


Kaupunkiseikkailu 

• Karttapohjainen seikkailupeli, jossa pelaajat etsivät rasteja 
mobiilisovelluksen avulla 
• Rasteja voi olla kahdenlaisia 
•  Salarastit, jotka löytyvät vain annettujen vihjeiden perusteella 

•  Vihjeet voidaan julkaista esim. paikallisradiossa, tai muussa mediassa tiettyyn kellonaikaan 
päivästä 

• Avoimet rastit, jotka näkyvät heti karttapohjalla 



Kaupunkiseikkailu rastit 

• Rastit voivat olla esimerkiksi yrityksiä (ravintolat, baarit, kauppaliikkeet), 
jotka haluavat saada lisää asiakkaita /näkyvyyttä tai promota 
tuotteitaan /palveluitaan 
• Rasti voi sisältää tehtävän, edun tai tietoa, joka motivoi pelaajaa 

etsimään rasteja 
• Rastin suorituksesta saa pisteitä, joita eniten kerännyt saa palkinnon 

•  Palkintoja voidaan jakaa valinnaiselle määrälle kilpailusijoituksia 
•  Salarastista saa aina enemmän pisteitä kuin muista 



Kaupunkiseikkailu motivaattorit 

• VOITTO!  
• Kiinnostavat palkinnot, kiinnostavat rastit 
• Tehokas ja oikein toteutettu markkinointi 

•  Kickoff-tapahtuma, finaalitapahtuma 
•  Perinteisen ja sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen 

• Menestyvä seikkailu edellyttää oikein määriteltyjä kohderyhmiä 
•  Seikkailun kaupalliset tavoitteet 
•  Minkälaisia kilpailijoita tavoitellaan? 
•  Minkälaisia rastiyrityksiä tavoitellaan? 



Kaupunkiseikkailu toteutus 

•  Peli toteutetaan responsiivisilla selaintekniikoilla 
•  Voidaan pelata mobiililaitteilla 

•  Pelin hallinta- ja rakennuskäyttöliittymä on selainpohjainen 
•  Peli sisältää pelaajarekisteröinnin ja –profiilit 

•  Pelissä on pistelaskujärjestelmä ja pelaajat voivat seurata reaaliajassa kaikkien 
pelaajien pistetilanteen kehitystä 

•  Pelialusta on skaalautuva ja mahdollistaa kerätyn datan hyödyntämisen 
tehokkaasti 



Kaupunkiseikkailu teemat  

• Kaupunkiseikkailun avulla voidaan toteuttaa erilaisia seikkailutapahtumia 
millä tahansa teemoilla 
•  Seikkailujen pituus ei ole rajoitettu; pelit voivat kestää päiviä, viikkoja tai 

kuukausia 
•  Seikkailujen graafinen ilme toteutetaan aina teeman mukaisesti 
•  Seikkailut pelataan mobiililaitteilla 



MAKULA -toteuts 

• Observis Oy toteutti HOK-Elannolle 23.4.–14.5.2014 
Makula-seikkailun. Makula oli peli, jossa pelikenttänä 
oli koko pääkaupunkiseutu 
•  Pelaajat saivat joka päivä salaperäisen vihjeen, jonka 

perusteella tuli löytää jostain päin pääkaupunkiseutua 
Makulapalapysäkki ja sieltä viisinumeroinen koodi 
•  Pysäkit sijaitsivat Alepoissa, S-marketeissa ja 

Prismoissa. Seikkailupeli oli avoin kaikille ja siihen 
osallistuminen oli ilmaista 



MAKULA -toteuts 

•  Peliin osallistuminen vaati helpon rekisteröitymisen 
sähköpostilla tai Facebook-profiililla 
•  Palkintoina jaettiin S-Ryhmän lahjakortteja. Pelaajalla 

oli mahdollisuus jopa 1300 EUR arvoiseen voittoon 
•  Peli toteutettiin responsiivilla selaintekiikoilla 
• Yksinkertainen pelilogiikka 
•  Lähes 1000 rekisteröitynyttä pelaajaa 
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