
Korttipeli

Peliohje Pelivälineet tutuksi

3–4 pelaajaa
kesto 30 min.

TheMesta.net -korttipelissä kilpaillaan raken-
nus- ja kiinteistöpalvelualan työntekijöistä.

Pelaajat keräävät hankkeisiinsa sopivia ammat-
tilaisia pöydästä tai muiden pelaajien kesken-
eräisistä hankkeista.

Hanke on valmis, kun pelaajalla on kolme siihen 
sopivaa ammattilaista. Ensimmäisenä kaksi 
hanketta toteuttanut pelaaja on voittaja.

www.themesta.net

Aloita!

Hankekortit
Hankekortteja on 14 
erilaista. Hankekortista 
ilmenee, mitkä kolme 
ammattilaiskorttia sinun 
tulee saada.

KH PE

Puijon sairaala, Kuopio

Nykyiseen sairaalaan kiinni rakennetaan 

uudisrakennus, jossa on neljä maanpäällistä 

kerrosta ja maanalainen kerros. Uudisrakennuk

seen sijoittuu tehoosaston, synnytysosaston ja 

dialyysin tiloja. Niiden lisäksi keskitettyyn leik

kausyksikköön tulee 26 leikkaussalia. Laajennus 

kokonaisuudessaan valmistuu helmikuussa 2015.
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1.
Yksi kirvesmies (KM)

2.
Joko työmaainsinööri 

(TI) tai rakennus-
mestari (RM)

3.
Yksi mikä tahansa 

ammattilanen
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Ammattilaiskortit
Ammattilaiskortteja on 14 eri-
väristä ja niitä on yhteensä 68 kpl.

Lunttikortit
Jokaisella pelaajalla 
on oma lunttikort-
tinsa. Näistä voit 
halutessasi tarkastaa 
ohjeet pelin aikana.

KIINTEISTÖN
HOITAJA

Ammattioppilaitos 3 v. KH

Mihin seuraavista tekijöistä 

kiinteistön hoitaja ei voi vaikuttaa? 

Oikea vastaus: 

B Kerrostalokyttäämiseen

Kiinteistönhoidolla on suuri merkitys 

asumisviihtyvyyteen ja kiinteistön energia

talouteen.

Energian säästämiseen

Kerrostalokyttäämiseen 

Asumisviihtyvyyteen

Ammattilaiskortit
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SÄ
x 4
Sähkö asentaja

x 5
Rakennus
mestari

x 4
Työmaa
insinööri

x 4
Arkkitehti

x 4
Rakenne
suunnittelija

x 7
Kirvesmies

x 5
Maa rakennus
koneen kuljettajax 6

Rakennus
tuote teollisuus

x 4
Viher rakentaja

x 5
Maa rakentaja x 4

Siivooja

x 6
Pintatoimiala

x 6
Kiinteistön
hoitaja

x 4
Palvelu esimies

Kiinteistönhoitaja
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OMALLA PELIVUOROLLASI

• Edeltävä pelaaja lukee kysymyksen

• Saat kortin, jos vastaat oikein

• Muuten seuraava pelaaja saa vastata

Saat osoittamasi kortin, jos vastaat oikein kahteen 

pakasta vedettyyn kysymykseen.

Jos sinulla on hankkeeseesi 3 ammattilaista, toteuta 

hanke asettamalla hankekortti pöydälle ammattilais

ten päälle. Näitä ammattilaisia ei voi enää ryöstää.

Osoita ammattilais kortti 

pöydästä

Osoita ryöstettävä kortti 

kaverilta

Toteuta hankkeet vuoron 

lopuksi

1a

1b

2

tai

Kiinteistönhoitaja

KH

Ammatin tunnusväri 
ja lyhenne näkyvät 

sekä kortin kuva- että 
takapuolella.

Käännä!



Pelin aloitus Pelin päättyminenPelivuoro
Jakaja sekoittaa hanke-
kortit ja jakaa kaksi jokai-
selle pelaajalle. Ylimää-
räiset hankekortit laitetaan 
pois pelistä.

Jakaja sekoittaa ammattilaiskortit ja 
laittaa pakasta viisi ammattilaiskorttia 
pöydän keskelle kuvapuoli ylöspäin. Loput 
pidetään pakassa kuvapuoli ylöspäin. Saat kortin pöydästä, jos vastaat 

oikein kortissa olevaan kysymykseen.

1) Edeltävä pelaaja ottaa kortin ja lukee ääneen 
kysymyksen ja vastausvaihtoehdot.

2) Jos vastaat oikein, saat kortin. Muuten seuraava 
pelaaja saa yrittää vastata.

3) Jos toinen pelaajakin vastaa väärin, häntä seuraa-
va pelaaja saa kortin automaattisesti.

Saat ryöstettävän kortin, jos vastaat oikein 
kahteen pakasta vedettyyn kysymykseen.

1) Edeltävä pelaaja ottaa pakan päältä kortin ja 
lukee sinulle kysymyksen. Jos vastaat tähän oikein, 
edeltävä pelaaja ottaa pakasta seuraavan kortin ja 
esittää sinulle vielä toisen kysymyksen.

2) Jos vastaat oikein molempiin kysymyksiin, saat 
ryöstää kaverilta haluamasi ammattilaiskortin.

Kysymyksiä varten pakasta otetut ammattilaiskortit 
laitetaan poistopakkaan.

Nuorin pelaajista aloittaa ensimmäisen 
pelivuoron. Sen jälkeen vuoro kiertää 
myötäpäivään.
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Työmaainsinööri
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Kirvesmies
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Rakennustuoteteollisuus
RT

RT KH

Jätkäsaari, Helsinki
Jätkäsaareen nousee Suomen ympäristöystävällisin 
ja tehokkain betonitehdas. Ruduksen Vihreiden be
toneiden valmistaminen ja käyt täminen tuottavat 
mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä. Ne 
suunnitellaan aina kohdekohtaisesti vastaamaan 
asiakkaan tarpeita. Vihreää betonia käyttämällä 
päästöjä voidaan helposti vähentää 20–50 % ja jois
sakin tapauksissa vielä huomattavasti enemmän.
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Sähköasentaja
SÄ

Rakennusmestari
RM

Maarakentaja
MR

MR SÄ

Tampereen Rantatunneli
Rantatunnelin uudistus edistää Tampereen keskus
tan kehittämistä ja parantaa liikenteen sujuvuutta 
ja turvallisuutta. Vuosina 2013–2017 Tampereen 
Rantaväylä linjataan reilun neljän kilometrin 
matkalta uudestaan. Sen yhteyteen louhitaan 
2,3 km mittainen, Suomen pisin maantietunneli. 
Lisäksi Rantaväylään rakennetaan siihen liittyvät 
eritasoliittymät tie ja katujärjestelyineen.
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Esimerkki alkuasetelmasta:

Pöydällä on aina 5 ammattilaiskorttia. Nostetun kortin tilalle 
otetaan pakasta uusi.

pakka

poisto-
pakka

Omalla pelivuorollasi voit joko yrittää ottaa kortin pöydästä tai ryöstää kortin 
kaverilta. Jos saat kerättyä kolme hankekortissasi nimettyä ammattilaista, toteuta 
hanke asettamalla hankekortti pöydälle ammattilaiskorttien päälle.

Ensimmäinen molemmat hankkeensa to-
teuttanut pelaaja voittaa! Mikäli peliaikaa on 
jäljellä, muut voivat halutessaan jatkaa peliä ja 
selvittää hopea- ja pronssisijat.

Tee jompi kumpi seuraavista:

Osoita haluamasi 
ammattilais kortti pöydästä

Osoita ryöstettävä kortti 
kaverilta

Saadut ammattilaiskortit pidetään pöydällä ryös-tettävissä kunnes hanke valmistuu – valmiiden hankkeiden kortteja ei voi ryöstää.

Voittaja! 
Pelaaja on saanut valmiiksi molemmat 

hankkeensa ja asettanut hanke korttinsa 
pöydälle sopivien ammattilaisten päälle.


