
 





Osoite: Asema-aukio, 00100 Helsinki 

 

 

 

1. Mitä rautatieaseman pääsisäänkäynnin molemmilla 

puolilla on?  

Vastaus: Neljä miesveistosta, jotka pitelevät 

maapallolamppuja. 

 

2. Mitä rautatieaseman molemmilla puolilla on? 

Vastaus: Bussipysäkkejä. 

  



Osoite: Hallituskatu 7, 00170 Helsinki 

 

 

 

1. Minkä numeroiset raitiovaunut kulkevat 

Senaatintorin ohi?  

Vastaus: Raitiovaunujen numero 3, 4, 7A ja 7B. 

 

2. Mitä Senaatintorin keskellä sijaitsee?  

Vastaus: Aleksanteri II:n (Venäjän keisari 2. 

maaliskuuta 1855 – 13. maaliskuuta 1881) patsas. 

  



Osoite: Unioninkatu 29, 00170 Helsinki 

 

 

 

1. Kuinka monta patsasta (Tuomio)kirkon katolla on? 

Vastaus: Kaksitoista patsasta. 

 

2. Kuinka monta pylvästä (Tuomio)kirkon edessä on? 

Vastaus: Kuusi pylvästä. 

  



Osoite: Tivolikuja 1, 00510 Helsinki 

 

 

 

1. Minkä värinen uusi vuoristorata näkyy 

pääsisäänkäynnin ulkopuolelta?  

Vastaus: Keltainen  

 

2. Mikä muu nähtävyys sijaitsee Linnanmäellä?  

Vastaus: Sealife - akvaario 

  



Osoite: Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki 

 

 

 

 1. Minä vuonna olympialaiset pidettiin 

Helsingissä? 

Vastaus: 1952. 

 

2. Mitä muita tapahtumia pidetään Olympia 

stadionilla? 

Vastaus: Jalkapallo-otteluita, (yleis)urheilutapahtumia 

ja konsertteja. 

  



Osoite: Mannerheimintie 30, 00100 Helsinki 

 

 

 

1. Kuinka monta pylvästä Eduskuntatalon edessä on?  

Vastaus: 14 pylvästä. 

 

2. Mitä Eduskuntatalolla tapahtuu?  

Vastaus: Suomen parlamentti/eduskunta kokoontuu 

siellä. 

  



Osoite: Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki 

 

 

 

1. Mikä jääkiekkojoukkue pelaa kotiottelunsa 

Jäähallissa? 

Vastaus: HIFK/ Helsingin IFK (Idrottsföreningen 

Kamraterna, Helsingfors r.f.) 

 

2. Mitä Jäähallin vieressä sijaitsee? 

Vastaus: Jalkapallokenttä ja Sonera Stadium. 

  



Osoite: Urho Kekkosen katu 1, 00100 Helsinki 

 

 

 

1. Mitä Kampin kauppakeskuksen pääovien yläpuolella 

on? 

Vastaus: Suuri videokuvaruutu (”videoskriini”) 

 

2. Minkä värinen rakennus on Kampin kauppakeskusta 

vastapäätä? 

Vastaus: Beigen värinen rakennus. 

  



Osoite: Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki 

 

 

 

1. Miten Korkeasaareen pääsee? 

Vastaus: Vesibussilla Kauppatorilta ja Hakaniemestä 

(myös bussilla numero 16 Rautatientorilta) 

 

2. Mitä Korkeasaaressa on heti sisäänkäynnin jälkeen 

oikealla puolella? 

Vastaus: Kissalaakso (leijonien, tiikereiden, leopardien 

ja muiden isojen kissaeläinten koti) 

  



Osoite: Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki 

 

 

 

1. Kerro kaksi asiaa, joita Töölön kirjastossa voi tehdä. 

Mahdollisia vastauksia: Käyttää Internetiä, lainata 

musiikkivälineitä (soittimia), pelata lautapelejä, pelata 

ulkopelejä, kuten frisbeetä, petankkia, krokettia ja 

mölkkyä, katsoa TV:tä ja DVD:itä, käyttää 

playstationia, ja lukea/lainata lehtiä ja kirjoja. 

 

2. Mitkä puistot sijaitsevat Töölön kirjaston lähellä? 

Vastaus: Sibeliuksen puisto ja Topeliuksen puisto 

  



Osoite: Suomenlinna, 00190 Helsinki 

 

 

 

1. Mikä on Suomenlinnan erityis piirre? 

Vastaus: Ruotsin vuonna 1748 rakentama linnoitus. 

 

2. Kuinka monesta saaresta Suomenlinna koostuu? 

Vastaus: Kuudesta (Kustaanmiekka, Susisaari, Iso-

Mustasaari, Pikku-Mustasaari, Länsi-Mustasaari and 

Långören). 

 



City Survival -pelin kehittämisideoita Jouni Piekkari  

City Survival on vielä kehitteillä. Jo tällaisenaan se toimii hyvin aktiviteettina 

hiljattain Suomeen tulleille. Haastamme kaikki peliä käyttävät pelin 

kehittämistyöhön! Palautetta ja uusia materiaaleja voi lähettää osoitteella: 

mai.salmenkangas@metropolia.fi tai osallistu keskusteluun: kamu.metropolia.fi 

Tässä muutamia kehittämisideoita: 

 Peli keskittyy tällaisenaan paljon tietovisan -tyyppisiin kysymyksiin ja 
tehtäviin. Peliin voisi kehittää lisää toiminnallisia tehtäviä, jotka eivät vaadi 
aktiivista tiedonhankintaa kohteesta. 
 

 Tietoa vaativiin tehtäviin voi laatia tehtäviä, joihin liittyy innostamista 
aktiiviseen tiedonhakuun. Esimerkiksi voi tarjota linkkejä verkkosivuihin, joista 
voi hankkia lisää tietoa. Tehtäviin voi sisällyttää myös aktivoivia kysymyksiä 
osallistujille: ideoi mistä voit hankkia tietoa kohteesta. Tiedonhakua kohteissa 
voidaan hankkia esim. KAMU-parityöskentelynä (esitteet, vahtimestarit, 
ohikulkijat, verkkosivut, kirjasto, mobiililaitteiden käyttö). KAMU-pelien 
ensimmäiselle kohderyhmälle itsenäisen tiedonhankinnan opettelu on ollut 
yksi keskeistä tehtävistä. 
 

 Peliin voi laatia kokonaan uusia kohteita ja tehtäviä. Nämä kohteet voivat 
ideoida yhdessä maahanmuuttajaryhmän kanssa pelaamalla esim. HAPE-peliä 
tai Mieltymysmittaria. 
 

 Maahanmuuttajat voi ottaa mukaan ideoimaan uusia tehtäviä kohteisiin. 
 

 Omaan kokemukseen liittyviä, tunteisiin, muistoihin ja toiveisiin liittyviä 
tehtäviä voisi kehittää peliin lisää. Esimerkiksi Ota kuva kohteesta, jossa itse 
esiinnyt kuvassa. Tee siitä postikortti, jonka toiselle puolelle kirjoitat viestin 
kaverillesi tai sukulaisellesi. Kerro kohteesta. 
 

 Lähetä kaverillesi kännykällä kuva, jossa olet paikan hallitsija. Kerro 
tekstiviestissä tästä paikasta. Mitä uutta tiedät paikasta? 
 

 Peliin on suunnitteilla mobiiliversio.Peliin voi yhdistää HSL:n palveluiden 
käyttöä ja karttapalveluiden käytön opiskelua: miten löydät kohteen? 
 

mailto:mai.salmenkangas@metropolia.fi


 

 

  






