnitteluun erikoistunut yritys. Perinteisten huonepakopelien lisäksi Runaway Plan Oy suunnittelee ja toteuttaa liikkuvia pakopelejä, pop-up -pakohuoneita sekä custom-pakopelejä yrityksille ja juhliin. (Runaway Plan
2019.)
Pop-up –pakohuoneet ovat tavallisia pakohuonepelejä, joita varten on hankittu tiloja aina lyhyeksi aikaa kerrallaan eri paikoista. Tällainen voi olla esimerkiksi pakohuone, joka on avattu
vain määrätyksi aikaa pakopeliyrityksen normaalin toiminta-alueen ulkopuolelta. Custom-pakopelit ovat pakopelejä, jotka on suunniteltu asiakkaan tarpeisiin erikseen. (Runaway Plan
2019.)
3
3.1

Pelillistäminen
Pelillistämisen määritelmä

Pelillistäminen tarkoittaa sitä, että jokin asia tai aihe on muutettu pelin muotoon. Pelillistämisen tarkoituksena on selventää, osallistaa, opettaa tai tukea aiheen osa-alueita. Esimerkiksi
joku tylsäksi koettu asia voidaan tehdä mielenkiintoisemmaksi pelillistämisen avulla. Pelillistämisen pohjana on sen tehokkuus, houkuttelevuus ja yllätyksellisyys. Peleihin liittyy yleensä
jokin kannuste, joka auttaa motivoimaan pelaajaa sen suorittamisessa. (Ängeslevä 2014, 52–
53.)
Pelillistämistä käytetään myös opetuskeinona, jolloin opetettava asia on tehty opetettavalle
pelattavaan muotoon. Pelillistämisen avulla opetukseen saadaan visuaalisia elementtejä ja
pelaajan mielenkiintoa vahvistavaa koukuttavuutta, joiden avulla oppimisesta voidaan tehdä
mielekkäämpää. (Kiili 2017.)
3.2

Pelillistetty oppiminen

Pelaamisesta ja pelillistämisestä on pelistä riippuen monenlaista hyötyä. Sen lisäksi, että opetukseen suunnitellut pelit auttavat oppimaan, ne kehittävät strategista ajattelua, edistävät
kielitaitoa, tuovat uusia sosiaalisia ulottuvuuksia ja ovat ylipäätään mukavaa ajankulua. (Haasio 2016, 50-52.)
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Pelaamisen on todettu aktivoivan aivojen palkitsemisjärjestelmiä ja pitävän aivojen dopamiinitason korkealla. ”Dopamiini on keskushermoston välittäjäaine, joka säätelee aivojen mielihyvän tunnetta. Se vaikuttaa elimistöön piristävästi ja lisää energian tunnetta. Korkealla dopamiinipitoisuudella on havaittu olevan positiivinen vaikutus ihmisen oppimiseen.” (Haasio
2016, 50-52.)
Menestyminen pelissä tuo onnistumisen tunnetta, joka aiheuttaa mielihyvää (Haasio 2016, 5052). Pelien avulla tylsät ja vaikeat asiat saadaan kiinnostaviksi upottamalla ne mielekkääseen
pelimaailmaan. Pelisuunnittelussa tulisi aina huomioida opetettavaan asiaan liittyvät ominaisuudet ja haasteet. (Kiili 2017.)
Pelaaminen mahdollistaa uusien ongelmanratkaisumenetelmien oivaltamisen. Kun pelaaja
päätyy ongelmatilanteeseen pelissä, hänen täytyy pohtia, miten hän voisi edetä pelissä. Tämä
kehittää loogista päättelykykyä. Strategiapelit puolestaan lisäävät kykyä ajatella pitkällä tähtäimellä. (Haasio 2016, 50-52.)
Kasvatustieteen professori Kristian Kiili (2017) on erikoistunut pelilliseen oppimiseen. Matematiikan opetuspelin parissa hän huomioi esimerkiksi pelin vihollisten puuttumisen laskevan
huomattavasti pelaajien motivaatiota. Motivoivien lisäelementtien tuominen mukaan peliin on
tärkeää, vaikka lisäelementeillä ei olisi oppimisen arvioinnin kanssa mitään tekemistä.
3.3

Pakopelit opetuksessa

Pakopeli on peli jo itsessään ja pakopelit hyödyntävät jo valmiiksi paljon pelillistämisen keinoja. Pakopeleissä kannuste tehtävän suorittamiseen on usein ulospääsy suljetusta huoneesta,
kun kaikki huoneen tehtävät on suoritettu onnistuneesti. Onnistuminen aikapainetta vastaan
tuo pelaajille onnistumisen ja voittamisen tunteen. Tätä onnistumisen tunnetta tulee myös
pakopelin jokaisessa vaiheessa, kun pelaajat saavat yksittäisen tehtävän suoritettua ja pääsevät etenemään pelissä. (Ängeslevä 2014, 52–53.)
Venäläinen pakopelien suunnittelija Vladimir Kalugin on kerännyt nettisivustolleen tietoa pakopeleistä ja pelillistämisestä ympäri maailman. Hän kertoo sivustollaan, että pakopelejä on
käytetty opetuksessa melkein siitä lähtien, kun pakohuoneet alkoivat saamaan suosiota. (Super Escape Room 2019.)
Opetuksessa käytetyt pakopelit ovat auttaneet etenkin niitä ihmisiä oppimaan, jotka oppivat
paremmin käytännön ja kokeilemisen kautta, kuin luennoilla ja teoriassa. Koulujen lisäksi pakopelejä on käytetty esimerkiksi henkilöstön käytännöntaitojen kehittämisessä, ryhmäytymisessä ja tiiminrakentamisessa. Hyvä esimerkki tästä on lääketieteen opiskelijoiden pakohuoneet, kuten Minnesotan yliopiston “Healthcare Escape Room Design Guidebooks”. Lääketieteen opiskelijoiden pakohuoneissa pelaajille kerrotaan taustatiedot potilaasta ja annetaan
tiedot heidän vaivoistaan. Sen jälkeen peli alkaa ja pelaajat alkavat ratkaista peleissä
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käytettyjen kuvitteellisten potilaiden terveyteen liittyviä arvoituksia. Pakopelejä pelataan
ryhmissä, jonka on huomattu auttavan pelaajien halukkuutta työskennellä yhdessä. Jatkossa
tämä tulee vaikuttamaan parempien palveluiden tarjoamiseen todellisille potilaille. (Super
Escape Room 2019.)
4

Palvelumuotoilun avulla hyvä asiakaskokemus

4.1

Palvelumuotoilun määritelmä

“Palvelumuotoilu eli Service Design tarkoittaa palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä” (Aalto PRO 2019). Palvelumuotoilija
käyttää työssään muotoilijoiden käyttämää kehittämisprosessia. Palvelumuotoilu on tekemistä
ja prosessi, jonka lopputuotteena on asiakaslähtöinen palvelu. Muotoilijan lopputuotteena
puolestaan on esimerkiksi design-tuote. (Tuulaniemi 2011.)
Palvelumuotoilu on ihmiskeskeinen lähestymistapa kehittää uusia palveluita. Sen avulla on
mahdollisuus löytää asiakkaiden piileviä tarpeita ja toiveita, joihin asiakas ei osaa vielä toivoa
ratkaisua. (Aalto PRO 2019.) Palvelumuotoilun tarkoituksena on ymmärtää asiakasta sekä hänen toiveita, tarpeita ja huolia. Palvelumuotoilun avulla voidaan ymmärtää ja selvittää, miten asiakasta voitaisiin palvella entistä paremmin. (Wan 2018.) Sillä palvelumuotoilussa palvelut suunnitellaan asiakkaille, myös asiakkaat osallistuvat palvelumuotoiluprosesseihin. (SDT Palvelumuotoilun työkalupakki 2012).
Palvelumuotoilun yksi keskeinen asia on asiakasarvon ja liiketoiminta-arvon tasapaino. On tärkeää ymmärtää asiakkaiden tarpeet, toiveet ja haaveet, jotta voidaan tuottaa asiakkaalle hänen tarvitsemaansa arvoa. Liiketoiminnan täytyy kuitenkin pysyä kannattavana ja elinkelpoisena. (SDT - Palvelumuotoilun työkalupakki 2012.) Palvelumuotoilu on loistava väline markkinoiden ja yhteiskunnan nopeiden muutoksien huomaamiseen ja niihin reagointiin (Törrönen
2017).
Palvelumuotoilu on jatkuvaa kehitystyötä. Keskeistä on kokeilla rohkeasti uusia ideoita oikeilla asiakkailla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä auttaa pienentämään investoinnin riskiä, kun palvelut on muotoiltu varmasti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. (SDT - Palvelumuotoilun työkalupakki 2012.)
4.2

Asiakaskokemuksen määritelmä

Tässä opinnäytetyössä mainitaan moneen kertaan käsite “asiakaskokemus”. Mutta mitä asiakaskokemus tarkalleen ottaen on? Tarkastellaan, millaisia määritelmiä löysin erilaisista tietolähteistä.
Esimerkiki Fischer ja Vainio (2014) toteavat asiakaskokemuksen olevan sellainen tunne ja kokemus, joka saa asiakkaan palaamaan uudelleen sekä kertomaan kokemuksestaan myös
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muille. Asiakaspalvelun kehittämiseen erikoistunut yritys Provad määrittelee asiakaskokemuksen olevan kaikkien niiden kokemusten summa, joka asiakkaalle muodostuu yrityksen kanssa
käydyn kohtaamisen perusteella. Nämä kohtaamiset voivat olla myös epäsuoria kohtaamisia,
kuten suositteluja tai kuulopuheita. (Provad 2019.)
Vastaavasti asiakaskokemusten kehittämiseen erikoistunut yritys Trustmary kertoo blogissaan,
että asiakaskokemus on yksi 2020-luvun tärkeimmistä bisneksen trendisanoista. Yrityksen mukaan ainutlaatuinen asiakaskokemus auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan aineettomilla
tavoilla ja vuorovaikutuksella. Aineetonta pääomaa on vaikea kopioida suoraan kilpailijoille.
(Trustmary 2019.)
4.3

Asiakaskokemuksen luominen

Positiivinen asiakaskokemus syntyy, jos asiakas kokee tulleensa huomioiduksi, häntä on kuunneltu, hänen tilanne on ymmärretty ja hän on saanut vastaukset kysymyksiinsä viipymättä.
Positiivinen asiakaskokemus edellyttää myös, että asiakkaalle annetut lupaukset on pidetty ja
palvelun laatu on ollut korkeaa. (Fischer & Vainio 2014.)
Asiakaskokemukseen vaikuttaa myös asiakkaan subjektiivinen odotusarvo. Jos asiakkaan odotus palvelun tasosta on korkea, hän pettyy helpommin saadun palvelun tasoon. Subjektiivisen
kokemuksen takia palveluntarjoajan on vaikeaa tietää varmasti, mitkä asiat vaikuttavat kulloinkin asiakkaan kokemukseen palvelun tasosta. (Fischer & Vainio 2014.)
Vaikka asiakaskokemus mielletään helposti vain suoraan asiakkaan kanssa tapahtuvissa yrityksen toiminnoissa, sen rakentumiseen vaikuttaa koko organisaation osaaminen ja vuorovaikutus. Asiakaspalvelun lisäksi koko prosessiketjun toimivuudella on merkitystä - kuinka nopeasti
asiakas sai haluamansa, kuinka helppoa maksaminen on ja miltä pakkaus näyttää. (Fischer &
Vainio 2014.)
Asiakkaan kokemukseen vaikuttaa usein myös asiakas itse omalla toiminnallaan. Palveluliiketoiminnassa asiakas on usein paitsi palvelun vastaanottaja, myös sen toteutuksen aktiivisena
osallistujana. Esimerkkinä tästä voi toimia internetin kuvakirjapalvelut, jossa palveluntarjoaja
tarjoaa asiakkaalle mahdollisimman helppokäyttöisen alustan ja työkalut oman kuvakirjan tekemiseen. Asiakas luo itse tuotteelleen tarinan ja sisällön. Palveluntuottaja puolestaan vastaa
kuvakirjan painamisesta ja lähettämisestä asiakkaalle. (Fischer & Vainio 2014.)
Yrityksen brändi-identiteetti perustuu aina sen edustamiin arvoihin. Kun asiakkaan arvot ja
yrityksen tuotteiden tai palveluiden arvot kohtaavat, syntyy positiivisia mielleyhtymiä. Tällöin
asiakas on vastaanottavaisempi yrityksen sanomalle tai on valmis jopa maksamaan kyseisen
yrityksen tuotteista tai palveluista enemmän. (Cagan & Vogel 2003, 147-152.)
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Seuraavaksi tarkastellaan psykologisia tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon positiivisen asiakaskokemuksen kehittämisessä.
Kasvojen menettäminen on yksi pahimpia loukkauksia, mitä ihmiselle voi tapahtua. Kasvojen
menettäminen on esimerkiksi asiakaspalvelijan loukkaava käytös tai huonoksi osoittautunut
yritysten välinen palveluostos. Se voi olla mitä tahansa, missä asiakkaan itsetunto kokee negatiivisen kolauksen. Paras asiakaskokemus puolestaan vahvistaa asiakkaan itsetuntoa. Itsetuntoa voi vahvistaa esimerkiksi omaan identiteettiin sopivat brändit ja tuotteet, kuten ympäristötietoisesta elämästä haaveilevalle asiakkaalle uuden lähiruokatuottajan löytäminen. Hän
kertoo löydöksestään mielellään myös eteenpäin. (Löytänä & Kortesuo 2011.)
Asiakaskokemuksesta tulee sitä vahvempi, mitä vahvempia tunteita ja kohtaamisia se sisältää.
Voidaan puhua yllätyksellisyydestä, kun kohtaaminen ylittää arkiset ja tavalliset kohtaamiset.
Yllätyksellisyyden riskinä on, että kaikki asiakkaat eivät ilahdu yllätyksistä. Yllätyksen ei kuitenkaan tarvitse olla iso ja huomattava, pieni ja personoitu huomionosoitus riittää. Tällainen
voi olla esimerkiksi ravintolassa syntymäpäiviään juhliva asiakas, jolle tuodaan kanta-asiakaskortin tietojen perusteella pyytämättä pöytään hänen suosikkidrinkkinsä. (Löytänä & Kortesuo
2011)
Keskinkertaisuus ja tavallisuus unohtuvat, mutta hyvät ja huonot kokemukset jäävät mieleen.
Hyvä tapa mitata asiakaskokemusta on selvittää asiakkaan muistijäljet. Muistijälkiä voidaan
mitata aktiivisella tai passiivisella kysymysasettelulla. Aktiivisessa kysymysasettelussa asiakkaalle näytetään yrityksen logo, nimi tai kuva myymälästä ja kysytään hänen kokemuksiaan
kyseisestä yrityksestä. Passiivisessa kysymysasettelussa asiakasta pyydetään nimeämään tietyn toimialan yrityksiä. Jos asiakas ei pysty nimeämään yhtäkään, muistijälkeä ei ole syntynyt. (Löytänä & Kortesuo 2011.)
Aivomme toimivat niin, että ne suuntautuvat helposti mielihyvään. Kun tapaamme uuden mielenkiintoisen ihmisen, haluamme tavata hänet uudelleen. Kun asiakaskokemus on ollut positiivinen, asiakas palaa mielellään kokemuksen pariin. Kokemuksen pariin palaaminen muistuttaa
positiivisista kokemuksia, joista on saatu mielihyvää. (Löytänä & Kortesuo 2011.)
Ihmisten välistä kanssakäymistä on aina ohjannut vastavuoroisuus. Jos jotain saa lahjaksi, lahjan vastaanottaja kokee sisäistä painetta vastata lahjaan vastalahjalla. Ilmaisten asioiden antamisessa on kyse kiitollisuudenvelan luomisessa. Kun asiakkaille luodaan ja annetaan hyvää
ja mielekästä sisältöä ilmaiseksi, asiakas kokee jäävänsä kiitollisuudenvelkaan. Asiakas kokee,
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että kiitoksena ilmaisesta asiasta hänen kuuluisi vastavuoroisesti jotain mieleistä ilmaisen
asian antaneelle taholle. (Kankkunen & Österlund 2012, 118-121.)
4.4

Palvelumuotoilun keinot

Palvelumuotoilun menetelmiä on olemassa ainakin satoja, ellei jopa tuhansia. Robert Curedale on julkaissut vuonna 2013 kirjan “Service Design: 250 Essential Methods”, jossa hän on
kuvannut 250 mielestään olennaista palvelumuotoilun menetelmää. (Innanen 2018.)
Keinoja on siis paljon, mutta kaikkia ei tarvitse opetella ulkoa. Riittää, kun löytää kulloiseenkin tarpeeseen sopivan menetelmän ja osaa soveltaa sitä tapaukseen sopivaksi. Valittu menetelmä on hyvä, jos se synnyttää empatiaa palvelun käyttäjää kohtaan, menetelmän avulla voidaan tunnistaa palvelun käyttäjän haasteet ja menetelmän avulla pääsee lähelle käyttäjän
arkea. (Innanen 2018.)
Lean Service Creation (LSC) on suomalaisen it-asiantuntijaorganisaatio Futuricen lisensoitu
palvelumuotoilu- ja tuotekehitysprosessi. Lean Service Creation -palvelumuotoiluprosessi on
kehittynyt tuhansien palveluiden luomisprojektien kokemuksen kautta. (Lehtonen & Myllylä
2017.)
LSC on käytännössä joukko mallipohjia, jotka huomioivat kaikki ne vaiheet, joita tarvitaan
asiakaslähtöisen palveluprosessin suunnittelemisessa. Mallipohjat on suunniteltu niin, että ne
voi tulostaa seinälle huoneentauluiksi. Lean Service Creation -mallipohjat ovat helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä, joka auttaa erilaisten tiimien yhteisymmärryksen luomisessa heidän
taustoistaan huolimatta. (Lehtonen & Myllylä 2017.)
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Onnistumisen mittarit

Keitä projektiin tarvitaan

Miten onnistumista voidaan mitata?

Mitkä ovat heidän vastuualueitaan?

Milloin onnistumista voidaan mitata?

Keskeinen tavoite

Miksi tavoite on tärkeää

Mikä on kehitettävän työn tärkein tavoite?

Miksi juuri näitä asioita halutaan tavoitella?

Onko työllä muita tavoitteita?

Mahdollistajat

Haasteet

Mitkä tekijät auttavat projektin onnistumisessa?

Millaisia haasteita projektin onnistumisessa
voi tulla vastaan?

Taulukko 1: Mallipohja Map & understanding (Futurice 2017)
Map & understanding –mallipohjassa kirjataan ylös, mitä uudella palvelulla halutaan saada aikaan. Mallipohjaan kirjataan tavoitteet, tavoitteiden syvällisemmät syyt sekä onnistumisen
mittarit. Map & understanding –mallipohjan tarkoituksena on auttaa palvelumuotoilijaa keskittymään olennaiseen ja selventää palvelun menestymiskriteerejä. (Sarvas, Nevanlinna & Pesonen 2017.)
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Paras arvaus - asiakkaan ongelma
Mikä on asiakkaan ongelma, jonka uusi palvelu ratkaisee?

Vaihtoehtoiset ratkaisut asiakkaan näkökulmasta
Millä muilla tavoilla asiakas voisi ratkaista
ongelmansa?

Kilpailijat

Kuumimmat start-upit

Ketkä ovat tulevan palvelukonseptin kilpailijoita?

Millaisia kilpailijat ovat?
Tekevätkö he jotain sellaista, mistä voisimme ottaa mallia?

Inspiroivat palvelut ja tuotteet

Julkinen keskustelu aiheen ympärillä

Mitkä olemassa olevat palvelut ja tuotteet
voivat toimia uuden palvelun luomistyön inspiraationa?

Millaista keskustelua aiheen ympärillä käydään tällä hetkellä?

Taulukko 2: Mallipohja Immersion (Futurice 2017)
Immersion-mallipohjassa uppoudutaan asiakkaan ongelmaan ja keinoihin, joiden avulla ongelman voisi ratkaista. Mallipohjassa tutustutaan myös muihin yrityksiin ja toimijoihin, jotka ratkovat samaa ongelmaa. Immersion-mallipohjan tarkoituksena on ymmärtää paremmin asiakkaan tilanne. Asiakkaan tilanteen ymmärtämällä voidaan päästä lähemmäksi asiakaslähtöistä
ongelmanratkaisua. (Sarvas, Nevanlinna & Pesonen 2017.)
5

Pakopelin suunnittelu ja toteutus

Helmikuussa 2019 Runaway Plan Oy sai tarjouspyynnön Suomen Kiertovoima ry:ltä. Tarjouspyynnössä Suomen Kiertovoima kertoi tulevista messuista, joille he osallistuvat näytteilleasettajina. Suomen Kiertovoiman tavoitteena oli jakaa American Car Show 2019 -messuilla tietoa
vaarallisesta jätteestä, sen kierrätyksestä ja kierrätyksen tärkeydestä. Heidän toiveenaan oli
luoda pakopeli, joka tukee oppimista vaarallisen jätteen kierrätyksestä.
Tulevat messut olivat ensimmäinen paikka, jossa opetuksellista pakopeliä käytettäisiin. Tarkoitus oli kuitenkin luoda pakopeli, jota voitaisiin hyödyntää erilaisissa tilanteissa messujen
jälkeen myös muissa yhteyksissä, kuten koulutuksissa.
5.1

Asiakas: Suomen Kiertovoima ry

Suomen Kiertovoima ry (myöhemmin KIVO) on yhdistys, joka edustaa julkista jätehuoltoa ja
kuntien 31 jätelaitosta. Nämä tahot toteuttavat yli 5,3 miljoonan suomalaisen jätehuollon.
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KIVO:n tarkoituksena on edistää kiertotaloutta uudistamalla jätehuoltoa ja innovoimalla materiaalien kierrätystä yhdessä jätelaitosten kanssa (Suomen Kiertovoima ry 2019.)
KIVO omistaa ja ylläpitää kierrätys.info-verkkopalvelua, jonka avulla kotitaloudet ja yritykset
voivat etsiä jätteiden keräyspisteitä valtakunnallisesti (Kierrätys.info 2019). Palvelun tarkoituksena on tehdä kierrätyksestä helppoa. Verkkopalvelussa aukeaa ensimmäisenä karttanäkymä, missä näkyy koko Suomi. Sivussa on valikko, jossa on lueteltu erilaisia jätelajeja. Jätelajia klikkaamalla kartta näyttää ne lajittelupisteet ympäri Suomen, johon haluttua materiaalia voi viedä kierrätykseen.
Vaarallinen jäte -kampanja on KIVO:n kampanja, jonka tarkoituksena on opettaa ja valistaa
kotitalouksia ja yrityksiä tunnistamaan ja kierrättämään vaarallista jätettä (Vaarallinenjate.fi
2019). Jätelakia uudistettiin vuonna 2012, jonka yhteydessä ongelmajätteen nimitys vaihdettiin vaaralliseksi jätteeksi. Vaarallinen jäte voi aiheuttaa vaaratilanteita kodin lisäksi myös
jätteiden kanssa työskenteleville. (Heikkilä 2019.)
Suurin osa vaarallisista jätteistä voidaan kierrätyksen jälkeen uusiokäyttää. Esimerkiksi käytetyistä paristoista saadaan työkalujen raaka-aineita ja jäteöljystä valmistetaan voiteluaineita.
Mitä enemmän vaarallisia jätteitä kierrätetään, sitä enemmän niitä voidaan käyttää uudelleen. Sen lisäksi, että kierrättämällä vaaralliset jätteet eivät päädy luontoon, niistä voidaan
valmistaa uusia asioita. Vaarallisten jätteiden kierrättäminen säästää myös neitseellisiä
raaka-aineita (Heikkilä 2019.)
5.2

Pelisuunnitteluprosessi ja prosessin aikataulutus

Pakopeliala on nopeasti muuttuva ala. Myös asiakkaiden tarpeet kehittyvät nopeasti, kun keksitään uusia innovaatioita, joissa hyödyntää pakopelien pelillisyyttä. Tämän takia Runaway
Plan on ketterästi kehittyvä yritys, joka on pakottanut yrityksen hiomaan nopeasti toimivia
prosesseja. (Runaway Plan 2019.)
Runaway Planin pelisuunnitteluprosessi on kehittynyt nykyiseen muotoonsa koulutuksien ja
kokemuksen kautta. Pelisuunnitteluprosessia on hiottu muun muassa BELT BootCamp -kurssilla, joissa Lean-palvelumuotoilu oli keskeisenä opittavana aiheena. (Runaway Plan 2019.)
Hyödynsin Runaway Planin pelisuunnitteluprosessia Dangerous Cargo –pakopelin suunnittelussa.
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Kuvio 1: Pelisuunnittelun prosessi (Runaway Plan 2019)
Loin prosessin aikataulun pelisuunnitteluprosessin vaiheiden pohjalta. Näin varmistin, että
kaikki vaiheet tulee tehdyksi ja pakopeli on aikataulun mukaisesti valmiina American Car
Show 2019 –messuille. Aikaa pakopelin suunnittelulle oli noin neljä viikkoa tarjouksen hyväksynnän jälkeen. Aikataulussa otettiin huomioon myös mahdolliset viivästykset, kuten pelin
mahdolliset muokkaukset prototyyppien ja testausten jälkeen.

Kuvio 2: Projektin suunnittelu (Runaway Plan 2019)
5.3

Map & understanding

Aikataulutuksen jälkeen oli aika ottaa palvelumuotoilun keinot käyttöön. Aluksi täytin Lean
Service Creation Map & understanding –mallipohjan tulevan pakopelin tavoitteilla ja
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asiakkaalta saaduilla tiedoilla.

Onnistumisen mittarit

Keitä projektiin tarvitaan

Pakopelin tärkein tavoite on opettaa käyttäjälle vaarallisen jätteen kierrätyksen keskeiset asiat.

Runaway Plan: suunnittelee ja tuottaa pakopelin.

Tavoite on saavutettu, kun pelaaja tunnistaa vaaralliset jätteet ja löytää niille sopivat kierrätyspaikat kierrätys.info-sivuston
avulla.

KIVO: kertoo tarvittavat tiedot ja tarpeet,
sekä hankkii tarvittavat materiaalit Runaway Planin ohjeistuksen mukaisesti.

Onnistumista voidaan mitata jo testipelien
aikana haastatteluilla.

Keskeinen tavoite

Miksi tavoite on tärkeää

Keskeinen tavoite on luoda hauska, mutta
opettavainen pakopeli, mikä sisältää tietoa
vaarallisesta jätteestä ja opastaa käyttämään kierrätys.info-nettisivustoa.

Messuympäristö on hektinen, joten pelin
täytyy olla nopeasti pelattavissa. Messuilla
on paljon mielenkiintoista nähtävää, joten
pakopeli kilpailee huomiosta monen muun
tekemisen kanssa.

Toinen tavoite on, että pakopeli on pelattavissa 15 min sisällä ja peliin tarvittavien
materiaalien tulee myös olla helposti kuljetettavia. Pelin on oltava pelattavissa hektisessä ympäristössä, kuten koulutuksen
ohessa tai messuilla.

Oppiminen pelin kautta
• Hauska tapa oppia ja jakaa tietoa
vaarallisesta jätteestä
• Käyttäjäkokemus ja muistijäljen
luova oppiminen

Mahdollistajat

Haasteet

Toteutuksen mahdollistajat
• Opetettava asia on helposti pelillistettävissä
• Aihe kiehtoo pelin suunnittelijaa
• Asiakkaalla on valmiit materiaalit
• Runaway Plan on jo aiemmin tehnyt
digitaalisilla elementeillä vahvistettuja
pakopelejä, joita voidaan hyödyntää
pohjana uutta peliä suunnitellessa

Toteutuksen esteet ja pidättelevät tekijät
• Lyhyt suunnitteluaika
• Harvat tapaamiskerrat asiakkaan
kanssa
• Liikuteltavuus ja monikäyttöisyys
rajaa toteutusmahdollisuuksia
Uhkatekijät
• Vasta pakopelin testivaiheessa saadaan selville, tukeeko peli oppimistavoitetta

Taulukko 3: Täytetty Map & understanding -mallipohja
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Onnekseni asiakas oli hyvin perehtynyt pakopeleihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin,
jolloin sain tulevalle pakopelille todella täsmällisen tavoitteen ja tarkoituksen. Kun tavoite ja
tarkoitus ovat tarkasti määriteltyjä, niiden saavuttaminen on helpompaa.
Immersion-mallipohjaa täyttäessä uppouduin tarkemmin mahdollisiin keinoihin, joiden avulla
asiakkaan ongelman voisi ratkaista. Täytin Lean Service Creation Immersion-mallipohjan tiedoilla, joita löysin opetettavan tiedon pelillistämisestä. Mallipohjan tarkoituksena on saada
inspiraatiota pakopelin tarinan ja sisällön luomiseen. Inspiraatiota voidaan hakea kilpailijoilta, uusimmista trendeistä, muista täysin aiheen ulkopuolella olevista tuotteista ja palveluista sekä suurimmista ajankohtaisista puheenaiheista.
Mallipohja on täytetty pääosin ideoimalla yhdessä Runaway Planin tiimin kanssa, millaisia asioita vaarallisista jätteistä tulee mieleen. Jokainen sai tuoda esiin omiin mielikuviin perustuvia
aiheita tai asioita, jotka voisivat liittyä vaarallisiin jätteisiin. Tässä vaiheessa kohderyhmään
(messuvieraat) tai vaarallisiin jätteisiin ei olla perehdytty omia mielikuvia tarkemmin.

21

Paras arvaus - asiakkaan ongelma
Aihe (vaarallinen jäte ja jätteen lajittelu)
on laaja ja vaikeasti käsiteltävissä ja sen
opetteleminen on vapaaehtoista.
Sen oppiminen perinteisillä tavoilla on tylsää.

Vaihtoehtoiset ratkaisut asiakkaan näkökulmasta
•
•
•
•

Kilpailut
Koulutukset
Tapahtumat
Mainokset ja esitteet

Mikäli tieto on vaikeasti löydettävissä tai
lajittelu koetaan haastavaksi, kuluttaja
saattaa tyytyä helpompaan ratkaisuun
(esim. sekajäte).

Kilpailijat

Kuumimmat start-upit

Kaikki muu messuohjelmisto, joka vetoaa
messuvieraisiin enemmän kuin tietoiskut
vaarallisista jätteistä ja niiden kierrätyksestä

OVObot - opetuksellinen robotti koululaisille

Inspiroivat palvelut ja tuotteet

Julkinen keskustelu aiheen ympärillä

• Peliappit ja sovellukset
• Historia ja toinen maailmansota
• Lentokoneet
• Bloodborne (videopeli)
• Kemialliset räjähteet & yhdistelmät

Robotiikka on nouseva trendi, jota voisi
hyödyntää myös vaarallisesta jätteestä kertovassa pakopelissä.

Ilmastonmuutos, kiertotalous ja sitä kautta
myös vaarallinen jäte ovat suuria trendejä
vuonna 2019. Aihe on siis erittäin ajankohtainen, joka todennäköisesti auttaa meitä
mielenkiinnon herättämisessä.

Taulukko 4: Täytetty Immersion-mallipohja
5.4

Forecast & Ideate

Forecast & Ideate –osion tarkoituksena on perehtyä paremmin pakopelissä opetettavaan aiheeseen ja tulevaan kohdeyleisöön. Samalla kun opin lisää vaarallisesta jätteestä ja niiden lajittelusta, huomioin tiedon seasta olennaisia aiheita, jotka voi sisällyttää pakopelin tehtäviin.
Näistä saadaan luoduksi pakopelin päätehtävät.
Pakopelistä haluttiin tehdä mahdollisimman asiakaslähtöinen, jolloin myös pelin teeman ja
tarinan pitää olla helposti lähestyttävä ja samaistuttava pelin pelaajalle. Tutkiessani loppuasiakasta eli pakopelin tulevia pelaajia messuilla, löysin Kantar TNS:n tuottaman
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messukävijäprofiilitutkimuksen Messukeskuksen sivuilta. Tilastoista sain hyödyllistä tietoa pakopelin suunnitteluvaiheeseen.
Yleisökävijän keski-ikä on 42 vuotta ja yleisökävijöista noin puolet ovat miehiä ja puolet naisia. Motivaation osalta noin 40 prosenttia kertoi pitävänsä riskien ottamisesta, haluavansa
edetä urallaan korkealle sekä halustaan olla tietoinen ensimmäisenä ajankohtaisista asioista.
Minäkuva muodostuu 40 prosentilla seikkailijaluonteesta, toimimalla hetken mielijohteesta
sekä vallanhaluna työelämässä. 71 prosenttia yleisökävijöistä pyrkii seuraamaan teknologista
kehitystä. Kiinnostuksen kohteina joka toisella on taide, sosiaalinen kanssakäyminen ja ruoanlaitto. Urheiluharrastusten seitsemän suosituimman lajin joukkoon lukeutuu autoilu ja moottoriurheilu. Kävijöistä 84 prosenttia matkustaisi mieluusti ulkomaille. (Kantar TNS 2019)
Osatakseni poimia peliin opetettavaa tietoa, oli minun itse perehdyttävä vaaralliseen jätteeseen, jotta osaisin poimia sieltä olennaiset asiat tehtäviin. Löysin vaarallinenjate.fi verkkosivuilta vaarallisen jätteen tunnistusmerkit eli vaaramerkit, jotka on aina merkittynä vaarallisen aineen pakkauksiin. Vaaramerkeistä saadaan pakopeliin päätehtävä, sillä vaarallisen jätteen tunnistaminen on yksi keskeisiä opettavia asioita.

Kuva 1: Vaaramerkit, joista lähdin luomaan tehtävää peliin (Työterveyslaitos 2011)
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Kuva 2: Salasanan muodostamista vaaramerkeistä
Lähdin muodostamaan vaaramerkkien kirjainyhdistelmistä sopivaa salasanaa. Halusin, että salasana on oikea sana, mikä liittyy käsiteltävänä olevaan aiheeseen eli vaaralliseen jätteeseen.
Hetken pyörittelyn jälkeen vaaramerkeistä saatiin muodostettua sana “TOXICONE”, mikä tarkoittaa suomeksi myrkyllistä. Tehtävä rakennettiin vastauksen ympärille. Tehtävän vastaus
TOXICONE muodostuu vaaramerkeistä myrkyllinen (T), hapettava (O), ärsyttävä (Xi), syövyttävä (C), hapettava (O), ympäristölle vaarallinen (N) ja räjähtävä (E). Salasanan muodostamiseksi tarvittiin seitsemän vaaramerkkiä.
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Kuva 3: Tehtävän muodostaminen tehtävän oikeana vastauksena toimivan salasanan ympärille
Sain myös käyttööni pH-liuskat, joiden käyttöä pohdin vaarallisten jätteiden tunnistamisessa.
Ne päätettiin kuitenkin hylätä niiden pitkän kehittymisajan vuoksi (noin viidestä kymmeneen
minuuttia) ja väritys ei välttämättä ollut aina tarkka. Kemikaalien käyttö olisi myös saattanut
aiheuttaa mahdollisen vaaratilanteen pelaajien käsittelyssä. Idea kuitenkin toteutettiin erilaisella tavalla pelissä, antamalla pelaajille Runaway Planin itse tekemät pH-liuskat ja numeroidun pH-taulukon.
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Kuva 4: pH-liuskat ja taulukko
Päätehtävien muodostamisen jälkeen piti luoda kuvitteellinen aikajana, miten peliä tullaan
pelaamaan. Pelin maksimiaika oli jo etukäteen määritelty korkeintaan 15 minuutin kestoiseksi, joten pakopelin pelaamisaika oli pidettävä koko ajan mielessä. Jaoin pelin vaiheet
pelin tavoitteiden mukaisesti kolmeen osioon: 1) aloitus, 2) tunnista ja lajittele vaarallinen
jäte sekä 3) tutustu kierrätys.info-sivustoon. Jokaisen osion tekemiseen annettiin viisi minuuttia aikaa ratkaista tehtävät.
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3) 5 min

1) 5 min

• Kierrätä
• Kierrätys.info

• Helppo
• Ensimmäinen
lukkotehtävä

2) 5 min
• Tunnista ja lajittele
• Vaaramerkit ja
tuntematonaine

Kuvio 3: Pelin vaiheiden jakaminen ajallisesti

Kierrätä

Työpöytä

• Kierrätys.info
• Etsi Helsinki-Vantaan
lähin vaarallisen jätteen
vastaanotto asema
• Peli valmis

• Valokuvat päivämäärä
järjestykseen
• Avaa ensimäisen
valkoisen laatikon lukon

Tunnista ja lajittele
• Vaaramerkit & muistio
• Laita aineet oikeaan järjestykseen ja
salasana muodostuu varamerkinnöistä
• pH-liuskat ja taulukko
• Vertaa liuskoja ja taulukkoa, toinen
lukko auki

Kuvio 4: Pelin vaiheiden jakaminen tehtävien mukaan
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Aloitusosion tarkoituksena oli auttaa pakopelin pelaaja pääsemään pelin idean sisälle saavuttamalla ensimmäinen onnistuminen. Tavoitteena oli luoda alkuun helposti ratkaistava tehtävä, jotta pelaaja ymmärtää pakopelin logiikan ja saa mielihyvän tunnetta onnistumisen johdosta. Onnistuminen motivoi pelaajaa jatkamaan peliä ja auttaa uppoutumaan tarinaan sisälle.
Ensimmäinen tehtävä matematiikkatehtävä. Toinen tehtävä on loogista päättelykykyä vaativa
järjestelytehtävä ja kolmas tehtävä on tiedonhankinnan sekä käytännön oppimista vaativa
tehtävä.
5.5

Model eli tehtäviä tukevan tarinan luominen

Runaway Planin pelisuunnitteluprosessin seuraava vaihe oli nimeltään Model, joka tarkoittaa
käytännössä tehtäviä tukevan tarinan luomista. Pakopeleissä tarinan tehtävänä on syventää
pelaajan ja pelin välistä suhdetta. Kun pelaaja uppoutuu pelin maailmaan, hän kokee pelaamisen mielekkäämpänä.
Halusin saada alustavasti suunnitellut päätehtävät luontevaksi osaksi pakopelin tarinaa, koska
päätehtävät tukivat Dangerous Cargo -pakopelin tarkoitusta. Pakopelin yhtenä tavoitteena oli
opettaa kierrätys.info-sivuston käyttöä. Jotta digitaalinen sivusto saadaan mukaan pakopeliin,
pelivälineeksi täytyi valita älylaite. Älylaitteen avulla pelaajat pääsevät tutustumaan.kierrätys.info-sivustoon ja opetella sen käyttämistä. Runaway Plan on toteuttanut ennenkin osittain
digitaalisia pakopelejä, joissa tablettitietokone on toiminut peliä tukevana välineenä. Päätin
luoda yhden, kaikille päätelaitteille skaalautuvan nettisivuston, jonka sisälle pelin tarina rakentuu.
Messukävijäprofiilissa selvisi, että suurin osa messuvieraista pitää ulkomaanmatkailua mieleisenä ajanvietteenä. Ulkomaille matkustetaan usein lentokoneella, joten ulkomaanmatkaajille
lentokoneiden matkatavaroiden rajoitukset ovat tuttuja. Esimerkiksi Finnairin sivuilla on tarkat ohjeet erilaisten vaarallisiksi aineiksi luokiteltujen aineiden kuljettamiseksi.
Tarina rakennettiin lentomatkustuksen ympärille, sillä se yhdistää pelaajien mielenkiinnon
kohteet ja vaaralliset aineet. Vaaramerkkien tunnistamistehtävän tukemiseksi valittiin tilanne, jossa pelaajien täytyy tunnistaa lentokoneen ruumasta löytyneen säiliön sisältämä vaarallinen aine. Aineeksi haluttiin valita aine, joka on suurella todennäköisyydellä ennestään
tuttu pelaajille. Lentokoneen ruumassa olevien aineiden tunnistaminen ei ole kovin arkipäiväinen tapahtuma monellekaan, joten seuraavan tehtävän tutulla aineella saatiin luotua samaistuttavaa tunnelmaa.
Pakopelissä erilaisten loogisten pulmatehtävien jälkeen lentokoneesta tuntematon aine paljastuu viemärinavausaineeksi. Tämä tuote löytyy lähes jokaisesta taloudesta, mikä tuo pelaajalle vaarallisen jätteen käsittelyn lähemmäksi omaa kotitaloutta ja arkea. Viimeisenä
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pelaajan piti selvittää kierrätys.info-sivuston avulla, mikä on Helsinki-Vantaan lentokentän
lähin vaarallisen jätteen vastaanottopaikka. Viimeinen osio opettaa siis kierrätys.info-sivuston
käyttämistä.
5.6

Prototyyppi 1

Prototyyppivaiheissa pelin toimivuutta testattiin testipelaajien avulla. Testipelaajat olivat
omia kontaktejani, jotka eivät ole ennen pelanneet pakopelejä. Testipelaajat testasivat peliä
yleensä kahden hengen ryhmissä. Ikäprofiililtaan he olivat eri taustaisia 25 – 55-vuotiaita.
Ensimmäisen prototyypin testauksessa huomioitiin pelin tarkoituksen ja tavoitteen täyttymistä, pelin loogisuutta, sisällön opettavaisuutta sekä pelitarvikkeiden paikkoja.
Pelin tarkoitus ja tavoite välittyi pelaajalle, mutta aikaa pelaamiseen meni liikaa. Testauksen
aikana huomattiin, että pelaajilla oli aluksi liian monta vaihtoehtoa, miten lähteä suorittamaan peliä. Tästä johtuen pelaajalla kului liikaa aikaa ymmärtää pelin aloituskohtaa.

Kuva 5: Ensimmäisessä prototyypissä pöydällä oli liikaa tarvikkeita
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Pelistä täytyi siis karsia vähiten pakopelin tavoitteita tukevia elementtejä. Valkoisten laatikoiden päällä oleva nelinumeroinen avainsäilö otettiin pois, koska se sekoitti pelaajia ja vei
pelaajan hieman sivuraiteille pakopelin tarinan kulusta.
5.7

Prototyyppi 2

Ensimmäisen prototyypin korjauksien jälkeen sama testi toistettiin. Näin pääsin näkemään,
olivatko muutokset oikeita. Toiseen prototyyppiin pelin aloitukseen vähennettiin tarvikkeiden
määrää, jolloin pelaajien on helpompi valita oikeat aloitukseen tarvittavat tarvikkeet. Toinen
prototyyppi oli siis onnistuneempi. Testausten aikana on huomioitava, että myös testihenkilöt
ovat vaihtuneet. Eroja saattaa siis syntyä eri pelaajaryhmien välillä.
Toisessa prototyypissä testattiin enemmän ajallista pelisuoritusta, sillä tarkoituksen ja tavoitteiden täyttyminen oli jo todettu toimivaksi. Huomasimme toisen prototyypin aikana, että pelaajien ryhmäkoolla oli ajallisesti merkitystä pelin suorittamisessa. Ryhmäkoko ei kuitenkaan
vaikuttanut pakopelin sisältämän tiedon ja opetuksellisen materiaalin sisäistämiseen.
6

Opetuksellinen pakopeli – Dangerous Cargo

Dangerous Cargo on ryhmässä pelattava seikkailupakopeli. Pelin nimi tarkoittaa suomeksi vaarallista rahtia. Pakopelin nimi tulee suoraan pelin tarinasta, jossa vaarallista jätettä kuljetetaan lentorahtina. Peliä voi pelata myös yksin, mutta suosittelemme pelaajamääräksi kahdesta neljään pelaajaa. Tehtävien ratkaiseminen on helpompaa ja hauskempaa ryhmässä. Pelaajien lukumäärä kannattaa kuitenkin pitää pienenä, jotta jokaiselle pelaajalle jäisi tehtäviä
ratkaistavaksi.
Vaarallisista jätteistä kertova pakopeli sisältää kaksi osaa, alkuvalmisteluiden tekemisen ja
itse pelin pelaamisen. Pakopelin pelaamiseksi tarvitaan peliohjaaja tai muu vastaava henkilö,
joka pystyy hoitamaan alkuvalmistelut pelaajille valmiiksi. Dangerous Cargo –pakopeli sisältää
ohjeet alkuvalmisteluiden tekemiseen sekä tehtävien vastaukset.
Pakopelin tarkoituksena on olla hauska seikkailupeli, jossa ratkotaan loogista päättelykykyä ja
ryhmätyötaitoja vaativia tehtäviä. Jos pelaajat eivät saa ratkaistua jotain pelin tehtävistä, he
eivät pääse etenemään pelissä seuraavaan tehtävään.
Yksittäiseen tehtävään juuttuminen ei ole pelaajille hauskaa, innostavaa eikä motivoivaa. Tämän vuoksi peliohjaaja voi antaa pelaajille halutessaan vinkkejä, joiden avulla pelaajat voivat
keksiä, miten pelissä voisi päästä eteenpäin. Dangerous Cargo –pakopelin peliohjeet sisältävät
jokaiseen tehtävään ainakin yhden valmiin vinkin, jonka peliohjaaja voi harkinnanvaraisesti
käyttää.
Vinkkiosio sisältää myös ohjeen pelivinkkien käyttämiseen: “Pelaajien tulisi koittaa itsenäisesti jokaista tehtävää ensin rauhassa. Tilanteesta riippuen suuntaa-antavia vinkkejä voi
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antaa niin, ettei paljasta koko tehtävän ratkaisua. Lähtökohtaisesti tässä pelissä ei tarvitse
antaa juurikaan vinkkejä.”
6.1

Alkuvalmistelut ennen peliä

Pakopelin pelaamiseksi tarvitaan älylaite (tabletti) ja internet-yhteys. Tablettiin avataan pelaajille valmiiksi kaksi välilehteä: https://testi.runawayplan.fi/ ja https://www.kierratys.info.
Peli sisältää kaksi lukollista laatikkoa, jotka nostetaan pöydälle tai pöytää muistuttavalle tasolle. Laatikot on lukittu numerolukoilla, jotka aukeavat numerokoodeilla. Ensimmäinen lukollinen laatikko sisältää muistion, neljä pulloa ja kolme pH-liuskaa. Neljässä pullossa on jokaisessa koostumukseltaan ja väriltään erilaisia aineita. Pulloissa olevia aineita ei käsitellä
pelin aikana, vaan pulloihin on laitettu sisältöä visuaalisen kokemuksen vahvistamiseksi. Toisessa lukollisessa laatikossa on viemärinavausaine.
Pöydällä on kolme valokuvaa pulloista, vaaramerkkitaulukko ja muistiinpanovälineet. Muistiinpanovälineiden (kynä ja paperi) tarkoituksena on toimia pelaajien tukena, jos he kokevat tarpeelliseksi kirjata esimerkiksi mahdollisia numerokoodeja ylös.
Peliohjeet on hyvä ottaa esille, jotta ne ovat valmiina mahdollisten ongelmatilanteiden varalle. Peliohjeista pakopelin ohjaaja löytää kaiken tarvittavan tiedon, kuten ohjeet numerolukkojen varalle, jos lukot eivät avautuisi oikeallakaan koodilla. Ohjeiden avulla lukot voidaan
saada auki ja pakopeli voi jatkua normaalisti.
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6.2

Pelin kulku

Pelaajille annetaan tabletti, johon on avattu valmiiksi digitaalisena sivustona toteutettu Dangerous Cargo –pakopeli.

Kuva 6: Dangerous Cargo – etusivu
Pelaajat voivat lukea itse pelin taustatarinan ja ohjeet pelisivustolta tai heille voidaan kertoa
tarina peliohjaajan puolesta.
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Kuva 7: Dangerous Cargo – tarina ja ohjeet
“Saat pian kiireellisen puhelun lentokoneesta. Puhelussa tutkija kertoo, että hänellä on lastissaan tuntematonta ainetta. Lentokone on laskeutumassa ja ennen sitä aine tulee merkitä asianomaisin merkinnöin. Sinun tulisi selvittää mitä tuntematon aine on ja mihin se pitäisi lajitella.”
Peli aloitetaan painamalla “Aloita peli” -painiketta. Peli avautuu ja ruudulle tulee tarinan
mukaisesti videopuhelu lentokoneesta. 45 sekuntia kestävän videon pääsee katsomaan painamalla videon käyntiin. Videolla valkoiseen tutkijan takkiin pukeutunut mieshenkilö soittaa
lentokoneesta. Videolla esiintyvä tutkija yrittää ensin tavoitella Morris-nimistä henkilöä,
mutta tyytyy videopuheluun vastaaviin pelaajiin, sillä hän tarvitsee apua pikaisesti.
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Kuva 8: Dangerous Cargo – videopuhelu lentokoneesta
Tutkija kertoo olevansa lentokoneen ruumassa tuntemattoman aineen kanssa. Hän ei tiedä,
mitä aine on, mutta se täytyy saada hävitettyä lentokoneesta turvallisesti. Hänen mukaansa
lentokone on juuri laskeutumassa ja ennen sitä pitäisi selvittää, mitä tämä tuntematon aine
on ja mihin sen voi hävittää.
Mies kertoo, että pelaajien edessä olevalla Morriksen pöydällä on näyte samaa tuntematonta
ainetta, mitä lentokoneen ruumassakin on. Hän kertoo pelaajilla olevan 15 minuuttia aikaa
selvittää mitä tämä aine on ja mihin sen voi hävittää turvallisesti. Videon vieressä lukee
“Tehtävä: Selvitä vaarallinen aine ja lähetä tieto tutkijalle”. Lisäksi sivulta löytyy “Jatka” painike, jota klikkaamalla päästään seuraavalle sivulle.
Pelaajien edessä olevalla pöydällä ei kuitenkaan ole mitään tuntemattoman aineen näytepulloja, vaikka videopuhelun soittanut tutkija niin kertoikin. Sillä laatikot ovat lukittuja, pelaajat voivat olettaa löytävänsä näytteen tästä tuntemattomasta aineesta myöhemmin pelin edetessä.
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Kuva 9: Dangerous Cargo – kirjaudu sisään nähdäksesi tutkimustulokset
Seuraavalta sivulta löytyy kirjautumissivu tutkija Morriksen tutkimustietojen säilytyspaikkaan.
Tutkimustulosten arkistosta pelaajat voisivat löytää tiedon, mitä tämä vaarallinen aine on.
Sivu pyytää kirjautumaan sisään tutkimustuloksien tarkastelua varten. Ennen sisäänkirjautumista pelaajien täytyy antaa salasana, jonka avulla sisäänkirjautuminen voidaan suorittaa.
Pelaajien täytyy siis selvittää tutkija Morriksen salasana jatkaakseen peliä.
Pelaajien edessä olevalla pöydällä on kolme valokuvaa näytepulloista, vaaramerkkitaulukko ja
muistiinpanovälineet. Näiden esineiden avulla pelaajien olisi tarkoitus päästä etenemään pelissä.
Pelaajien tehtävänä on laskea valokuvissa esiintyvien näytepullojen lukumäärät. Pelaajien on
huomioitava, että jokaiseen valokuvaan on merkitty myös päivämäärä.

35

Kuva 10: Dangerous Cargo - pöydällä olevat valokuvat pulloista
Pöydällä olevista numerolukoilla lukituista laatikoista toiseen numerokoodiin tarvitaan neljä
numeroa ja toiseen kolme numeroa. Laatikko, jonka avaamiseksi tarvitaan kolmenumeroinen
numerokoodi, avautuu valokuvissa esiintyvien näytepullojen lukumäärillä. Koodi on oikein,
kun pelaajat ovat hoksanneet asettaa näytepullojen lukumäärät päivämääräjärjestykseen
aloittaen tuoreimmasta päiväyksestä. Huhtikuussa päivätyssä valokuvassa on viisi näytepulloa,
maaliskuussa päivätyssä valokuvassa on kolme näytepulloa ja tammikuussa päivätyssä valokuvassa on kaksi näytepulloa. Oikea koodi kolmenumeroiseen lukkoon on siis 532.
Ensimmäinen numerolukko aukeaa ja laatikosta paljastuu Vaarallinen jäte -muistio, neljä
pientä näytepulloa ja kolme eriväristä liuskaa. Näytepulloissa on jokaisessa eriväristä ainetta.
Värikkäät liuskat on nimetty ja numeroitu koeaineiksi 1, 2 ja 3.
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Kuva 11: Dangerous Cargo – ensimmäisen lukitun laatikon sisältö
Pelaajien tarkoituksena on lähteä tutkimaan vaarallisen jätteen muistion sisältöä. Ensimmäisellä sivulla on kaksi kohtaa, jotka on nimetty Ian T. Morrisin muistiinpanoiksi. Muistiossa on
vihjeet neljälle aineelle, jotka on nimetty aineiksi A, B, C ja D. Jokaista ainetta on kuvattu
niiden ulkonäön ja vaarallisuuden perusteella. Esimerkiksi aineen A kerrotaan olevan välittömän myrkyllinen, erittäin helposti syttyvä, sininen vaahtoutuva neste.
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Kuva 12: Dangerous Cargo – laatikosta paljastuneen vaarallisen jätteen muistion sisältö
Pelaajat voivat tunnistaa aineet aineiksi A, B, C ja D niiden ulkonäöllisten kuvausten avulla.
Näytepulloja ei saa auki, joten niitä ei ole tarkoitus myöskään avata. Jokaisen näytepullon
kyljessä on myös vaaramerkkejä, kolmessa pullossa kaksi vaaramerkkiä ja yhdessä yksi vaaramerkki.
Pelaajien tarkoituksena on asettaa näytepullot aakkostenmukaiseen järjestykseen ja tunnistaa vaaramerkit hyödyntäen pöydältä jo valmiiksi löytyvää vaaramerkkitaulukkoa. Pullojen
vaaramerkit luetaan järjestyksessä ja muutetaan vaaramerkkitaulukon avulla kirjaimiksi. Esimerkiksi näytepullo, joka on tunnistettu olevan aine A, sisältää kaksi vaaramerkkiä. Nämä
vaaramerkit tunnistetaan vaaramerkkitaulukon tarkoittavan myrkyllistä ja hapettavaa. Myrkyllisen vaaramerkin lyhenne on kirjain T ja hapettavan vaaramerkin lyhenne on kirjain O. Samaa kaavaa toistamalla pelaajat saavat kokonaisen salasanan.
Kirjaimista muodostuu salasana “TOXICONE”, joka voidaan syöttää tutkija Morrisin tutkimustietojen säilytyspaikan sisäänkirjautumiseen. Pieniä kirjaimia käyttämällä pelaajat pääsevät
kirjautumaan sisään ja saavat tabletin ruudulta seuraavan tehtävän.
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Kuva 13: Dangerous Cargo – pH-taulukko
Sivulta paljastuu pH-taulukko ja tehtävänanto, jossa pyydetään hankkimaan aine, selvittämään aineen nimi ja lähettämään aineen nimi tutkijalle. Avattavana on vielä toinen laatikko,
jonka lukituksena toimivaan numerolukkoon tarvitaan neljänumeroinen numerokoodi.
Pelaajien tarkoituksena on yhdistää pH-taulukko ja edellisestä laatikosta saadut kolme eriväristä pH-liuskaa. Yhdistämällä pH-liuskojen värit tabletin ruudulla näkyvän pH-taulukon kanssa
yhteen, saadaan viimeisen lukitun laatikon numerolukkoon sopiva koodi.
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Kuva 14: Dangerous Cargo - yhdistä pH-liuskat ja pH-taulukko
Kun pH-liuskan yhdistää pH-taulukkoon, pH-taulukossa keltaista väriä vastaava koeaineen pHarvo on neljä. Väriliuskoja on kolme kappaletta ja ne laitetaan oikeaan järjestykseen väriliuskoissa lukevien järjestysnumeroiden mukaisesti. Ensimmäinen koeaine on väriltään punainen
eli pH-taulukossa pH-arvo on kaksi. Koeaine numero kaksi on tummempi sininen eli pH-taulukossa koeaineen pH-arvo on 11. Tehtävän oikea vastaus on siis 2114, joka syötetään viimeiseen numerolukkoon.
Viimeinen lukko aukeaa ja laatikosta paljastuu viemärinavausainepullo. Viemärinavausainepullon etiketin päälle on liimattu teksti “putkireiska”. Tutkija pyysi pakopelin pelaajia selvittämään lentokoneen ruumassa olevan tuntemattoman aineen nimen. Aineen nimi lähetetään
tablettitietokoneen kautta tutkijalle. Oikea vastaus tehtävään on “putkireiska”.
Kun pelaajat ovat saaneet kirjoitettua vastauksen oikein, he pääsevät pelin viimeiseen vaiheeseen. Nyt kun lentokoneen ruumassa oleva tuntematon aine on selvitetty, pelaajien tehtävänä on saada kierrätettyä se oikeaan paikkaan.
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Kuva 15: Dangerous Cargo - löydä lähin vaarallisen jätteen kierrätyspaikka Helsinki-Vantaan
lentokentältä
Videopuhelulla esiintyneen tutkijan mukaan lentokone laskeutuu pian Helsinki-Vantaan lentokentälle. Lentokoneen ruumassa oleva viemärinavausaine eli “putkireiska” on kierrätettävä
siis lentokentän lähimmälle kierrätyspisteelle. Tabletin ruudulla luki tehtävänanto, jossa pelaajia pyydetään lähettämään lentokoneessa olevalle tutkijalle lähimmän kierrätyspaikan kadunimi. Lähin vaarallisen jätteen kierrätyspaikka voidaan selvittää kierrätys.info-sivustolta.
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Kuva 16: Dangerous Cargo - kierrätys.info
Pelaajien tarkoituksena on ensimmäisenä valita, mitä jätelajia he haluavat kierrättää. Oikea
vastaus on vaarallinen jäte, joka löytyy oikean sivupalkin listalta kolmanneksi alimmaisena.
Sen jälkeen pelaajien tehtävänä on syöttää hakukenttään tarkka osoite tai paikkakunta, jonka
läheisyydessä kierrättäminen halutaan tehdä. Tässä tapauksessa hakukenttään syötetään lentokoneen laskeutumispaikka eli Helsinki-Vantaan lentokenttä.
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Kuva 17: Dangerous Cargo – Helsinki-Vantaan lentokentän lähin vaarallisen jätteen kierrätyspaikka kierrätys.info-sivuston mukaan
Lähin vaarallisen jätteen kierrätyspaikka on tie 45 Tuusulanväylän varressa oleva HSY:n jätehuollon Sortti-asema. Tämä kierrätyspaikka sijaitsee osoitteessa Klemmintie 7 ja se on
avoinna maanantaista perjantaihin kello 7 – 21. Tabletilla lukeneessa tehtävänannossa pyydettiin lähettämään lentokoneessa olevalle tutkijalle lähimmän vaarallisen jätteen kierrätyspaikan kadunnimi. Viimeiseen tabletin vastausruutuun kirjoitetaan siis klemmintie.
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Kuva 18: Dangerous Cargo - lopputekstit
Lopuksi ruutuun ilmestyy pakopelin lopputekstit ja tietoisku: “Onnea, onnistuit hoitamaan kiperän tilanteen hienosti. Toivottavasti muutkin olisivat yhtä näppäriä. Viemällä jätteet kotoa
vaarallisen jätteen keräykseen hoidan velvollisuutesi. Kuntien jätelaitokset huolehtivat keräykseen toimitetut vaaralliset jätteet asianmukaiseen käsittelyyn. Se, mikä on sinulle vaarallista jätettä, on usein kiertotaloudelle arvokasta raaka-ainetta. Mikäli vaarallista jätettä ei
voi käyttää raaka-aineena, se voidaan hyödyntää energiaksi vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksessa.”
7

Pohdinnat pakopelin onnistumisesta

Dangerous Cargo –pakopelin tavoitteena oli opettaa pelaaja tunnistamaan vaaralliset jätteet
ja kertoa, minne ne voidaan kierrättää. Pelin tavoitteena oli tehdä vaarallinen jäte ja kierrätys.info-sivusto tutuksi pakopelin pelaajille.
Pakopeliä oli tarkoitus hyödyntää ahtaassa ja hektisessä messuympäristössä, joten pakopelin
piti olla mahdollisimman helposti liikuteltavissa. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin, sillä peli sisältää ainoastaan kaksi pienehköä laatikkoa, laatikoiden sisällöt ja numerolukot. Peliä
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pelatakseen tarvitaan myös älylaite kuten tablettitietokone ja internet-yhteys, sillä peliin haluttiin saada mukaan kierrätys.info-verkkosivusto. Peli löytyy avoimelta verkkosivustolta, joten peliä pääsee pelaamaan millä tahansa älylaitteella, myös pelaajien omilla henkilökohtaisilla laitteilla.
American Car Show -messujen lisäksi Dangerous Cargo -pakopeliä voidaan hyödyntää myös
muissa tilaisuuksissa, kuten koulutuksissa ja muilla messuilla.
Halusin, että pelaaja viihtyy pakopelin parissa, jotta hänelle jäisi pelistä vahva muistijälki.
Tietoperustassa kävin läpi psykologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvän asiakaskokemuksen
luomiseen ja muistijäljen syntymiseen. Muistijäljen synnyttäminen on tärkeää, sillä Dangerous
Cargo –pakopelin tarkoituksena on valistaa vaarallisista jätteistä ja niiden kierrättämistä, sekä
opettaa kierrätys.info-sivuston käyttämistä. Kun pelaaja seuraavaksi päätyisi tekemisiin vaarallisen jätteen kanssa, hän tunnistaisi vaaramerkeistä jätteen olevan vaarallista jätettä. Tunnistamisen lisäksi pelaaja muistaisi kierrätys.info-sivuston, osaisi käyttää sivustoa ja voisi
kierrättää vaaralliseksi tunnistamansa jätteet oikeaan paikkaan.
Pakopeli on kokonaisuudessaan helppo pelattavuudeltaan. Varsinkin pelin ensimmäinen tehtävä oli tehty helpoksi, jotta kaikki pelaajat voisivat onnistua tehtävän suorittamisessa. Pelissä onnistuminen vahvistaa itsetuntoa ja motivoi jatkamaan pelaamista. Vaarallisen jätteen
tietoiskut ja valistus ei välttämättä ole kovin mielenkiintoinen aihe. Hyvään asiakaskokemuksen luomiseen tarvittava yllätyksellisyys tulee siitä, että epäkiinnostava asia on paketoitu
mielenkiintoiseen Dangerous Cargo –pakopelin muotoon.
Jos pakopelin kesto olisi voinut olla pidempi kuin 15 minuuttia, pakopeliin olisi voinut sisällyttää enemmän vaarallisista jätteistä kertovia tehtäviä. Tällainen olisi voinut olla esimerkiksi
tehtävä, jossa pelaajien pitäisi pohtia, miksi vaarallisen jätteen kierrättäminen on niin tärkeää. Tehtävä olisi voinut sisältää tietoa tämän hetken kiertotalouden tuomista mahdollisuuksista eli miten nämä kierrätetyt vaaralliset jätteet voidaan uusiokäyttää. Tehtävässä olisi voinut olla tietoa esimerkiksi siitä, millaisia työkaluja voidaan valmistaa käytetyistä ja kierrätetyistä paristoista. Tämä olisi voinut tuoda pelaajille lisää motivaatiota kierrättää jatkossa
enemmän vaarallisia jätteitä.
Sillä vaarallinen jäte ei ole kovin mielenkiintoinen aihe, tieto vaarallisesta jätteestä jää mielenkiintoista aihetta huonommin mieleen. Hauska ja mielenkiintoinen pakopelikokemus jää
helpommin mieleen. Kun Dangerous Cargo -pakopeliä pelannut pelaaja näkee seuraavaksi vaarallisen jätteen vaaramerkin, hän saattaa muistaa hauskan pelikokemuksensa pakopelin parissa. Kun pakopelikokemus on ollut mieleinen, sen pelaaminen ja tehtävissä onnistuminen on
synnyttänyt mielihyvää. Mielihyvä on tunne, jota ihminen koittaa luonnostaa saada lisää. On
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mahdollista, että pelaaja on kokenut opettavaisen pakopelin pelaamisen mieleiseksi ja haluaa
päästä pelaamaan pakopelejä jatkossakin.
Kun ihminen saa lahjan, lahjan vastaanottaja kokee sisäistä painetta vastata lahjaan vastalahjalla. Tarkoituksena on, että mielekkään ja ilmaisen pakopelikokemuksen jälkeen pelaaja kokee olevansa velkaa sen, että hänen tulisi vastavuoroisesti kiinnittää arjessaan huomiota jätteiden vaarallisuuteen ja kierrättää ne asianmukaisesti oikeaan paikkaan.
Halusin käyttää palvelumuotoilun prosesseja Dangerous Cargo -pakopelin luomisessa, koska
halusin tehdä pakopelistä mahdollisimman asiakaslähtöisen. Pakopelin oli tärkeää myös täyttää sille asetetut opetukselliset tavoitteet. Lean Service Creation -palvelumuotoiluprosessi
auttoi minua pysymään koko pakopelin suunnittelun ajan pakopelin tarkoituksen ja tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelumuotoilun ketterät menetelmät nopeuttivat pelisuunnitteluprosessia tiukassa aikataulussa.
Kunnollinen perehtyminen aiheeseen ja tuleviin pelaajiin ennen pakopelin tehtävien luomista
auttoi minua luomaan asiakaslähtöisen ja lähestyttävän pakopelin. Palvelumuotoilun keinojen
avulla pystytään takaamaan ja testaamaan pakopelien suunnittelussa tuote ennen kuin se on
lopullisessa muodossaan. Testauksen avulla pystytään varmistamaan, että pakopeli vastaa pelaajien tarpeita ja mielenkiinnon kohteita kutkuttavalla tavalla.
Samoilla keinolla voidaan luoda myös opetukseen tarkoitettuja pelejä, joissa oppiminen tapahtuu jännittävän ja mielenkiintoisen pakopelin kautta. Jatkossa tämän opinnäytetyön toimeksiantaja Runaway Plan pystyy hyödyntämään palvelumuotoilun keinoja uusien pakopelien
suunnitteluprosessissa sekä muissa projekteissa entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda palvelumuotoilun keinoin opettavainen ja innostava pakopeli, joka on asiakaskokemukselta ensiluokkainen ja jättää pelaajille muistijäljen.
Hyvä asiakaskokemus ja muistijälki auttavat opittavan tiedon sisäistämisessä ja muistamisessa.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Suomen Kiertovoimalle 15 minuuttia kestävä pakopeli, mikä sisältää tiedon vaarallisesta jätteestä. Pakopelin avulla Suomen Kiertovoima voi
opettaa ja tiedottaa innostavalla tavalla vaarallisista jätteistä ja niiden kierrätyksestä.
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