
Pakohuonepeli tutkijateemalla 

 

Työn tavoitteet: 

 Tutustua tutkijoihin ja tieteeseen elämyksellisen pakohuonepelin avulla 

 Ryhmätyöskentelyn harjoitteleminen 

 Ongelmanratkaisutaitojen harjoitteleminen 

Kohderyhmä 

 Alakoulu (soveltaen varhaiskasvatus) 

 Työohjeessa annetaan tehtävärunko, mutta töiden haastavuutta voi helposti 

muokata kohderyhmää varten: 

o Vihjeiden ja ohjeiden määrää lisäämällä/vähentämällä 

o Muokkaamalla tehtävien haastavuutta (esimerkiksi kieltentutkijatehtävässä 

tehdään pidempiä koodeja ja käytetään haastavampia merkkejä) 

Työn kesto: 60 min / yksi ryhmä. Työn voi suorittaa samanaikaisesti useamman ryhmän 

kanssa. 

 

Työohje 

Pakohuoneissa ideana on ratkaista erilaisia ketjutettuja tehtäviä ja saavuttaa annettu tavoite 

tietyn aikarajan sisällä. Pakohuoneissa yhdistyvät ongelmanratkaisu, pelillisyys ja 

elämyksellisyys. Pakohuoneisiin rakennetaan usein jokin taustatarina, johon tehtävät ja 

annettu tavoite liittyvät. Seuraavassa on esitelty pakohuone tutkijateemalla.  

Nimestään huolimatta tässä pakohuonetehtävässä ei paeta huoneesta, vaan suoritetaan 

huoneessa erilaisia tehtäviä, kunnes tarinan loppuratkaisu selviää. Alla on kuvattu yksi 

esimerkkitarina, mutta voitte luoda sen tilalle kokonaan uuden.  

Eräänä päivänä Kaarlo oli siivoamassa työhuonettaan yliopistolla. Kaarlo oli tähtitieteilijä ja 

hän tutki työkseen tähtiä ja avaruutta. Hän oli juuri nostamassa raskasta mittavälinettä, kun 

se suureksi epäonneksi putosi lattialle hirmuisesti rymisten. Mittalaitteen palasia lenteli 

ympäri huonetta ja yksi niistä osui lattialastaan niin kovalla voimalla, että lista irtosi kokonaan 

seinästä. Pahus! ajatteli Kaarlo ja lähti keräämään laitteen palasia huoneesta. Samalla hän 

kuitenkin huomasi, että lattialistan takaa pilkotti jokin esine. Kaarlo siirsi listaa varovasti ja 

poimi listan takaa paljastuneesta pienestä kolosta paperikäärön. Kaarlo avasi käärön ja luki 

sen innokkaasti. Käärössä sanottiin näin: 

Hei arvon tutkijaystäväni! Työskentelin tässä samassa huoneessa monta vuotta sitten ja 

yhtäkkiä minulle tuli tylsää. Sitten keksinkin, että teen salaisen tehtävänä, jonka ratkaisun 

vain taitavimmat ja kekseliäimmät voivat ratkaista! Piilotin suosikkikappaleeni nuotteja 

ympäri yliopiston tiloja ja jätin erilaisia vihjeitä niiden olinpaikoista. Pystytkö sinä löytämään 

nuotit ja kokoamaan ne yhteen? Saatko sinä selville, mikä suosikkikappaleeni oikein on? 

ps. saatat tarvita maantieteilijöiden, biologien, kemistien, kielitieteilijöiden ja arkeologien 

apua tässä haastavassa tehtävässä, onnea matkaan! 



Kaarlo innostui valtavasti ja halusi välittömästi selvittää, mikä tämän mysteeritutkijan 

lempikappale oikein on ollut? Ja mistä hän saisi apua vihjeiden etsimiseen, sillä hän ei yksin 

selviäisi tästä tehtävästä. Osaisittekohan te auttaa? 

 

Työohje 

Jaa oppilasryhmä sopivan kokoisiin ryhmiin, noin 3-5 oppilasta per ryhmä. Tarinan juonta 

varten valitse jokin kappale, jonka nuotit kootaan lopuksi yhteen. Tulosta kappaleen nuotit / 

sanat ja leikkaa paperi niin moneen osaan, kuin ryhmiä on. Huom! Kappaleen kannattaa 

olla sellainen, jota voidaan lopuksi laulaa yhdessä. 

Tarkoitus on, että jokainen ryhmä saa pakohuoneen lopuksi käsiinsä yhden nuottipalan, 

jotka lopuksi kootaan yhteen kokonaiseksi kappaleeksi. Nuottien sijasta työssä voidaan 

koota esimerkiksi kuva tai palapeli.  

Työ voidaan suorittaa joko siten, että yksi ryhmä kerrallaan suorittaa kaikki tehtävät tai siten, 

että ryhmät etenevät tehtävästä tehtävään porrastetusti. Jos ryhmät suorittavat koko 

pakohuoneen yksi ryhmä kerrallaan, voidaan tehtävät sijoittaa samaan huoneeseen. Jos 

useampi ryhmä suorittaa pakohuonetta samanaikaisesti, tulee eri tehtävät sijoittaa eri 

huoneisiin siten, että yksi ryhmä on yhdessä huoneessa kerrallaan. 

Huom! Jos kaikki tehtävät ovat samassa huoneessa, kannattaa tehtäväpisteet numeroida 

selkeyden vuoksi ja asettaa kaikki tarvittavat välineet pisteen luokse. 

 

Työskentely 

Tehtävässä työskennellään ryhmissä yksi ryhmä kerrallaan opettajan tai ohjaajan kanssa. 

Jokainen ryhmä löytää yhden nuotin osan, joka lopuksi kootaan yhteiseksi 

kokonaisuudeksi. 

Lapsille voidaan jakaa roolit, joihin liittyy tietty vastuualue. Näin voidaan esimerkiksi 

varmistaa se, että jokainen ryhmäläinen saa osallistua tehtävien tekemiseen. Ohjaajat 

voivat ryhmänsä tuntien päättää tarvitaanko vastuualueita vai ei. Vastuutehtävä voi 

esimerkiksi olla aina oman pisteen vihjeen lukeminen. Pienempien oppilaiden kanssa 

ohjaaja voi lukea vihjeet ryhmälle. 

Pakohuoneen runko on seuraava: 

1. Aloituspisteestä (maantieteilijä) päästään tehtävähuoneeseen kartan avulla. 

2. Ensimmäisessä tehtävässä (biologi) ratkaisuna on nelinumeroinen koodi, jolla 

avataan lukittu laatikko. Lukittu laatikko sisältää vihjeen ja välineet toiseen 

tehtävään.  

3. Toisessa tehtävässä (arkeologi) etsitään avain hiekasta, jolla avataan seuraava 

lukittu laatikko. Lukitusta laatikosta löytyvät välineet ja vihje kolmanteen tehtävään. 

4. Kolmannessa tehtävässä (kemisti) ratkaisu on numero, joka osoittaa oikean 

vihjekäärön. Vihjekäärössa on vihje ja salakirjoitus neljättä tehtävää varten. 



5. Neljännessä tehtävässä ratkaisu on salakirjoituksesta paljastuva paikka, joka kertoo 

lopullisen nuotin sijainnin. 

 

Ensimmäinen tehtävä: Maantieteilijä 

Vihje Tehtävä Ohjaaja 

Maantieteilijät tutkivat 
paikkoja ja alueita 
maapallolla. He merkitsevät 
ylös, minkälaisia paikkoja 
maapallolta ja esimerkiksi 
omasta kaupungistasi 
löytyy. Mutta mikä on tämä 
yksi maantieteilijän tärkeä 
työkalu, jota he tarvitsevat 
paikkojen merkitsemiseen? 
Kun keksitte, voitte avata 
rullan, joka johdattaa teidät 
seuraavalle 
tehtäväpisteelle, eli tutkijan 
työhuoneeseen. 

Ryhmän täytyy kartan 
avulla löytää tehtävähuone, 
eli tutkijan työhuone. 

Ohjaaja ohjeistaa, että 
ryhmän täytyy yhdessä 
pohtia, mikä tämä 
maantieteilijän tärkeä 
työväline on. Kun ryhmä on 
yhdessä päättänyt, mikä 
vastaus voisi olla he voivat 
avata rullan. Jos oikeaa 
vastausta ei löytynyt, 
ohjaaja voi kertoa, että 
kyseessä on kartta. 
 

 

Toinen tehtävä: biologi 

 

Vihje Tehtävä Ohjaaja 

Biologit tutkivat elävää 
elämää ja eliöitä 
maapallollamme. Biologien 
tärkeä taito on tunnistaa 
erilaisia eläimiä ja kasveja. 
Tunnistatteko te nämä eliöt 
ja osaatteko laittaa ne 
kokojärjestykseen 
pienimmästä suurimpaan? 
Entä kuinka saatte 
kokojärjestyksestä oikean 
koodin lukkoa varten? 
 

Ryhmän täytyy avata 
huoneen keskellä oleva 
lukittu laatikko. Lukossa on 
neljä numeroa. 
 
Ryhmäläisten tulee asettaa 
huoneesta löytyvät eläimet 
kokojärjestykseen 
pienimmästä suurimpaan. 
Kun eläimet ovat 
kokojärjestyksessä, 
katsotaan eläimissä oleva 
numero ja laitetaan numerot 
kokojärjestyksen mukaisesti 
lukkoon.  
 

Ohjaaja voi auttaa 
esimerkiksi kertomalla, että 
lukon saa auki 
neljänumeroisella koodilla.  
 
Ohjaaja voi osoittaa 
numerot eläimissä. 
 
Ohjaaja voi vinkata 
vihjeeseen, jossa sanotaan, 
että eläimet tulee asettaa 
kokojärjestykseen. Huom! 
Jos tehtävässä käytetään 
kuvien sijasta pehmoleluja, 
tulee kokojärjestyksen olla 
eläinten todellisen koon ei 
pehmolelujen koon 
mukaan. 

 
 



 

Kolmas tehtävä: Arkeologi 

 

Vihje Tehtävä Ohjaaja 

Nyt tarvitaan arkeologin 
taitoja! Arkeologit tutkivat 
menneisyyttä tekemällä 
esimerkiksi arkeologisia 
kaivauksia. Heidän tulee 
kuitenkin olla varovaisia, 
etteivät etsittävät esineet ja 
eliöt mene rikki. Tästä 
syystä arkeologit käyttävät 
esimerkiksi suteja, joilla he 
varovasti pyyhkivät hiekkaa 
pois näytealalta. Teidän 
tehtävänne on etsiä 
hiekasta esine, jonka avulla 
saatte seuraavan laatikon 
auki. Mutta olkaa 
varovaisia, ja käyttäkää 
siveltimiä varoen! 
 

Edellisessä tehtävässä 
avautuneesta laatikosta 
löytyi seuraava vihje ja 
suteja. Ryhmäläisten 
tehtävänä on etsiä hiekasta 
kätketty avain käyttäen 
ainoastaan arkeologin 
työvälineitä, eli suteja.  
 
Kun avain löytyy, 
ryhmäläisten täytyy kokeilla 
sopiiko se arkkuun. Jos ei 
sovi, etsimistä täytyy jatkaa. 

Ohjaaja ohjeistaa, että 
hiekkaan saa koskea 
ainoastaan arkeologin 
työvälineillä (tutkija käyttää 
tutkijan työvälineitä) ja pitää 
huolen, että hiekkaa ei 
kaiveta käsin. 

 

Neljäs tehtävä: kemisti 

 

Vihje Tehtävä Ohjaaja 

Kemian tutkijat tutkivat 
aineiden ominaisuuksia. 
Teidän tehtävänänne on 
selvittää punakaalimehun 
avulla, mikä seuraavista 
nesteistä on 
sitruunamehua. 
Oikean vihjeen numero 
löytyy sitruunamehusta! 
 
 

Arkusta löytyy kemistin 
välineitä. Ryhmän tehtävä 
on selvittää, mikä 
koeputkista sisältää 
sitruunamehua.  
 
Ryhmäläisten tulee tiputtaa 
pipetillä punakaalimehua 
tarjolla oleviin nesteisiin ja 
selvittää, mikä on 
sitruunamehua 
havainnoimalla 
värimuutosta. 
 
Sitruunamehua sisältävän 
koeputken kyljessä oleva 
numero paljastaa oikean 
vihjekäärön. 

Ohjaaja kertoo, että 
punakaalimehu vaihtaa 
väriään happamissa 
aineissa kirkkaan pinkiksi. 
 
Ohjaaja antaa eri nesteet 
järjestyksessä siten, että 
oikea sitruunamehu 
testataan viimeisenä. 
 

 



 

Viides tehtävä: Kieltentutkija 

 

Vihje Tehtävä Ohjaaja 

Kielitieteilijät tutkivat kieliä 
ja sitä, miten ihmiset 
viestivät toisilleen kielen 
avulla: Miksi ihmiset 
puhuvat eri kieliä? Kuinka 
monta kieltä on 
maailmassa? Onko kaikissa 
maailman eri kielissä jotain 
yhteistä? Miten kieliä voi 
oppia? Teidän 
tehtävänänne on ratkaista 
tämän lapulla olevan kielen 
salaisuus, joka kertoo 
nuottien sijainnin, onnea 
matkaan! 
 

Ryhmä avaa sen käärön, 
jossa lukee sama numero, 
joka oli sitruunamehua 
sisältävässä koeputkessa. 
 
Ryhmän täytyy ratkaista 
salakirjoitus, joka on 
käärössä.  
 
Salakirjoituksen koodi on 
piilotettu eri puolille 
huonetta. 
 
Salakirjoituksen ratkaisu 
osoittaa nuottien paikan 
(esim. kenkä) 
 

Ohjaaja voi auttaa 
salakirjotuksen 
ratkaisemisessa. 

 

 

Loppukoonti 

Kun kaikki ryhmät ovat suorittaneet tehtävät, kokoonnutaan yhteen kokoamaan nuoteista 

yhteinen kappale. Kappale soitetaan ja lauletaan yhdessä.  

 

Valmistelut ja tarvikkeet tehtävittäin 

Ensimmäinen tehtävä: Maantieteilijä 

Tarvikkeet: 

 Kartta alueesta, johon merkittynä tehtävähuoneen sijainti 

 Narunpätkä 

Valmistelut: 

 Valitse jokin sopiva aloitustila, josta lähdetään etsimään seikkailuhuonetta sekä 

huone, jossa suoritetaan kaikki tehtävät. Tee kartta päiväkodin/koulun alueesta, 

johon merkitset tehtävähuoneen sijainnin. 

 Kirjoita tehtävän vihje lapulle. 

 Rullaa kartta ja sido se narulla. Kiinnitä naruun ensimmäinen vihje, jonka päällä 

lukee ”maantieteilijä”. 

 



Toinen tehtävä: Biologi 

Tarvikkeet: 

 Vihje ja narua 

 Lukittava laatikko ja lukko, jossa numerokoodi 

 Eri kokoisia eläimiä: joko pehmoleluja tai eläinkortteja 

 

Valmistelut: 

 Kirjoita tehtävän vihje lapulle 

 Piilota seikkailuhuoneeseen 4 kpl pehmoleluja, jotka numeroit kiinnittämällä 

pehmoeläimeen lapun hakaneulalla/teipillä tms. Vaihtoehtoisesti tulosta kuvia 

erikokoisista eläimistä 4 kpl (esim. eliökortit tutkimustuvasta) ja numeroi ne kuvan 

kääntöpuolelle  

 Laita huoneeseen lukittu laatikko, jonka lukko avautuu nelinumeroisella koodilla. 

(ohjeet laatikon sisältöön seuraavassa tehtävässä) 

 Valitse lukkoon koodi: aseta valitut eläimet kokojärjestykseen pienimmästä 

suurimpaan ja valitse lukon avaavat numerot tässä järjestyksessä. 

 Esimerkki: Valitut eläinkortit ja niihin merkityt numerot ovat muurahainen (8), karhu 

(6), jänis (1) ja siili (3), jolloin oikea koodi (eläinten kokojärjestyksessä pienimmästä 

suurimpaan) on 8, 3, 1 ja 6. 

 

Kolmas tehtävä: Arkeologi 

Tarvikkeet: 

 Vihje ja narua 

 Lukittava laatikko ja lukko + avain 

 Laakea laatikko, jossa hiekkaa 

 Suteja (esim. vesivärisiveltimiä) 

 Erilaisia avaimia 

Valmistelut: 

 Kirjoita toinen vihje lapulle 

 Piilota vihje edellisessä tehtävässä avattavaan laatikkoon siveltimien kanssa. 

 Kaada laakeaan astiaan hiekkaa esimerkiksi hiekkalaatikosta. Piilota hiekan alle (ei 

liian syvälle) erilaisia avaimia (esim. 3 kpl), joista vain yksi avaa seuraavan laatikon.  

 

Neljäs tehtävä: Kemisti 

Tarvikkeet: 

 Punakaalimehua (punakaali, vesi) 

 Ruokasoodaliuosta (ruokasoodaa sekoitettuna veteen) 

 Sitruunamehua 



 Vettä 

 Keltaisella vesivärillä värjättyä vettä 

 Koeputkia tai läpinäkyviä rasioita, kuten pilttipurkkeja 

 Pipettejä tai pieniä lusikoita 

 Vihjekääröjä x 4 

Valmistelut: 

 Kirjoita tehtävän vihje 

 Valmista punakaalimehua (keitä punakaalin palasia vedessä 5-10 min, siivilöi 

palaset pois ja säästä värjäytynyt vesi) 

 Kaada koeputkiin tai läpinäkyviin suljettaviin purkkeihin pohjalle sentti seuraavia 

nesteitä ja numeroi ne 1-4. Huom! Nestettä ei saa olla paljon, jotta värinmuutos 

näkyy. 

o Koeputki 1: Vettä 

o Koeputki 2: Keltaista vettä (värjää esim. vesiväreillä) 

o Koeputki 3: Ruokasoodaliuosta (värjää vesiväreillä keltaiseksi) 

o Koeputki 4: Sitruunamehua 

 Laita esille lasi, jossa on punakaalimehua ja lusikka / pipetti 

 Laita esille neljä vihjekääröä, joista vain yhdessä on oikea teksti. Numeroi kääröt 1-

4 siten, että käärössä numero neljä on viimeinen vihje. 

 

Viides tehtävä: Kielitieteilijä 

Tarvikkeet 

 Vihje ja narua 

 Lappuja, joissa koodiavaimia (esim. A = ♥) 

Valmistelut: 

 Kirjoita tehtävän vihje 

 Valitse ryhmällesi sopiva salakirjoitusmuoto. Kirjaimet voivat olla esimerkiksi 

kuvioita, numeroita tai merkkejä. Kirjoita erillisille lapuille, mitä kirjainta kukin 

kuvio/numero/merkki vastaa. Piilota laput ympäri huonetta (teippaa esimerkiksi 

seinään, pulpettien alle…) 

 Kirjoita lopullisen nuottipaperin sijainti salakirjoituksella vihjelapulle ja piilota 

nuottipala kyseiseen sijaintiin.  

 


