
MYSTEERIHUONEET & PAKOPELIT
Pakopelit ovat tiimipelejä joissa ryhmä lukitaan suljettuun tilaan, tavoitteenaan päästä tilasta 
vapauteen säädetyn peliajan puitteissa. Ryhmä on ansassa oman kekseliäisyyden ja oivallusten 
varassa, ilman mahdollisuuksia saada vihjeitä tai vinkkejä! 

Action Factoryssä on tällä hetkellä toiminnassa kahdeksan
erilaista pelitilaa/pakohuonetta, eli meillä on nykyisellään
eniten pakopelivaihtoehtoja Suomessa yhdessä ja samassa
osoitteessa.
Kaikki pakopelit ovat eri teemoilla ja eri tehtävillä varustettuja.
Yhteistä jokaiselle on, että tehtävän päätteeksi tilasta 
pääsee ”pakoon” ratkottuaan kaikki olennaiset arvoitukset 
ja koodit jotka sinne on piilotettu. Joissain vaihtoehdoissa 
voi olla jokin muukin päätehtävä, jonka 
ratkaisemisen seurauksena tilasta pääsee pois. 
Jäljellä oleva peliaika on näkyvillä tai kuultavissa.
Tehtäväratkonnassa ei saa käyttää voimaa, väkivaltaa tai mukana tuotuja esineitä, eikä saa kiipeillä. 
Voiman käyttö saattaa rikkoa jotakin mikä on olennaista tehtävän suorittamisen kannalta. 
Tiloihin ei saa ottaa mukaan minkäänlaisia virvokkeita.

Olemme aloittaneet myös sunnuntai-toiminnan. Pakopelimme ovat varattavissa sunnuntaisin klo 13-
17 välisen ajan. HUOM! Sunnuntailisä kaikkiin hintoihin on 5 euroa/hlö, ja varaathan ajoissa. 

TRI VON BESSERWISSER JA SIR INDIANA SMITH, 2 x 25 min
Kaksi eriteemaista huonetta yhdellä käynnillä ja yhden huoneen hinnalla!

- Tervetuloa visiitille eksentristen hahmojen salattuihin huoneisiin, joista harvalla ulkopuolisella on 
ollut aavistustakaan. Huoneiden ovet lukkiutuvat oudosti sisäänmennessänne, ja luettuanne 
huoneesta löytyvän alkutekstin, alkaakin kiihkeä tutkiminen – miten kummassa huoneista 
pääsisikään vapauteen? Huoneiden erityyppiset tehtävät ja teemat luovat omaa tunnelmaansa 
peleihin. -

Nämä huoneet toimivat aina parina, ja ovat kumpikin 25
minuutin maksimipeliajalla suoritettavia. Kahden hlön
pienryhmälle pyrimme tilanteen salliessa asettamaan 30 min
peliajan.
Maksimipelaajamäärä on suositustemme mukaan kuusi hlöä
per huone, ja minimi kaksi hlöä per huone, ja kannattaa varata
kaiken kaikkiaan 1,5 h aikaa omaan vuoroon. 
Mikäli ryhmäkoko on 13-18 hlöä, niin ryhmä jaetaan kolmeen
tiimiin ja otetaan lisäksi kolmas tehtävä avuksi, eli kolmannen
ryhmän odotusajan toiminnaksi. Kolmas rasti voi olla mikä vain valikoimistamme, mutta kaikkein 
suosituimmat ovat joko rentoutushuoneen 10 muhkeata hierontatuolia tai hohtominigolfin 
pelaaminen. Kokonaiskesto tällöin 2 h.

Hinnoittelu: 2 hlöä 35 €/hlö, 3 hlöä 30 €/hlö, 4 hlöä 25 €/hlö, 5–12 hlöä 20 €/hlö. Ryhmäkoko 13-18
hlöä hinta on 25 €/hlö, sisältäen valinnan mukaan joko rentoutushuoneen tai hohtominigolfin.
Mikäli varataan molemmat huoneet yhtäaikaiseen käyttöön samalle ryhmälle, niin minimiveloitus 
on poikkeuksetta 7 hlön mukaan, eli 140 euroa. Tämä tulee sopia jo varausvaiheessa.



SALAINEN PALVELU, 60 min – Pelastakaa maailma, ja paetkaa...!

- Salaisen Palvelun vieläkin salaisempaan harjoituskeskukseen sisään mennessä voi vain aistia 
tulevan agenttitoiminnan jännityksen. Ympärillä on monien kuuluisuuksien jälkeensä jättämää 
rekvisiittaa tulevien agenttien innoittamiseksi alalle. Yhtäkkiä ovi lukkiutuu ryhmänne perässä, ja 
tajuatte jääneenne ansaan, ja mikä pahinta – Bond-elokuvista tuttu säännöllinen piippaus alkaa 
kuulumaan jostakin! Pommi on viritetty – mutta onko tämä nyt harjoitus, vai ei...? -

Salainen palvelu on 60 min maksimiajalla varustettu
pakohuone, jossa ennen ulospääsyä tulisi ensin deaktivoida
tiloissa piippaava pommi! Tähän tehtävään on aikaa 55
minuuttia, ja kaikki jäljellä oleva aika 60 minuuttiin saakka
on aikaa keksiä miten huoneesta pääsee ulos.
Suositeltava ryhmäkoko on 4-10 hlöä, ja kannattaa varata
1,5 h aikaa koko varaukseen.

Hinnoittelu: 4 hlöä 25 €/hlö, 5-10 hlöä 20 €/hlö

SUURI VANKILAPAKO, 60 min - Suomen suurin pakopeli.

- Suuressa vankilassa on puhjennut kapina, ja olette viimeinen tiedossa oleva vartijaryhmä hengissä.
Onnistutte pakenemaan vankilan kellarikerroksen hämärään huoltoverkostoon, jossa ovet 
lukkiutuvat perässänne kiinni. Teillä on tunti aikaa selvitä ulos vapauteen, ennenkuin hurjistuneet 
vangit onnistuvat murtamaan ovet. Vankien karkaamisen estämiseksi on aikanaan luotu 
monimutkainen koodijärjestelmä huoltoverkostoon – nyt joudutte itse vartijoina selvittämään 
kaiken, jotta selviäisitte ehjin nahoin vapauteen – ajoissa! -

Suuri Vankilapako tapahtuu 400 m2 sokkeloisessa ja
hämärässä tilassa. Maksimiaika pakenemiseen on 60 min, ja
suositeltava ryhmäkoko on 6-15 hlöä, joskin tähän on
osallistunut jopa yli 20 hlön ryhmiäkin. Kannattaa varata aikaa 
1,5 h.
Suuri Vankilapako voidaan luokitella yhdeksi Suomen
haastavimmaksi pakopeliksi jo pelkästään erityisen suuren
kokonsakin vuoksi. Äänitehosteet ovat melko jännittävät,
joten tähän pakopeliin ei kannata junioreita ottaa mukaan.

Hinnoittelu: 25 €/hlö

ROBOTTIAUTO, 45 min – pakopeli itseajavassa autossa

Ryhmä astuu sisään Suomen ensimmäiseen itseajavaan autoon
ja lähtee koeajolle suurin odotuksin,  mutta yllättäen tässä
konseptiautossa jokin meneekin pieleen – ovet lukkiutuvat, ja
auto lähtee liikkeelle kohti tuntematonta...

Ryhmällä on 45 min aikaa päästä autosta ulos, ennenkuin
tapahtuu jotakin arvaamatonta...

Hinnoittelu: 2 hlöä 35 €/hlö, 3 hlöä 30 €/hlö, 4 hlöä 25 €/hlö,
5-6 hlöä 20 €/hlö



TIMPAN AFTER PARTY, 60 min -  
Mysteerinen pakohuonepeli, Cluedo-tyyppinen versio

Ryhmänne tulisi auttaa Timppaa selvittämään eilisten
poikamieskämppäbileiden jälkimaininkeja. Ankaran päänsäryn
vuoksi Timppa ei muista kuka kaveriporukasta katosi illan
aikana, ja kun baariin on lähdetty johonkin aikaan, niin samalla
on varmaan livahtanut ulos Timpan lemmikikin. Mikä tämä
lemmikki on ja mihin aikaan se pääsi livistämään, olisi hyvä
tietää, jotta voisi pistää etsinnän käyntiin somen kautta.                        

VOI EIJJJ! Ovi meni takalukkoon, nyt pitää löytää vara-avainkin jostain...ja Timppa tarvitsee kyllä 
aivan ehdottomasti särkylääkettä, mutta apteekki on enää tunnin auki...                               
Tunnissa tulisi siis selvittää tämä kolmiosainen mysteeri, sekä ulospääsy huoneesta, ja tähän 
tarvitaan taatusti kaikkien hoksottimia. 

Maksimipeliaika on 60 minuuttia, mutta kannattaa varata kaikkiaan 1,5 h aikaa. 

Hinnoittelu: 2 hlöä 35 €/hlö, 3 hlöä 30 €/hlö, 4 hlöä 25 €/hlö, 5–6 hlöä 20 €/hlö.

ESCAPE BATTLE, 60 min –  2-4 tiimin välinen siirrettävä pakopelikisa

Peräti neljän erillisen max viiden hlön tiimin välinen kisa siitä kuka ratkaisee pakopelin arvoituksen
nopeimmin. Roppakaupalla pähkäiltävää ja pään raapimista pientiimeille. Voidaan järjestää myös 
kisana jossa ensimmäisenä aarrearkun avannut tiimi voittaa palkinnon. Palkinnosta tulee sopia 
erikseen.

Hinnoittelu: jokaisesta 2-5 hlön tiimistä 100 euroa, eli max 20 hlöä/400 euroa, peliaika 60 min, 
varaa 1,5 h kokonaisuuteen.

”PAKOSEINÄPELI”, 25 min -  minikokoinen 1-2 hlön pulmallinen”pakopeli” 

Yhden-kahden henkilön minikokoinen pakopeli, jossa tarkoitus päästä seinän ”läpi”. Voidaan 
käyttää myös liikuteltavana versiona. 
Ovella varustettu iso musta seinä on täynnä mitä arvoituksellisempia asioita ratkottavaksi.
 
Pakoseinäpeli voidaan ottaa ohjelmaan jonkin varsinaisen pakopelihuoneemme ohessa, jos esim 
ryhmässä on 1-2 hlöä, jotka ovat jo pelanneet varatun huoneen, mutta haluavat kuitenkin olla 
ryhmän mukana paikan päällä.
Hinta per henkilö tässä pelissä on sama kuin valitun huoneen mukainen henkilöhinnoittelu jonka 
pariksi pakoseinäpeli on varattu.

ACTION FACTORY HÄMEENLINNA – SUOMEN PAKOPELIKESKUS
8 erilaista toimivaa pakopeliä, ja lisää tulossa,

yhteensä 76 hlöä voi jo nyt osallistua samaan aikaan

Valittu pakopeli ja aika tulisi varata sähköpostitse. Puhelimitsekin onnistuu, mutta varmin tapa on 
sähköposti. Nettivarauskalenteria emme pysty käytännössä ylläpitämään, kun Action Factoryn muut
toiminnat vaikuttavat myös pakopelien järjestämismahdollisuuteen. Muista myös lahjakorttimme!
       Varaukset: gamemaster@actionfactory.info  & 0400-482012
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