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jossa selvitettiin miten taksiloungen palveluideaa vastaava lounge toimii, sekä mitä piir-
teitä siinä on. Täysin vastaavaa loungea ei ollut löydettävissä, joten benchmarkingin koh-
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menetelmällä.  
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ja juomaa. Loungen sisustuksessa voidaan hyödyntää paikallisia kulttuurillisia piirteitä, sekä 
yrityksen brändiä. Tuloksien pohjalta voidaan muodostaa suunnitelma ja tuotemanuaali 
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1 Johdanto 

Matkailuala on jatkuvassa kasvussa ja se on myös Suomen taloudelle merkittävä, sillä 

se mahdollistaa työpaikkoja ja toimeentuloa (Foregin overnights reached a new re-

cord in 2019 2020, Matkailun merkitys kansantaloudelle n.d.). Matkailu on kehittynyt 

lentoliikenteen avulla ja lentäminen on vuosien aikana yleistynyt ympäri maailmaa. 

Lentomatkustamiseen liittyy usein odottaminen ja lounget. Loungien ansiosta odot-

tamiseen käytetyn ajan voi hyödyntää rauhallisessa ympäristössä, joka on erillään 

muusta lentokentästä. (LoungeBuddy – tie lentoasemien loungeihin 2020.) Taksi-

lounge mahdollistaa tämän rentoutumisen myös lentomatkustamisen jälkeen ennen 

seuraavaa kuljetusta. Taksilounge yhdistää odotustilan ja kuljetuksen toimivaksi ko-

konaisuudeksi ja taksiloungen avulla voidaan yhdistää eri lennoilta saapuvat asiak-

kaat samaan taksiin määränpään mukaan.  

Tämän opinnäytetyön tavoite oli suunnitella taksilounge-tila toimeksiantaja TaxiMo-

mentille. Tavoitteena oli myös selvittää tutkimuksien avulla millainen tämä taksi-

lounge-tila voisi olla ja millaisia muut lounget ovat. Taksilounge on odotustila taksi-

asiakkaille, jossa on mahdollista odottaa taksia rauhallisessa ja turvallisessa tilassa. 

Toimeksiantajan suunnitelman mukaan taksilounge-tila sijoittuisi mahdollisesti Hel-

sinki-Vantaan lentokentän saapuvien lentojen terminaaliin. Toimeksianto perustui 

toimeksiantajan tarpeeseen ja ideaan uudesta palvelusta tuomaan lisäarvoa yrityk-

selle ja sen asiakkaille. Opinnäytetyön tekijät kokivat aiheen mielenkiintoiseksi ja tär-

keäksi, koska matkailu- ja palvelualat ovat jatkuvassa kehityksessä ja uusien innovaa-

tioiden tarpeessa. Suunniteltavan palvelun ansiosta palveluntarjonta kasvaa ja se tuo 

uuden kokemuksen asiakkaan matkakokemukseen. 

TaxiMoment on tarjonnut vuosien ajan kuljetuspalveluita ja taksiloungen avulla pal-

velutarjonta laajenee. Tämän opinnäytetyön tuotos oli suunnitelma uudesta palve-

lusta, joka on muokattavissa tarpeen mukaan. Tämä opinnäytetyö koostuu kirjalli-

sesta raportista, sekä tuotoksesta, eli tuotemanuaalista. Tuotemanuaali sisältää tie-

toa palvelusta, tuotekortin, palvelupolun, arkkityypit, markkinointisuunnitelman ja 

kuvaavat tilasuunnitelmat. Opinnäytetyön tarkoitus oli helpottaa uuden palvelun 
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käyttöönottamista ja määritellä palvelun kannalta ratkaisevat piirteet. Palveluun 

suunnitellaan myös älypuhelinsovellusta, jolla esimerkiksi varataan taksikuljetus, 

sekä lounge-tilan käyttö. Sovellus suunnitellaan ja toteutetaan tämän opinnäytetyön 

ulkopuolella toimeksiantajan toimesta.  

2 Matkailu ja lounget  

Matkailu tarkoittaa väliaikaista oleskelua muualla kuin henkilön omassa koti -tai työ-

ympäristössä. Kohteessa vietetty aika voi kestää enintään vuoden, jotta se voidaan 

määritellä matkailuksi. Matkailun käsite pitää sisällään matkailun kohteessa toteutet-

tavat aktiviteetit ja syitä matkustella on monia, esimerkiksi loma, työ, terveys tai su-

kulaisten luona vierailu. Matkailua voidaan tarkastella esimerkiksi alueiden rajojen 

kautta, sillä on olemassa kotimaanmatkailua sekä alueeseen saapuvaa, että alueelta 

lähtevää matkailua. (Holloway & Humphreys 2016, 6–9.)  

Matkailu ei ole ilmiönä uusi, sillä eri syyt ovat saaneet henkilöitä matkustamaan pai-

kasta toiseen. Suomessa matkailu tuli näkyväksi 1800-luvun lopussa ja vuonna 1987 

perustettiin Suomen Matkailijayhdistys SMY. (Matkailun historia – Varhaiset vuodet 

n.d.). Matkailun merkitys Suomen taloudelle on merkittävä, sillä se mahdollistaa uu-

sien yrityksien perustamisen, työpaikkoja ja toimeentuloa, sekä infrastruktuuria 

(Matkailun merkitys kansantaloudelle n.d.). Matkailu on jatkuvassa kasvussa ja ulko-

maalaisten yöpyminen on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2019 kolme prosenttia. 

Suomi kohteena kiinnostaa matkailijoita yhä useammasta eri maasta. (Foreign over-

nights reached a new record in 2019 2020.)  

Tärkeänä osana matkailua on liikenne, kuljetus sekä riittävät yhteydet eri sijaintien 

välillä. Matkailun näkökulmasta on tärkeää ymmärtää liikenneyhteyksien tärkeys eri 

kohteiden välillä. Liikenteen infrastruktuurit voivat vaihdella eri kohteiden tai esimer-

kiksi maiden välillä paljon, sillä joihinkin kohteisiin on mahdollista päästä esimerkiksi 

vain veneen avulla. (Stainton 2020.) Matkailijalla on usein monia eri vaihtoehtoja, mi-
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ten päästä haluttuun kohteeseen ja nämä liikennemuotojen vaihtoehdot voidaan ja-

kaa esimerkiksi kolmeen kategoriaan: lentoliikenne, maaliikenne, sekä vesiliikenne. 

Liikenne ja kuljetus eivät ole tärkeitä osia matkailussa vain kohteen saavuttamiseksi, 

vaan myös kohteessa tapahtuman liikkumisen vuoksi. Matkan aikana on mahdollista 

hyödyntää useita eri liikennemuotoja, jotka ovat näin myös osa matkailijan kokemaa 

matkailukokemusta. (Tourism transportation n.d.)   

2.1 Lounget  

Lounge on odotustila, jonka sisäänpääsy on rajattu tietyille henkilöille ja siellä on saa-

tavilla erilaisia palveluja (The use of airline lounges as a marketing tool: history and 

innovation 2015). Lounget ovat eristettyjä tiloja, joissa voi viettää aikaa lentokentillä 

esimerkiksi välilaskulla (LoungeBuddy – Tie lentoasemien loungeihin 2020). Lounge-

tilat eroavat tavallisista odotustiloista niiden mukavuudella ja rauhallisuudella. Usein 

tiloista löytyy myös osaavaa henkilökuntaa. Nämä elementit luovat asiakkaille pa-

rempia ja miellyttävämpiä kokemuksia matkustaessa, minkä vuoksi tilat ovat usein 

maksullisia. (Lounge n.d.) Lounge-tilat olivat aikaisemmin tarkoitettu työmatkailijoi-

den käyttöön, mutta nykyään tiloja hyödyntävät myös muut matkailijat (The Ultimate 

Guide to Airport Lounges 2020). 

Lentoyhtiöt voivat hyödyntää lounge-tilojaan markkinoinnissaan, sekä oman yrityk-

sen brändäyksessä erottuakseen näin kilpailijoista. Loungien palvelut vaihtelevat tilan 

tarjoajien välillä. Ensimmäinen lentoyhtiön lounge-tila avattiin 2.12.1939 American 

Airlinesin toimesta New Yorkin LaGuardian lentokentälle. Loungen tarkoituksena oli 

tarjota valikoiduille asiakkaille paikka, jossa rentoutua ennen tai jälkeen heidän len-

tonsa. Lounge-tilojen merkitys matkustajien matkakokemuksissa ei moniin vuosiin ol-

lut suuri. Merkitys kasvoi, kun matkustajat joutuivat varaamaan enemmän aikaa len-

tokentällä olemiseen turvatarkastusten muuttuessa monimutkaisemmiksi. Lounge-

tiloja ryhdyttiin kehittämään pidemmälle, jotta asiakkaille olisi tarjottavana muuta-

kin, kuin ruokaa ja juomaa. (The use of airline lounges as a marketing tool: history 

and innovation 2015.) 
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Lentokentillä olevat lounge-tilat ovat lentoyhtiön tai maapalveluyhtiön ylläpitämiä 

odotustiloja, joissa sisäänpääsymaksu vaihtelee tilasta ja lentokentästä riippuen. 

Loungeissa on usein tarjolla monipuolisesti palveluita, esimerkiksi ruokatarjoilu, WiFi-

yhteys, tietokoneen ja tulostimen käyttömahdollisuus, sekä mahdollisesti myös suih-

kutilat. (Helsingin lentoaseman lounget: sisään edullisesti 2020.) Korkeatasoisim-

missa lounge-tiloissa on mahdollista tehdä passintarkastus ilman jonottamista ja 

päästä autokyydillä lähtevän lennon luokse (The use of airline lounges as a marketing 

tool: history and innovation 2015).  

Riippuen loungen tarjoajasta pääsee tilaan oleskelemaan erilaiset matkustajat: kol-

mannen osapuolen tiloihin sisään pääsee helpommin, mutta jotkut lentoyhtiöiden ti-

lat ovat varattuja lentoyhtiöiden tai sen yhteistyökumppaneiden asiakkaille. (Helsin-

gin lentoaseman lounget: sisään edullisesti 2020.) Loungeihin on mahdollista ostaa 

esimerkiksi vuoden mittaisia jäsenyyksiä, mutta myös yksittäiset sisäänpääsymaksut 

ovat mahdollisia (Perkins 2013). 

Lentomatkustamiseen liittyy olennaisesti välilaskut ja näin myös odottaminen lento-

kentillä. Loungien ansiosta tämän ajan voi käyttää rauhallisessa ympäristössä eri pal-

veluita hyödyntäen. Asiakkaat ovat oppineet nauttimaan lentokenttien erityislaatui-

sesta tunnelmasta ja välttämään ruuhkan vierailemalla loungessa. (LoungeBuddy – 

tie lentoasemien loungeihin 2020.) Lounget tarjoavat paikan pitkälle odottamiselle 

tai nopealle pysähtymiselle. Lounget mahdollistavat erinomaisen tilan aloittaa mat-

kan ja odottamisesta tehdään loungeissa mieluisaa useiden palveluiden ansiosta. 

(Lounge-palvelut n.d.) 

2.2 Helsinki-Vantaa ja Helsinki-Vantaan lounget  

Lentokentällä tarkoitetaan ainakin yhdestä kiitoradasta, lentokoneesta ja näiden rin-

nalla toimivista rakennuksista tai terminaaleista muodostuvaa kokonaisuutta (Do-

ganis 1992. What is an airport?). Lentokenttä on määritelty alue, johon lentokone voi 

laskeutua maa-tai vesialueella (Airport Categories n.d.). Lentokentästä voi käyttää 

myös muita nimityksiä, kuten lentoterminaali tai pienlentokenttä. Lentokentällä on 

erilaisia palveluita matkustajille ja rahdille. (Ashford n.d.)  
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Helsinki-Vantaan lentokenttä on Suomen suurin lentoasema mitattuna niin matkus-

tajamääriltään kuin pinta-alaltaankin (My Helsinki n.d.). Helsinki-Vantaan lentoken-

tällä on lukuisia eri palveluita, kuten ravintoloita, kauppoja, hyvinvointipalveluita, in-

fopiste, sekä hotelli (Palvelut ja toiminnot n.d.). Helsinki-Vantaan lentokenttähotelli 

sijaitsee terminaali 2:n vieressä. Hotellin palveluita ovat muun muassa kuntosali, ra-

vintola, kokoustilat ja sauna. (Scandic Helsinki Airport n.d.) Ensimmäisenä Euroo-

passa Helsinki-Vantaa tarjoaa GoSleep-palvelun, missä asiakas voi nukkua suomalai-

sen suunnittelijan ja valmistajan uniputkessa. Uniputki on Short Rest Solutions Oy:n 

tuote, joka sijaitsee Schengen-alueella. (Uniputki GoSleep n.d.) Helsinki-Vantaa tar-

joaa palveluita erityistarpeita vaativille henkilöille maksutta, kuten oman turvatarkas-

tuslinjan ja avustusta lennolle pääsemiseen (Vammaisten ja liikuntarajoitteisten pal-

velut n.d.).  

Helsinki-Vantaan lentokentän suunnittelu alkoi 1940-luvun lopulla johtuen silloisen 

Malmin lentokentän rajallisesta kyvystä vastata kasvaviin asiakasmääriin, sekä suu-

rien koneiden tarpeisiin. Lentokentän rakennustyöt alkoivat keväällä 1950 ja asiak-

kaille kenttä avattiin väliaikaisesti kesällä 1952 Olympialaisia varten. Valmis asemara-

kennus avattiin yleisölle vuonna 1969 ja viralliseksi nimeksi julkistettiin Helsinki-Van-

taan lentoasema vuonna 1977. (Helsinki-Vantaan lentoaseman historia n.d.)  

Helsinki-Vantaa on jatkanut kehittymistään aukeamisesta saakka ja terminaaleja on 

lisätty, sekä laajennettu vastaamaan asiakkaiden kysyntään. Maailman parhaan len-

tokentän tittelin Helsinki-Vantaa sai vuonna 1998. Palvelujen merkitys on huomioitu 

Helsinki-Vantaalla ja vuonna 2015 tuli päätökseen suuret palvelu-uudistukset, kun 70 

täysin uutta tai vaihtoehtoisesti uudistettua palvelupistettä avattiin matkustajille. 

(Helsinki-Vantaan lentoaseman historia n.d.)  

Helsinki-Vantaan lentokenttä on voittanut palkintoja ja saanut tunnustuksia kansain-

välisesti (Palkinnot ja tunnustukset n.d.) Yksi näistä palkinnoista on Airports Council 

Internationalin tarjoama Airport Service Quality-palkinto, joka on myönnetty Hel-

sinki-Vantaan lentokentälle vuonna 2018 parhaana kokoluokkansa lentokenttänä Eu-
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roopassa. Palkinto myönnetään asiakkaiden kokemuksien perusteilla ja se oli ensim-

mäinen Airport Service Quality Awards-palkinto Finavialle. (Helsinki-Vantaan lento-

asema palkittiin parhaasta asiakaskokemuksesta Euroopassa 2019.)  

Helsinki-Vantaalla on seitsemän erilaista lounge-tilaa, jotka voidaan jakaa esimerkiksi 

Shengen- ja Non-Shengen-alueisiin. Loungeilla on eri ylläpitäjiä: Finnair, Skandinavian 

Airlines, Swissport, sekä Plaxa Premium Lounge. Lounge-tilasta riippuen tarjolla on 

erilaisia palveluita, kuten suihkut, WiFi-yhteys ja tietokoneiden käyttömahdollisuus. 

Kuten muuallakin maailmassa, myös Helsinki-Vantaan lounget ovat maksullisia tai nii-

hin edellytetään tietynlaista asiakkuus- tai yhteistyösuhdetta. Sisäänpääsyn hinnat 

vaihtelevat, mutta keskimääräinen hinta on noin 30–40 euroa. (Helsingin lentoase-

man lounget: sisään edullisesti 2020.)  

Finnairin tietyn jäsenyyden omistavat vieraat voivat tuoda mukanaan oman alle 18-

vuotiaan lapsensa loungeen. Helsinki-Vantaalla alle 18-vuotiaat eivät voi vierailla 

loungeissa ilman aikuisen läsnäoloa. Muissa maissa sijaitsevissa loungeissa noudate-

taan Finnairin puolesta kyseisen maan lainsäädäntöä. (Lounget maailmalla n.d.) 

Hankkimalla Finnairin jäsenyyden saa asiakas käyttöönsä paitsi Helsinki-Vantaan 

lounge-tilat, myös ympäri maailmaa löytyvät yhteistyökumppaneiden lounget. Näin 

jäsenyyttä voi hyödyntää myös Helsinki-Vantaan ulkopuolella ja asiakas saa lukuisia 

palveluita vain yhdellä jäsenyysmaksulla. (Lounget maailmalla n.d.) 

Helsinki-Vantaalla on kolme loungea, joihin on kaikilla pääsy sisäänpääsymaksua vas-

taan: Aspire Lounge, Almost@Home lounge ja Plaza Premium Lounge. Tyypillisesti 

näissä sisäänpääsymaksuun kuuluu buffet-pöytä sekä rauhallinen tila, jossa voi ren-

toutua matkan ohessa. Jokaisessa näissä loungessa on myös suihkutilat, jotka kuulu-

vat sisäänpääsyhintaan. Ilman lounge-sisäänpääsyä on suihkuissa myös mahdollista 

käydä ennalta määrätyllä hinnalla. Esimerkiksi Plaza Premium Loungessa suihkun 

käyttö ilman sisäänpääsyä maksaa 20 euroa. (Syö, juo ja rentoudu loungessa – Uutis-

huone testasi Helsinki-Vantaan kaikille matkustajille avoimet lounget 2019.)  

Helsinki-Vantaan lounget soveltuvat moneen eri käyttötarkoituksiin ja siksi tiloja on 

jaettu. Työskentely- ja ruokailualueet on sijoitettu erilleen toisistaan ja myös lapsille 
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suunnatut leikkinurkkaukset ovat erillään muusta tilasta. Loungien sisustus on tyyli-

käs, mutta samalla rennon kodinomainen. Schengen-alueen ulkopuolelle matkusta-

ville tarkoitettu Almost@Home on esimerkiksi suunniteltu muistuttamaan keittiötä ja 

olohuonetta. Almost@Home -loungesta löytyy muun muassa sohvia ja kirjahyllyjä. 

Yleisesti loungien varustukseen kuuluu erilaisia sohvaryhmiä esimerkiksi perheille, 

mutta yksityisyyttä haluaville löytyy myös kuplatuoleja. (Syö, juo ja rentoudu loun-

gessa – Uutishuone testasi Helsinki-Vantaan kaikille matkustajille avoimet lounget 

2019).  

Sisustus on myös erinomainen tapa viestittää asiakkaalle suomalaisuudesta ja se tuo-

daan esille Helsinki-Vantaan loungeissa. Shengen-alueen Aspire lounge on sisustettu 

suomalaisella designilla ja valitut sisustusratkaisut kuvastavat suomalaista kulttuuria 

ja luontoa (Hietala 2019). Finnairin Platinium Wing ylellisestä lounge-tilasta löytyy 

myös suomalainen sauna, jonka käytöstä pääsevät nauttimaan tietyt jäsenet. Finnai-

rin Non-Shengen-alueen loungessa on myös tarjolla pohjoismaisia makuja ruoka-, 

sekä juomavalikoimassa. (Lounget n.d.) Suomalaisesta ruoasta pääsee nauttimaan 

myös Plaza Premium loungessa, missä on tarjolla kansainvälisten ruokien lisäksi myös 

paikallisia nimikkoruokia, kuten lihapullia (Plaza Premium Loungen avajaisia juhlittiin 

Helsinki-Vantaalla – kaikille lentomatkustajille avoin lounge yhdistää paikallisuuden, 

kansainvälisyyden ja erinomaisen palvelun 2019).  

Helsinki-Vantaalla on mahdollisuus varata sisäänpääsy lounge-tilaan etukäteen Fina-

vian nettisivuilta tai Helsinki Airport-mobiilisovelluksen kautta (Lounget Helsinki-Van-

taan lentoasemalla n.d.). Sisäänpääsyn saa ostettua halvemmalla, kun sen varaa ja 

maksaa etukäteen verkossa. Paikan päältä ostettuna se on kalliimpi. Sisäänpääsyn voi 

varata jopa 30 päivää ennen loungeen saapumista. (Syö, juo ja rentoudu loungessa – 

Uutishuone testasi Helsinki-Vantaan kaikille matkustajille avoimet lounget 2019.) Fi-

navian nettisivuilla on yksityiskohtaista tietoa Helsinki-Vantaan loungien sijainneista, 

aukioloista, sekä tarjottavista palveluista, jotta asiakas voi tarkistaa tiedot jo etukä-

teen. Yhdellä lounge-pääsyllä asiakkaalla on oikeus oleskella lounge-tilassa kolmen 

tunnin ajan aukioloajat huomioiden. (Lounget Helsinki-Vantaan lentoasemalla n.d.)  
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3 Palvelumuotoilun lähtökohdat  

Markkinoinnin professori Elina Jaakkolan (2019) mukaan palvelumuotoilulla tarkoite-

taan käyttäjälähtöistä suunnittelua, jonka avulla palvelusta luodaan mahdollisimman 

sopiva loppukäyttäjälle. Palvelumuotoilu terminä otettiin käyttöön 2000-luvulla, 

mutta yleiseen tietoisuuteen termi tuli 2010-luvulla (Mitä on palvelumuotoilu ja 

miksi sen pitäisi kiinnostaa markkinoijaa? 2019). Palvelumuotoilulla tarkoitetaan pro-

sessia, jonka tarkoituksena on luoda optimaalinen palvelukokemus. Palvelumuotoili-

jan tulee prosessissa huomioida kaikki prosessiin vaikuttavat tekijät ja niiden suhteet 

toisiinsa, aiemmat tutkimukset, sekä infrastruktuuri. Palvelumuotoiluun sisällytetään 

asiakkaiden kokemuksia ja tuntemuksia hyödyntäen esimerkiksi asiakaspolkua. (Ser-

vice Design n.d.)  

Palvelumuotoiluprosessista on erilaisia toteutustapoja, mutta kaikissa niissä on sa-

mat pääperiaatteet (Tuulaniemi 2011, 126). Juha Tuulaniemi (2011, 127) määrittelee 

palvelumuotoilun viiteen eri osaan, jotka ovat määrittely, tutkimus, suunnittelu, tuo-

tanto ja arviointi. Stefan Moritzin (2005, 39) palvelumuotoiluprosessin kuvaus etenee 

neljässä eri vaiheessa: löytäminen, määrittely, kehittäminen ja toimitus. Tämä teoria 

määrittelee palvelumuotoiluprosessin olevan asiakkaiden, organisaatioiden ja mark-

kinoiden ymmärtämistä sekä uusien ideoiden kehittämisestä ja toimeenpanemisesta 

(Moritz 2005, 39). Näistä esitellyistä palvelumuotoiluprosessien teorioista tässä opin-

näytetyössä seurattiin Juha Tuulaniemen prosessia, mutta se mukautettiin tähän työ-

hön sopivaksi (kuvio 1), jolloin työ jäi suunnittelu osaan. Kuviossa 1 tummansininen 

viiva kuvaa prosessin päättymistä tässä opinnäytetyössä. Opinnäytetyö päättyi tähän, 

koska toimeksianto oli luoda suunnitelma eikä aika olisi riittänyt palvelun lanseeraa-

miseen.  

 

Kuvio 1. Palvelumuotoilun osat (Tuulaniemi 2011, 130, muokattu). 
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3.1 Toimeksiantajan esittely  

TaxiMoment oli tämän opinnäytetyön toimeksiantaja, jolle palvelu suunniteltiin. Yri-

tys on toiminut vuodesta 1970 lähtien ja se tarjoaa taksipalveluita Etelä-Karjalassa, 

sekä pääkaupunkiseudulla. TaxiMomentin palvelut tuottaa Taksipalvelut MPS Oy. Ta-

xiMomentilla on käytössään noin 10 taksia ja yritys työllistää noin 15-20 henkilöä. 

(Tarinamme n.d.) He tarjoavat palveluita suomen ja englannin kielellä (TaxiMo-

ment.com tarjoaa taksipalveluita Etelä-Karjalassa ja pääkaupunkiseudulla n.d.). Taxi-

Momentille on myönnetty avainlippu-merkki, joka kuvastaa suomalaisen työn käyttä-

mistä yritystoiminnassa (Meille on myönnetty avainlippumerkki 2020). TaxiMomen-

tille on myönnetty myös AA-luottokelpoisuus, joka tarkoittaa, että yrityksellä on hy-

vät valmiudet selviytyä normaaleista liiketoiminnan velvoitteista (Luottoluokitukset 

n.d.;Meille on myönnetty AA-luottokelpoisuus 2020). 

TaxiMomentilla on omat nettisivut, sekä sosiaalisen median käyttäjätilit Facebookissa 

ja Instagramissa (TaxiMoment.com tarjoaa taksipalveluita Etelä-Karjalassa ja pääkau-

punkiseudulla n.d.). Nettisivuilta on mahdollista varata oma matka yrityksen toimi-

alueelta etukäteen (Palvelut n.d.). Taksipalveluiden lisäksi TaxiMomentilla on myös 

nettisivuilla myynnissä oheistuotteita, kuten vaatteita ja pieniä käyttötavaroita (Verk-

kokauppa n.d.). Asiakkaan on mahdollista maksaa taksimatkansa taksikortilla, laskulla 

tai pankkikortilla (TaxiMoment.com tarjoaa taksipalveluita Etelä-Karjalassa ja pääkau-

punkiseudulla n.d.). Tavallisten taksiautojen lisäksi TaxiMoment tarjoaa kuljetusta 

myös museoautolla (Peugeot 404 museoauto n.d.). TaxiMomentin kalustolla on myös 

mahdollista tarjota pyörätuolikuljetuksia (Kalusto n.d.).  

Tämä opinnäytetyö toteutettiin, koska TaxiMoment halusi monipuolistaa toimin-

taansa tarjoamalla asiakkailleen jotakin uutta. Taksilounge palvelulla TaxiMoment 

tahtoo tarjota asiakkaille turvallisen tilan odottaa taksia, sekä taksikuskeille enem-

män kuljetuksia lennoilta saapuvista asiakkaista. Tällä palvelulla TaxiMoment voi 

erottua muista kuljetusyrityksistä tarjoamalla uuden palvelun taksikuljetuksen lisäksi. 

Palvelu näiden osatekijöiden ansiosta hyödyttää niin asiakkaita, kuin yritystä.  
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3.2  Palvelu  

Palvelu on aineeton ja arvoa tuottava prosessi, joka muodostuu ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa (Mäkinen 2018, 23). Juha Tuulaniemi (2011, 59) määrittele pal-

velun kokemuksesi, jota ei voi omistaa. Palvelun prosessi koostuu erilaisista toimen-

piteistä, joiden tarkoituksina on etsiä ratkaisu asiakkaan tarpeeseen tai ongelmaan 

(Palvelumuotoilu - Ihmislähtöistä palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä n.d.). 

Palvelut ovat niitä osia taloudesta, joita ei ole mahdollista koskettaa, eli vastakohtia 

markkinoiden tavaroille (What are services? Definition and meaning n.d.).  

Palvelu on asiakkaalle arvoa luova prosessi. Se vaatii aina vuorovaikutuksen, eikä sitä 

voida toteuttaa ilman palvelua hyödyntävää, tai tuottavaa henkilöä. (Mäkinen 2018, 

23.) Vuorovaikutusta ei tarvitse käydä kasvokkain, vaan se voi tapahtua myös esimer-

kiksi puhelimitse (Eräsalo 2011, 14). Palvelu tuottaa asiakkaalle arvoa ja positiivisia 

tunnetiloja. Palvelun kokemus on aina yksilöllinen ja se muokkaa jokaisesta palve-

lusta ainutlaatuisen. (Mäkinen 2018, 23–25.) Palveluissa on monia piirteitä, esimer-

kiksi niiden säilymättömyys, eli ne täytyy kuluttaa heti. Erottamattomuus palvelun 

tarjoajasta on myös yksi piirre, koska palvelua ei synny ilman sen tuottajaa. Palvelut 

ovat heterogeenisia, sillä kokemukset ovat yksilöllisiä, joten asiakkaiden arvostelut ja 

kokemukset eivät ole yhtenäisiä. Palvelun laadusta on vaikea luoda standardia arvoa, 

vaikka asiakkaat maksaisivat palvelusta saman hinnan. Palvelua ei voida kuljettaa pai-

kasta toiseen missään jakelukanavissa vaan ne pysyvät rajatulla maantieteellisellä 

alueella. (Nandini n.d.)  

3.3 Muotoilu  

Muotoiluilla tarkoitetaan abstraktien ideoiden muuttamista konkreettisiksi (Mäkinen 

2018, 27). Muotoilu on moniulotteista ja se on yksi osa tuotekehitystä. Muotoiluun 

kuuluu muun muassa tuotteet ja palvelut. (Saarelainen 2019, 8.) Muotoilussa laaja ja 

monimuotoinen asiakokonaisuus tutkitaan tarkasti ja jaotellaan pienempiin osa-alu-

eisiin (Tuulaniemi 2011, 58). Muotoilua ei mielletä enää vain visuaalisten esineiden 

muokkaamisena vaan käsite kattaa myös kokemuksien ja kohtaamisien muotoilun 

(Leurs & Roberts n.d).  
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Palvelumuotoilua ei voida toteuttaa ilman muotoilun osuutta. Muotoilussa on tär-

keää ymmärtää, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee, mutta myös tiedostaa muotoilun 

vaikutus yrityksen toimintaan. Maailma on jatkuvassa muutoksessa, mikä luo tar-

vetta uuden kehittämiselle ja vanhan muotoilulle paremmaksi. (Mo-

ritz 2009, 35.) Muotoilussa herätetään eloon ideoita erilaisten visuaalisten menetel-

mien avuilla. Muotoilun olennaisia osia ovatkin luovuus, visuaalisuus, kokeileminen 

ja toteuttavuus. (Mäkinen 2018, 27.)  

Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimuksella on tutkittu, että 48 % suomalaisista 

ajattelee muotoilun potentiaalin jäävän liian vähäiselle hyödyntämiselle. Vuonna 

2017 tehdystä tutkimuksesta selvisi myös, että 71 % suomalaisista uskoo, että muo-

toilun avulla suomalaiset yritykset saavat kilpailuetua. Tutkimuksen mukaan suoma-

laiset kokevat suomalaisen muotoiluosaamisen olevan korkeatasoista myös kansain-

välisesti vertaillessa. Tutkimuksessa selvisi myös, että suomalaisilla on vahva usko 

Suomen ja suomalaisten menestykseen tulevaisuudessa muotoilun avulla. Suomen 

tulevaisuudessa muotoilulla ajatellaan olevan tärkeä rooli ja se tulee toimimaan tuki-

pilarina Suomen tulevaisuuden rakentamisessa. (Tutkimus: Suomalaisten mielestä 

muotoilua ei hyödynnetä tarpeeksi eri toimialoilla 2017).  

3.4  Palvelumuotoilu  

Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi palvelumuotoilun osat: määrittely, tutkimus ja 

suunnittelu. Ensimmäisessä palvelumuotoiluprosessin osassa luotiin briiffi, jossa on 

tavoitteet ja palveluidean tarina. Briiffi on määrittelyn ensimmäisen vaihe ja projek-

tin toteuttaminen alkaa siitä. Briiffiin kirjataan prosessin onnistumiseen vaikuttavat 

tekijät, kuten palvelun suunniteltu kohderyhmä, asiakastarve ja palvelun tuottajan 

liiketoiminnalliset tavoitteet. Määrittely osan aikana briiffin tarkentaminen jatkuu. 

(Tuulaniemi 2011, 132-134.)  

Määrittelyn toinen vaihe on nimeltään esitutkimus, jossa perehdytään palveluntuot-

tavan organisaation lähtötietoihin. Lähtötiedoissa kerrotaan muun muassa arvoista, 

strategioista ja brändistä. Esitutkimuksen tarkoituksena on tutustua organisaation 
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toimintaan ja tavoitteisiin, sekä selvittää suunniteltavaan palveluun vaikuttavat teki-

jät. (Tuulaniemi 2011, 132–139.) Esitutkimukseen kuuluu olennaisena osana 

benchmarking, joka oli yksi tutkimusmenetelmä tässä opinnäytetyössä. Benchmar-

kingia käsitellään tarkemmin tutkimusasetelmissa toisen tutkimusmenetelmän, eli 

asiakastutkimuksen kanssa. Esitutkimuksessa toteutettiin brändikartta, joka kertoo 

yrityksen lähtötietoja. Brändikartta kuvailee yrityksen brändin ydinasiat, sekä miten 

se erottuu kilpailijoista. Brändikartassa määritellään myös yhtenäinen toimintamalli 

kaikille työntekijöille. (Brändikartta n.d.)  

Palvelumuotoilun toinen osa on tutkimus, johon kuuluu asiakasymmärrys, sekä stra-

teginen suunnittelu. Asiakasymmärrys on tärkeä vaihe palvelumuotoiluprosessin kan-

nalta, koska sen avulla tuotteesta luodaan käyttäjälähtöinen ja palveluiden kuuluu 

vastata käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Tietoa asiakasymmärryksestä voidaan kerätä 

esimerkiksi tausta-aineistoista, haastatteluista tai havainnoinneista. Asiakasymmär-

rys vaiheen yhtenä lopputuloksena on usein erilaiset asiakasprofiilit, jotka nousevat 

esiin tutkimuksessa kerätystä datasta. Asiakasprofiili on lyhyt kuvaus palvelua käyttä-

västä esimerkkihenkilöstä. Kyselystä saadun datan avulla kehitettyjä asiakasprofiileja 

kutsutaan myös arkkityypeiksi, jotka kuvaavat tyypillistä kyselyyn vastannutta henki-

löhahmoa. Arkkityyppi kuvastaa käyttäytymismalleja, toiminnan motiiveja, sekä ar-

voja. (Tuulaniemi 2011, 154–156.) Palvelulle on oltava kohderyhmä, jolle se on suun-

nattu. Tämän kohderyhmän ymmärtäminen on erittäin tärkeää, sillä asiakkaat eivät 

aina pysty perustelemaan todellisia motiivejaan. (Tolvanen 2012, 11–12.) 

Strategisen suunnittelun vaiheessa edellisen osan briiffiä tarkennetaan esitutkimuk-

sesta saaduilla tiedoilla. Tavoitteena strategisessa vaiheessa on selvittää palvelun, 

brändin, sekä yrityksen asemaa markkinoilla hyödyntäen esimerkiksi arviointia. Stra-

teginen suunnittelu on tutkimus osan viimeinen vaihe. Tässä vaiheessa valitaan myös 

palvelun kilpailustrategia. Kilpailustaregialla palvelun suunnittelua ohjataan halut-

tuun suuntaan ja päätetään, miten markkinoilla pyritään menestymään. Tunnetuin ja 

yleisin kilpailustrategiamalli on Michael Porterin kehittämä geneerinen malli, johon 

kuuluu kolme strategiaa: kustannusjohtajuus, differointi, sekä keskittäminen. Kustan-

nusjohtajuudessa tuotetaan palvelu sen alan alhaisimmin kustannuksin. Differoinnin 

strategian valinnut palvelu löytää paikkansa markkinoilta erottumalla kilpailijoista. 
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Tässä erikoistumisstrategiassa palvelu erottuu kilpailijoista yhdellä tai useammalla 

asiakkaalle tärkeällä ominaisuudella. Keskittämisstraegia on kahdella edellä mainitun 

strategian yhdistelmä, jossa pyritään alhaisilla kustannuksilla saavuttamaan ennalta 

määritelty, kapea kohderyhmä. (Tuulaniemi 2011, 142, 146, 172–177.) Differoins-

tistrategiaan sopii hyvin uutuusarvo, koska se erottaa palvelun muista kilpailijoista. 

Uutuusarvo ei ole pitkään kestävä arvo, vaan se voi liittyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun vain vähän aikaa (Tuulaniemi 2011, 173.) 

Kolmas osa on suunnittelu ja se on oli tämän opinnäytetyön viimeinen osa palvelu-

muotoiluprosessista.  Suunnittelun ensimmäinen vaihe on ideointi ja siinä kehitetään 

mahdollisimman monta vaihtoehtoa, miten ratkaista työn ongelma. Ideoinnissa ei jä-

tetä ulkopuolelle mahdottomaltakaan tuntuvia ideoita, vaan pyritään keksimään ja 

yhdistelemään mahdollisimman monia, sekä erilaisia ideoita. (Tuulaniemi 2011, 180, 

184.) Ideointia voidaan tehdä esimerkiksi idealaput-menetelmän avulla. Idealaput 

menetelmässä liimalappujen avulla kehitetään paljon ideoita lyhyessä ajassa. Yhdelle 

lapulle kirjoitetaan aina yksi idea ja ideaa voi kehittää eteenpäin esimerkiksi ajatus-

kartan avulla. Kun ideoita on riittävä määrä, niitä voidaan yhdistellä ja ryhmitellä eri 

aihepiirien mukaan. Menetelmän tavoitteena on luoda keksittyjen ideoiden ympärille 

yksityiskohtia ja ajatuksia. (Saarinen, Haapaniemi & Tamminen 2013, 28.) 

Suunnittelun toisessa vaiheessa eli konseptoinnissa esitellään palvelun keskeinen 

idea ja palvelun kokokuva yksittäisten ideoiden sijaan. Konseptoinnissa muodoste-

taan palvelupolku, johon merkitään kontaktipisteet. Palvelupolulla tarkoitetaan koko 

palvelukokemuksen kuvaamista asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan kokema polku 

kuvataan vaiheittain sen analysoimiseksi. Palvelupolku jaetaan palvelutuokioihin, 

jotka sisältävät palvelun kontaktipisteitä. Kontaktipisteet ovat ne vaiheet, joissa asia-

kas on kontaktissa palveluun ja niitä voivat olla esimerkiksi ihmiset, ympäristöt, esi-

neet ja toimintatavat. Viimeinen vaihe eli prototypointi jäi pois tästä opinnäyte-

työstä. Tähän vaiheeseen kuuluu palvelun testaaminen, joka ei ollut mahdollista 

opinnäytetyön aikataululla. (Tuulaniemi 2011, 78–80, 189, 194.)  
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Palvelumuotoiluprosessiin kuuluu suunnittelun jälkeen vielä kaksi osaa: tuotanto ja 

arviointi. Tuotannon pilotointi vaiheessa palvelukonsepti tuotteistetaan konkreet-

tiseksi ja viedään se asiakkaiden arvioitavaksi. Tuotantoon kuuluu myös lanseeraus, 

jossa asiakkaat tehdään tietoiseksi uudesta palvelusta heille miellyttävässä ympäris-

tössä. Viimeinen palvelumuotoiluprosessin osa on arviointi ja siihen kuuluva vaihe on 

jatkuva kehittäminen. Prosessista valmistunutta palvelua arvioidaan ja saatujen tieto-

jen pohjalta jatketaan kehitystä. (Tuulaniemi 2011, 230–231, 237–238, 243.) Kun asi-

akkaat yritetään saada sitoutumaan yritykseen, on tärkeää huomioida palvelukoke-

muksen tärkeys. Palvelukokemuksella tarkoitetaan sitä vuorovaikutustilannetta, jossa 

yritys ja asiakas ovat yhteydessä keskenään. Palvelukokemus voi olla hyvä, huono tai 

merkityksetön niin yrityksen kuin asiakkaan näkökulmasta. (Mäkinen 2018, 25.) Pal-

velumuotoiluun kuuluu myös muita termejä Juha Tuulaniemen (2011) palvelumuo-

toiluprosessin ulkopuolelta, esimerkiksi tuotekortti. Tuotekortti on kuvaus palvelusta 

ja sen tuomasta arvosta asiakkaalle (Palvelumuotoilun sanasto n.d.).  

4 Tutkimusasetelmat  

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin kaksi tutkimusta, jotka molemmat kuuluvat palve-

lumuotoiluprosessiin. Tutkimuksien tavoitteina oli saada syvällistä tietoa, ja sen 

vuoksi molemmat tutkimukset olivat laadullisia. Laadullinen tutkimus tunnetaan 

myös nimellä kvalitatiivinen tutkimus. Tämän menetelmän tarkoituksena on saada 

laaja ymmärrys tutkittavasta kohteesta kaikki ominaisuudet huomioiden. (Laadulli-

nen tutkimus 2015). Vilkka (2015, 224) määrittelee laadullisen tutkimuksen seuraa-

vasti: ”Laadullinen tutkimusmenetelmä = Tutkimusmenetelmä, jonka tavoitteena on 

ymmärtää yksilön tai ryhmän toimintaa ihmisten niille antamien merkitysten eli laa-

tujen (esim. halut, arvot, ihanteet, uskomukset) avulla. (Quolitative research.)”  

Alasuutarin (2011, 33, 50) mukaan laadullinen tutkimus on yksi tutkimuksen muo-

doista ja siihen kuuluu kaksi vaihetta: havaintojen yksinkertaistaminen ja arvoituksen 

ratkaiseminen. Vilkan (2015, 66) mukaan Sajama (1993) määrittelee laadullisen tutki-

musmenetelmän tavoitteeksi sellaisen tiedon saavuttamisen, joka auttaa erilaisten 
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merkitysten ymmärtämisessä. ”Miksi” -kysymykset auttavat merkitysten selvittämi-

sessä laadullisissa tutkimuksissa. Näin tutkija ei joudu tekemään valintoja ainoastaan 

kahden asian välillä. Laadullisen tutkimuksen lähtökohta on se, että tutkimus on sub-

jektiivista. Tutkimuksessa tehtyihin valintoihin, tulkintaan ja johtopäätöksiin vaikut-

taa siis esimerkiksi tutkijan omat arvot ja uskomukset. (Vilkka 2015, 67–68, 119).  

Laadullisen tutkimuksen yksi erityispiirre on se, että sen tavoitteisiin ei kuulu totuu-

den löytäminen tutkittavasta asiasta. Sen tavoitteena on näyttää tutkimuksen aikana 

muodostuneiden tulkintojen avulla jotain, joka ei ole välittömän havainnon tavoitet-

tavissa. (Vilkka 2015, 120.) Tässä opinnäytetyössä haluttiin saada tietää, miten vas-

taavat lounge-tilat toimivat ja millaisen tilan potentiaaliset asiakkaat haluaisivat.  

Tässä opinnäytetyössä käytettiin palvelumuotoiluprosessia, jossa laadullista tutki-

musmenetelmää usein käytetään asiakasymmärryksen keräämiseen. Laadullinen tut-

kimusmenetelmästä saatu tieto mahdollistaa oivalluksia paremmin kuin määrällinen 

tieto. (Innanen 2019.) Näistä syistä tässä opinnäytetyössä päädyttiin laadulliseen tut-

kimukseen.  

Tässä opinnäytetyössä käytettiin toimintatutkimuksen strategiaa, joka tarkoittaa 

asian kehittämisen tai muuttamisen prosessia. Toimintatutkimus soveltuu toiminnal-

lisen opinnäytetyön taustaksi, ja tämä opinnäytetyö oli toiminnallinen. (Toimintatut-

kimus n.d.) Tästä opinnäytetyöstä toiminnallisen teki esimerkiksi sen toimeksiantaja 

ja ongelman ratkaiseminen. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa 

toiminnallinen tuotos, joka voi olla esimerkiksi palvelu, tuote tai toimintatapa. Toi-

minnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu olennaisesti myös kirjallinen osio. (Toiminnalli-

sen opinnäytetyön erityispiirteitä 2020.) 

4.1  Loungen benchmarking 

Tähän opinnäytetyöhön kuului benchmarking, joka on osa palvelumuotoiluprosessia 

(Tuulaniemi 2011, 138–139). Benchmark-sana tarkoittaa kiintopistettä, eli liiketalous-

tieteessä tavoitetta, joka pyritään saavuttamaan (Karlöf, Lundgren, Froment 2003, 

35). Benchmarking on menetelmä ja se tunnetaan myös nimillä vertailuanalyysi 
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tai vertaiskehittäminen. Benchmarking menetelmällä pyritään vertailemaan eri orga-

nisaatioiden toimintaa keskenään ja näin löytämään kehittämiskohteita omassa orga-

nisaatiossa. Täten vertailukohteeksi yleensä asetetaan omaa organisaatiota kehitty-

neempi yritys. (University of Eastern Finland n.d.) Benchmarking on systemaattista ja 

jatkuvaa prosessia, jossa pyritään tunnistamaan oman yrityksen kehityskohdat, sekä 

löytämään vertailuun parhaiten sopiva yritys (Niva & Tuominen 2005, 5). Benchmar-

kingin avulla pyritään löytämään alalta parhaiten menestyvä yritys ja selvittämään, 

mikä on johtanut heidän menestykseensä (Wöber 2001, 3). Vertailun kohteen ei tar-

vitse olla samalla alalla toimiva yritys, vaan se voi olla myös joltain muulta toimi-

alalta (University of Eastern Finland n.d.).   

Benchmarkingin kohdeyritykset voidaan valita neljästä eri kategoriasta: sisäinen 

benchmarking, kilpailija benchmarking, samalla alalla toimiva benchmarking, sekä pa-

ras mahdollinen benchmarking. Näistä kategorioista sisäinen benchmarking on hel-

poin toteuttaa ja kilpailijavertailu on usein haastavimpaa. Sisäinen benchmarking on 

yleisesti helppo tapa aloittaa benchmarking, sillä se tapahtuu yrityksen sisällä. Kilpai-

leva benchmarking on parhaimmillaan molempia yrityksiä tukevaa toimintaa, jossa 

vertaillaan kilpailevien yrityksen toimintaa. Samalla alalla toteutettava benchmarking 

edistää yhtenäisyyksien löytämistä samankaltaisista yrityksistä. Paras mahdollinen 

benchmarking otetaan käyttöön, kun halutaan löytää uusia ratkaisuja tutkimalla me-

nestyviä ja usein pieniä yrityksiä, sekä heidän toimintojaan. (Niva & Tuominen 2005, 

16–17.) 

  

Benchmarkingin suosio jatkaa kasvuaan ja menetelmästä voidaan erottaa erilaisia 

piirteitä, jotka selittävät sen suosiota. Yksi syy on menetelmän mahdollistama teho-

kas tapa kehittyä: benchmarking tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää muiden yrityk-

sien jo hyväksi toteamia strategioita, jolloin tehtäväksi jää vain opittujen prosessien 

soveltaminen omaan yritykseen ja käyttötarkoitukseen sopivaksi. Benchmarking 

myös nopeuttaa kehittymisprosessia, mikä on tärkeää, sillä yritysmaailmassa etsitään 

jatkuvasti nopeita ratkaisuja. (Boxwell, 1994, 19–20.) Benchmarkingin avulla pysty-

tään ymmärtämään ja tulkitsemaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen tai or-

ganisaation kehittämiseen (Karlöf ym. 2003, 67).  Benchmarkingin avulla voidaan sel-
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vittää, onko oma organisaatio normien mukainen verrattuna samankokoisiin, tai sa-

malla alalla toimiviin organisaatioihin tai yrityksiin (Bennett 2017). Menetelmän 

avulla on mahdollista löytää hiljaista tietoa, eli se ulottuvuus tiedosta, jota ei ole 

helppo esittää (Karlöf ym. 2003, 66).  

Benchmarking on palvelumuotoiluprosessin ensimmäisen osan toinen vaihe (Tuula-

niemi 2011, 138–139). Benchmarkingissa oli tavoitteena tutkia muualla maailmassa 

samanlaisia palveluita tuottavia yrityksiä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää 

kaksi menestynyttä benchmarkingin kohdetta. Kuitenkin tämän opinnäytetyön tar-

peisiin sopivia lounge-tiloja löytyi vain yksi, joten benchmarking toteutettiin analysoi-

malla yhtä loungea. Yhdestä bencmarkingin kohdeyrityksestä voi saada tarvittavat 

tiedot, eli millainen taksilounge-tila voisi olla. 

Ensimmäisenä määriteltiin se, mitä haluttiin benchmarkingilla tutkia. Opinnäytetyön 

tarkoituksena oli luoda suunnitelma lounge-tilasta, jossa asiakkaat odottavat kulje-

tustaan, joten benchmarkingin kohteeksi etsittiin vastaavaa loungea. Tarkoituksena 

oli tutkia, miten muualla maailmalla vastaavat lounget toimivat. Benchmarkingin 

avaintekijöiksi määriteltiin lounge-tila, sen piirteet ja palvelut. Tämän jälkeen etsittiin 

benchmarking kohdetta internetistä, mutta täysin samalla taksilounge nimellä ja sa-

malla periaatteella toimivaa tilaa ei löytynyt. Valittuun benchmarking kohteeseen 

päädyttiin, koska lounge on tarkoitettu kuljetusta odottaville asiakkaille. Benchmar-

king käynnistyi tämän yrityksen nettisivujen läpikäymisellä. Benchmarkingissa otettiin 

yhteyttä yritykseen nettisivujen ja sähköpostin välityksellä lisätietojen saamiseksi. Yh-

teydenottoihin ei vastattu, joten benchmarking toteutettiin ainoastaan internetissä 

olevilla tiedoilla. Nettisivuilta etsittiin tietoa palveluista ja kuvien avulla selvitettiin ti-

lojen ominaisuuksia. 

4.2 Asiakastutkimus kyselyllä 

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin asiakastutkimus, koska se kuuluu oleellisena 

osana palvelumuotoiluprosessiin. Tutkimuksen alussa oli tarkoituksena tavoittaa 

opinnäytetyön toimeksiantajan ennalta määrittelemät asiakassegmentit, joita olivat 
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liikematkustajat, Aasialaiset matkustajat, sekä vanhempi väestö. Näiden kohderyh-

mien tavoittaminen osoittautui liian hankalaksi Covid-19 aiheuttaman tilanteen 

vuoksi, koska matkailu vähentyi huomattavasti. Lähestymistapaa tutkimukseen oli 

muutettava. Tutkimus toteutettiin perinteisen palvelumuotoilun keinoin, eli asiakas-

segmentit määriteltiin tutkimuksesta saatavan datan perusteella. Tutkimus toteutet-

tiin laadullisena, sillä tutkimuksen tavoitteena oli kerätä pieni määrä laadullisesti ar-

vokasta tietoa.  

Asiakastutkimus oli tässä opinnäytetyössä kysely. Kysely on yksi aineistonhankinta-

menetelmistä, jossa valikoiduilta henkilöiltä kysytään tarkalleen samat kysymykset. 

Kyselystä saatavia vastauksia voidaan analysoida määrällisesti tai laadullisesti, ja 

tässä opinnäytetyössä käytetään jälkimmäistä, koska kysely on laadullinen. (Kyselyt 

2016.) Kyselyä varten täytyy määritellä taustatiedot ja teoreettinen viitekehys, sillä 

näiden avulla mitataan tutkittavaa asiaa. Kyselylomakkeessa olevat kysymykset voi-

vat olla erilaisia, kuten monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä tai sekamuotoisia 

kysymyksiä. (Vilkka 2015, Teoriasta kyselylomakkeeksi, Kyselylomakkeen suunnittelu 

ja testaus.)  

Teemoittelu tarkoittaa aiheiden muodostamista kyselystä saadusta datasta. Jokai-

seen teemaan kerätään siihen sopivat vastaukset ja näin muodostuu kokonainen 

teema. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Asiakastutkimuksen vastauksia 

analysointiin teemoittelu-menetelmällä. Menetelmä valittiin, koska sen koettiin sopi-

van kyselyn vastauksien analysointiin hyvin ja kyselyn vastauksista löydettiin erilaisia 

teemoja riittävästi. Teemoittelu menetelmä koettiin myös sopivaksi kyselyyn ja siitä 

saatavaan dataan.  

5 Loungen-tilan suunnitteluprosessi 

Tässä opinnäytetyössä oli huomioitava se, että tavoitteena oli luoda täysin uusi pal-

velu, eikä työstää olemassa olevaa palvelua. Tämä loi uusia piirteitä prosessiin ja 

mahdollisti luovaa vapautta opinnäytetyön tekijöille. Opinnäytetyön toimeksianto oli 
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luoda tilasuunnitelma loungesta. Vaikkei suunnitteleman tuotosta otettaisi heti käyt-

töön, on palvelu mahdollista lanseerata myöhemmin tulevaisuudessa. Opinnäytetyön 

lopputuotoksena oli tuotemanuaali, johon kuului tuotekortti, palvelupolku, arkkityy-

pit, markkinointisuunnitelma ja tilasuunnitelmat.  

5.1 Lähtötiedot ja asiakastutkimus 

Ensimmäisenä aloitettiin briiffin työstäminen, johon kirjattiin esimerkiksi työn tavoit-

teet. Suunniteltava taksilounge-tila tarjoaa asiakkaille viihtyisän paikan, missä odot-

taa kuljetusta. Palvelu mahdollistaa eri lennoilla saapuvien matkustajien yhdistämi-

sen samoihin takseihin ja se tuottaa uusia mahdollisuuksia palvelualalle. Palvelu voi 

tuottaa asiakkaalle lisäarvoa esimerkiksi uutuusarvolla. Tämän projektin tavoitteena 

oli luoda suunnitelma, jonka perusteella tila voidaan toteuttaa. Suunnitelman tuli olla 

perusteellinen ja siinä otettiin huomioon kaikki projektiin vaikuttavat tekijät.  

Taksilounge tuo TaxiMomentille mahdollisesti uusia asiakkaita, näkyvyyttä, keinon 

erottua kilpailijoista, sekä mahdollisuuden vähentää yhden tai muutaman henkilön 

kuljetuksia. Palvelumuotoilu toteutettiin opinnäytetyöhön kuuluvien opintopisteiden 

mittakaavassa, noin puolen vuoden aikana. Tavoitteena oli saada opinnäytetyö val-

miiksi joulukuuhun 2020 mennessä. Opinnäytetyön lopputuotos oli tuotemanuaali, 

johon sisältyi kuvaus palvelusta, tuotekortti, palvelupolku, arkkityypit, markkinointi-

suunnitelma ja tilasuunnitelmat. Edellä mainituista tuotekortti ja markkinointisuunni-

telma otettiin tuotemanuaaliin Tuulaniemen (2011) palvelumuotoiluprosessin ulko-

puolelta. Projekti jatkuu opinnäytetyön osuuden jälkeen suunnitelman toteutuksella, 

mutta konkreettiset toimet tilan toteuttamiseksi eivät sisältyneet opinnäytetyöhön. 

Vastaavaa taksilounge-tilaa ei ole Suomessa, mutta eri tarkoituksiin olevia lounge-ti-

loja löytyy paljon. Kuljetuksen odottamiseen tarkoitettuja lounge-tiloja löytyy muista 

maista, mutta ne ovat harvinaisia.   

Brändikartta toteutettiin IdeatRahax-ohjelmalla ja tiedot yrityksistä tulivat toimeksi-

antajalta. Brändikarttaan (liite 1) kirjoitettiin yrityksen perustiedot, visio, arvot, mis-

sio, imagotavoitteet ja tärkeimmät jakelukanavat, palvelulupaus, palvelukoodi, asia-
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kassegmentit, sekä tarinaidentiteetti. Suunniteltavan palvelun tuli sopia yrityksen ar-

voihin ja visioon. TaxiMomentin visiona on olla asiakaslähtöinen ja innovatiivinen 

kasvuyritys. Taksilounge on uutuudellaan innovatiivinen palvelu ja kun siihen liite-

tään luotettavuus, laatu ja asiakaslähtöisyys saadaan siitä TaxiMomentin arvojen mu-

kainen. 

Esitutkimuksen benchmarking kohteeksi valittiin Club Mobay lounge. Club Mobay on 

Jamaikalla Montego Bayn kaupungissa, Sangsterin lentokentällä operoiva lounge-tila. 

Loungesta on saatavilla viikon jokaisena päivänä ja vuorokauden jokaisena tuntina 

kuljetus alueelle, jossa sijaitsee paljon hotelleja. Jaettu kuljetus on saatavilla myös 

hotelleilta lentokentälle. Palvelu on saatavilla kuudella eri kielellä: englanniksi, espan-

jaksi, portugaliksi, italiaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Loungesta löytyy lukuisia eri palve-

luita kuljetuksen ja asiakaspalvelun lisäksi, muun muassa nopeutettu turvatarkastus, 

WiFi, omat WC-tilat, alkoholituotteita ja naposteltavaa, tabletit, puhelinpalvelut, sekä 

leikkihuone lapsille ja erillinen lounge alue vain aikuisille. Tämä lounge ei ole estee-

tön. Lounge tarjoaa hiljaisen paikan rentoutua niin lähteville, kuin saapuville lento-

matkustajille. Loungen sisäänpääsymaksu on alkaen 92 euroa. (Club Mobay VIP arri-

val and departure lounges & round-trip shared airport shuttle n.d.)  

Club Mobayn lounge sopii erinomaisesti työmatkustajille, sekä vapaa-ajanmatkusta-

jille, sillä loungesta löytyy erilaisia tiloja tarpeiden mukaan. Lounge tarjoaa sisutuk-

sella kulttuurillisen, sekä historiallisen elämyksen. Seinille on ripustettu kuvia, joiden 

avulla asiakkaille viestitään paikallisesta kulttuurista. Valokuvien yhteydessä on niistä 

kertovaa tarkentavaa tekstiä. Loungen palvelu on henkilökohtaista, sillä työntekijät 

avustavat asiakkaita muun muassa turvatarkastuksessa, sekä ovat asiakasta vastassa 

loungen porteilla heidän saapuessaan. (Ma n.d.) Club Mobay lounge sopii myös lapsi-

perheille, sillä tilaan pääsee lastenrattailla, sekä istuin vauvalle ja lapselle on saata-

villa lisämaksusta. Palvelun voi varata maksimissaan yhdeksälle henkilölle ja palvelun 

voi peruuttaa ilmaiseksi 24 tuntia ennen palvelun alkamisajankohtaa. Varauksen voi 

tehdä suoraan Viatorin www-sivuilta. (Club Mobay VIP arrival and departure lounges 

& round-trip shared airport shuttle n.d.) 
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5.1.1 Matkailijat ja lounget  

Tässä opinnäytetyössä asiakastutkimus toteutettiin Webropol-tutkimuksen avulla. 

Tutkimuksessa selvitettiin Facebook-ryhmien jäseniltä heidän kiinnostustaan taksi-

loungesta ja lounge-tottumuksia. Kysely jaettiin Suomalaiset reissaajat ja Matkaseu-

raa maailmalle Facebook ryhmissä. Tämän opinnäytetyön tutkimuksen datasta erot-

tui kolme teemaa: mukavuus, rauhallisuus, sekä tarjoilut. Kyselyn vastaukset saatiin 

jaettua näiden teemojen alle ja näin vastaukset analysointiin. Teemaan sisällytettiin 

ne osat vastauksista, joissa oli piirteitä kyseisestä teemasta.   

Asiakastutkimus oli avonaisena vastaajille 4.9.2020-14.9.2020. Vastaajien kokonais-

määrä oli 59, joista naisia oli 76 % ja miehiä 24 %, kukaan vastaajista ei valinnut vaih-

toehtoa muu tai en halua vastata. Vastaajat valitsivat ikävaihtoehdoista eniten vaih-

toehtoa 36–50-vuotta. Seuraavaksi eniten vastaajia oli 26–35-vuotiaita ja vähiten va-

littiin 18–25-vuotta ja 51-vuotta ja siitä ylöspäin. Vastaajien yleisin kansalaisuus oli 

suomi ja vapaa-ajanmatkat yleisin syy matkustaa. Tutkimuksessa selvitettiin vastaa-

jien lounge-tilojen käytöstä ja 41 % vastaajista käyttää lounge-tiloja matkustaessaan, 

mutta 59 % ei käytä. Vastauksien yleisin syy, miksei lounge-tiloja käytetä, oli loungien 

maksullisuus, sekä palvelun kokeminen tarpeettomaksi. Yleisimmät syyt loungien 

käyttämiselle olivat mukavuus, rauhallisuus, sekä tarjoilut.  

Kyselyn 6 kohdassa selvitettiin kuvakollaasin avulla vastaajiin vetoavia piirteitä 

lounge-tilassa. 55 % vastaajista valitsi kuvan numero 4, jossa oli nojatuoli. Kuvan oli 

tarkoitus viestiä mukavuutta ja rentoutumista. Kuvan numero 5, joka kuvasti palvelu-

automaattia, valitsi 17 % vastaajista. Tästä voitiin päätellä, että vastaajat toivoivat 

myös tarjoiluja lounge-tilaan. 16 % vastaajista valitsi kuvan numero 3, joka kuvasti 

rauhallista työympäristöä. Tämä saattoi olla yhteydessä siihen, että suurin osa vas-

taajista oli vapaa-ajan matkustajia, eivätkä sen vuoksi tarvitse työtilaa. Vastaajat va-

litsivat kuvia 1 ja 2 vähiten, joten niiden edustamat piirteet olivat vähiten houkuttele-

via. Kuvassa 1 oli lastenleluja ja kuvassa 2 tuoleja, jotka kuvastivat istumapaikkoja. 

Lounge miellettiin vastaajien näkökulmasta rauhalliseksi tilaksi, jossa on mahdolli-

suus saada pientä ruokaa tai työskennellä.  
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Vastaajat kuvailivat ihanteellista kokemusta lounge-tilassa avoimessa kysymyksessä 

numero 7. Ihanteellista kokemusta kuvailtiin rauhalliseksi ja hiljaiseksi muusta lento-

kentästä erillisessä tilassa. Lounge-tilalta toivottiin muun muassa pistorasioita, ruo-

kaa ja juomaa, erilisiä WC-tiloja, sekä työpöytää ja mukavia tuoleja. Viimeisenä kyse-

lyssä selvitettiin vastaajien kiinnostusta käyttää taksin odottamiseen tarkoitettua 

lounge-tilaa Helsinki-Vantaalla. 32 % vastaajista käyttäisi tätä palvelua, koska odotta-

minen lounge-tilassa olisi miellyttävämpää, varsinkin jos palvelu olisi ilmainen. 

Lounge-tilaa käytettäisiin varsinkin silloin, kun odotusaika olisi pitkä, tai ulkona olisi 

huono sää. 68 % vastaajista ei käyttäisi palvelua, koska he eivät muutoinkaan käytä 

taksipalveluita, eivätkä näin kokeneet palvelua itselleen tarpeelliseksi. Moni vastaa-

jista ajatteli, ettei taksia pidä odottaa niin kauaa, että ehtisi käyttää taksilounge-tilaa.  

5.2 Arkkityypit 

Tämän opinnäytetyön kyselystä nousi selvästi esiin kolme arkkityyppiä. Kaksi näistä 

arkkityypeistä edustaa naispuolista henkilöä, koska heitä kyselyn vastaajista oli suurin 

osa (76 %). Kolmas arkkityyppi kuvastaa miestä, sillä heitä oli 24 % prosenttia vastaa-

jista. Kaikki arkkityypit ovat kansalaisuudeltaan suomalaisia. Arkkityypeistä muodos-

tettiin kuvio (kuvio 3), jossa arkkityypit on esitelty. Arkkityypeille keksittiin myös syyt, 

miksi he tulivat loungeen ja ne kirjoitettiin puhekupliin. Jokaiselle arkkityypille pää-

tettiin niitä kuvailevat nimet. Arkkityypin kuvion vieressä on tiivistelmä arkkityypistä, 

sekä matkustustottumuksista.  

Arkkityyppi 1, Mukavuusmatkailija, kuvastaa suomalaista, 45-vuotiasta vapaa-ajan-

matkustaja naista. Hän on käyttänyt lounge-tiloja aikaisemmin matkustaessaan. Syyt 

loungien käyttämiselle ovat rauhallisuus ja mukavuus, joita hän arvostaa myös muu-

tenkin elämässään. Loungessa hän haluaa itselleen mukavan istumapaikan ja visuaali-

sesti miellyttävän miljöön. Tärkeää tilassa on myös miellyttävä valaistus ja mahdolli-

suus omaan rauhaan ja henkilökohtaiseen tilaan. Arkkityyppi 1 käyttäisi taksilounge-

tilaa Helsinki-Vantaalla, koska hän haluaa hiljaisen sisätilan, jossa odottaa taksia. Tak-

sin odottaminen sopivassa tilassa tuntuu miellyttävältä, eikä odottamiseen käytetty 

aika haittaa.  
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Arkkityyppi 2, Oman tilan etsijä, kuvastaa suomalaista, 27-vuotiasta vapaa-ajan mat-

kustaja naista. Hän ei ole aikaisimmilla matkoillaan käyttänyt loungeja, mutta voi ku-

vitella käyttävänsä maksutonta loungea Helsinki-Vantaan lentokentällä. Oman tilan 

etsijä toivoisi loungen mahdollistavan yksityisen tilan, jossa on tarjolla jotakin syötä-

vää ja juotavaa. Tarjolla voisi olla esimerkiksi virvokkeita, välipalapatukoita ja muuta 

nopeasti syötävää. Oman tilan etsijä toivoo WC-tiloja ja yksityisyyttä lentokentän 

ruuhkasta. Tämä arkkityyppi haluaa, että yleisesti loungeissa olisi erillinen tila lapsille, 

jotta muut tilat säilyvät rauhallisina.   

Arkkityyppi 3, Bisnesmatkailija, kuvastaa suomalaista 53-vuotiasta työmatkustaja 

miestä. Hän on käyttänyt loungeja aikaisemmin työmatkoillaan, koska hän on Finnai-

rin Platina- jäsen, jolle kuuluu Finnairin loungien käyttö. Tämä arkkityyppi toivoo 

loungesta löytyvän tilaa työskennellä, sekä pistorasioita puhelimen ja tietokoneen la-

taamiseen. Työpiste voisi olla ergonominen paikka esimerkiksi katsoa sähköpostit 

lennon jälkeen. Istumatilaa on oltava tarpeeksi ja tämä arkkityyppi tarvitsee myös 

WiFi-yhteyden, sekä rauhallisuutta. Hän käyttäisi loungea Helsinki-Vantaalla, koska 

haluaa työmatkan jälkeen rauhallisen paikan, jossa soittaa puheluita ja lukea sähkö-

posteja. Taksilounge mahdollistaa myös bisnesmatkailijan yhdistämisen samaan kul-

jetukseen kollegojen kanssa.  
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Kuvio 2. Asiakastutkimuksen arkkityypit 

 

5.3 Differointi kilpailustrategiana 

Asiakastutkimuksen jälkeen briiffiä tarkennettiin tutkimuksista esiin tulleilla asioilla, 

esimerkiksi kyselyyn vastanneiden toiveilla. Ennen asiakastutkimusta tehdyssä briif-

fissä näkemys tulevasta palvelusta ja tilasta ei ollut niin kattava, kuin se on tutkimuk-

sen jälkeen. Asiakastutkimuksesta saatiin tietoa siitä, millaisia ominaisuuksia lounge-

tiloihin yleisesti ottaen halutaan. Opinnäytetyön aikataulua muokattiin, sillä työtä ei 

saatu valmiiksi joulukuuhun 2020 mennessä. Aika työn valmistumiselle siirrettiin 

tammikuulle 2021. Siirtyneestä aikataulusta ilmoitettiin opinnäytetyön toimeksianta-

jalle, sekä ohjaajalle.  
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Strategisessa suunnittelussa tutkittiin, miten luotu palvelu sijoittuisi sen potentiaali-

sille markkinoille.  Taksiloungen kilpailustrategiaksi valittiin differointi eli erikoistu-

misstrategia. Differointi sopi kilpailustrategiaksi tähän palveluun, koska vastaavaa 

palvelua ei löydy Suomesta, eikä Helsinki-Vantaan lentokentältä. Palvelu erottuu 

muista lounge-tiloista, koska siihen on yhdistetty myös taksikuljetus ja lounge toimii 

tilana kuljetuksen odottamiselle. Differointia tuki myös laadukas palvelu, sekä turval-

linen kuljetus. TaxiMoment voi erottua kilpailijoista kahden eri palvelun sujuvalla yh-

teensovittamisella.  

5.4 Idealaput ja palvelupolku 

Tämän opinnäytetyön ideointimenetelmäksi valittiin idealaput. Ideointi aloitettiin kir-

joittamalla kirkkaille tarralapuille ideoita taksilounge-tilasta (kuvio 3). Ideointia hyö-

dynnettiin näin, koska palveluidea oli määritelty ja menetelmällä haluttiin saada ai-

kaan tarkentavia piirteitä. Kirkkaille lapuille kirjoitetut ideat jaettiin kolmeen eri tee-

maan: Ominaisuudet, sisustus ja tarjottavat palvelut. Teemoihin jakamisen jälkeen 

ideoita ryhdyttiin jatkamaan kirjoittamalla vaaleille tarralapuille piirteitä ja ajatuksia. 

Ideoinnin ajaksi asetettiin 15 minuuttia ja kaikki tässä ajassa tulleet ideat kirjoitettiin 

ylös. 
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Kuvio 3. Ideoinnin tulokset 

 

Kirkkaille lapuille ideoitiin palveluita, adjektiiveja, sekä piirteitä, joita taksiloungesta 

tuli mieleen. Ideoinnissa ei päätetty etukäteen mitä haluttiin ideoida, vaan kaikki kir-

jattiin ylös. Kirkkaat tarralaput jaettiin teemoihin, jotta niiden jäsentely helpottuisi. 

Ominaisuudet teemaan jaettiin: yksityisyys, turvallisuus, hygieenisyys, mukavuus, 

rauhallisuus, sekä maksuttomuus. Tarjottavat palvelut teemaan listattiin sovellus, 

syötävää ja juotavaa, latauspaikkoja, Wifi yhteys, sekä pehmeät tuolit. Suomalainen 

design ja yrityksen brändi sisustuksessa laput jaettiin sisustus teemaan. Jokaisen kirk-

kaan lapun ympärille kehitettiin vaaleille lapuille ainakin yksi siihen liittyvä idea. Esi-

merkiksi mukavuuden ympärille kehitettiin ideoita pehmeistä tuoleista, vilteistä, sekä 

sohvatyynyistä ja yrityksen brändi sisustuksessa lapun ympärille ideat logosta ja kel-

taisen, sekä mustan värin käyttämisestä.   

Taksiloungen palvelupolku (kuvio 4) luotiin Word-ohjelman SmartArt toiminnolla. 

Palvelupolussa on kuvattu potentiaalisen asiakkaan matkaa palvelun parissa. Kuvioon 

merkittiin punaisilla palloilla kontaktipisteet. Palvelupolku alkaa, kun asiakas saapuu 
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Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja tilaa taksikuljetuksen Helsingin keskustaan Taxi-

Momentin nettisivuilta. Asiakas haluaa hyödyntää tarjolla olevaa uutta taksilounge-

tilaa ja sen palveluita. Saavuttuaan loungeen hän ostaa juotavaa, rentoutuu ja lataa 

puhelintaan. Hetken odottamisen jälkeen taksi saapuu ja asiakas matkustaa sillä ko-

tiinsa. Palvelun päättymisen jälkeen hän jakaa kokemuksensa perheelleen. 

 

Kuvio 4. Asiakkaan palvelupolku taksiloungessa (Mikä on palvelupolku? 2018, 
muokattu). 

 

5.5 Taksilounge-tila 

Tämän opinnäytetyön lopputuotoksena oli tuotemanuaalin lisäksi visuaalinen ti-

lasuunnittelu taksiloungesta. Tilat suunniteltiin Floorplanner-työkalun avulla. Suunni-

telmia luotiin kaksi erilaista versiota. Tilasuunnitelmista lisättiin enemmän ja yksityis-

kohtaisempia kuvia, sekä kuvailevaa tekstiä tuotemanuaaliin. Molemmista tilasuunni-

telmista otettiin myös 3D kuvia, jotta tiloista saa selkeän ja todenmukaisen kuvan. Ti-

lojen pinta-aloissa oli huomioitu opinnäytetyön toimeksiantajan esittämä toiveneliö-

määrä. Arvioitu pinta-ala oli noin 20 neliömetriä, joten tilasuunnitelmiin ei lisätty wc-

tiloja tai suihkua, vaikka ne tulivat ilmi tutkimuksissa.  

Molemmissa tilasuunnitelmissa huomioitiin tutkimuksesta saatu data ja opinnäyte-

työn toimeksiantajan toiveet, joita täydennettiin ideoinnista saaduilla tiedoilla. Ti-

lasuunnitelmista tehtiin mahdollisimman realistiset koko ja sisustus huomioiden. Ti-

lan värimaailmasta haluttiin rauhallinen, sekä TaxiMomentin brändiin sopiva ja tä-

män vuoksi pääväreiksi valittiin keltainen, musta, sekä harmaa ja vaalean eri sävyt. 
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Brändiä tuotiin esille seinällä olevien valokuvien, sekä TaxiMomentin logon avulla. Ti-

lojen valaistuksen haluttiin olevan tunnelmallinen, mutta työpisteiden luo sijoitettiin 

kirkkaampi valaistus.  

Ensimmäisessä tilasuunnitelmassa on sohvia, nojatuoleja sekä työpisteitä (kuvio 5). 

Tilasta löytyy myös myyntiautomaatti, josta pystyy ostamaan esimerkiksi virvokkeita 

ja eväitä. Sisustuselementteinä tilaan tulee huonekasvi, sekä matto ja jalkalamppu. 

TaxiMomentin brändiä tuodaan esille seinälle tulevan logon, sekä esitteiden avulla. 

Sisustuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suomalaista designia, esimer-

kiksi Marimekkoa. Työpisteiden läheisyyteen sijoitetaan useita pistorasioita. Työpiste 

tehdään korkeasta pöydästä ja tuoleista (kuvio 6). Turvallisen matkustamisen mah-

dollistamiseksi pöydille sijoitetaan käsidesejä. Tilasta halutaan luoda rauhallinen ja 

yksinkertainen, jotta se palvelisi asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tarjolla olevien 

neliöiden ja asiakkaiden tilassa viettämän aika huomioiden, istumapaikkoja sijoitet-

tiin rajallisesti, jotta tilasta ei tule liian ahdas. Asiakastutkimuksesta tuli ilmi, että istu-

mapaikosta toivotaan erityisesti mukavuutta ja yksityisyyttä, ja tämän vuoksi tilaan 

valittiin yhden hengen istuttavia pehmeitä tuoleja.  

 

Kuvio 5. Taksillounge 1. nojatuolit 
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Kuvio 6. Taksilounge 1. tuolit ja työpiste 

 

Toiseen tilasuunnitelmaan tehtiin samoja elementtejä kuin ensimmäiseenkin suunni-

telmaan, mutta tässä korostetaan enemmän TaxiMomentin brändiä. Brändiä tuo-

daan esille värimaailmassa: keltaiset sohvat ja tuolit, sekä mustat pöydät ja korituolit 

(kuvio 7). Tilaan sijoitetaan myös tauluja, joissa kuvataan TaxiMomentin ajoneuvoja 

ja historiaa. Pöydällä ja seinällä olevissa hyllyissä on TaxiMomentin käyntikortteja 

sekä esitteitä. Sisäänkäynnin vastapäätä olevalle seinälle ripustetaan iso näyttö, jossa 

lukee paikallinen aika, sekä säätiedot ja tieto vaihtuu suomen, englannin ja ruotsin 

kielen välillä (kuvio 8). Tilaan sijoitetaan pistorasioita pyöreiden pöytien sekä muiden 

istumapaikkojen läheisyyteen. Tilan toiselta laidalta löytyy mukavat sohvat jalkara-

heineen sekä yksityisyyttä luovat korituolit ja toiselta laidalta työskentelyn mahdollis-

tavat pöytäpaikat. Loungen sisäänkäynnin luona on naulakko ja roskakori. Myös tässä 

tilassa on pöydällä saatavilla käsidesiä. Suomalaista designia hyödynnetään myös 

tässä tilassa, esimerkiksi Marimekon keltamustilla Räsymatto tyynyillä, joita tilasuun-

nitelmassa kuvastavat valkoiset tyynyt.   
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Kuvio 7. Taksilounge 2. sohvat ja korituolit 

 

 

 

Kuvio 8. Taksilounge 2. digitaalinen infonäyttö ja pöytätilat 
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6 Pohdinta  

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöille on kehitetty suositukset eettisyydestä ja opin-

tonäytetyöprosessin hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Nämä suositukset ovat luotu 

lainsäädännön, tiedeyhteisön kansainvälisen ja kansallisen tutkimuseettisten periaat-

teiden, linjausten ja suositusten pohjalta. Tavoitteena näillä suosituksilla on tehdä 

opinnäytetyöprosesseista eri ammattikorkeakoulujen välillä yhtenäisempiä, sekä 

edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ehkäistä epärehellisyyttä ja parantaa opinnäyte-

töiden laatua. (Arene 2020, 3–4.)  

Hyvällä tieteellisellä käytännöllä on erilaisia lähtökohtia, esimerkiksi rehellisyys, tark-

kuus, eettinen tiedonhaku ja avoimuus. Hyvään tieteelliseen käytäntöön ei kuulu esi-

merkiksi havaintojen määrittely tai plagiointi. Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen 

henkilön tuotoksen luvatonta lainaamista ja sen omana esittämistä. Plagiointia on 

suoraa ja mukaillen tehtyä kopiointia. (Arene 2020, 6–9.) Tässä opinnäytetyössä käy-

tettiin monipuolisia ja asianmukaisia lähteitä, joihin viitattiin tekstissä ja ne on mer-

kitty lähdeluetteloon. Lähteet valittiin kriittisesti, koska opinnäyetyössä käytettiin 

mahdollisimman uusia painoksia ja mahdollisuuksien mukaan sellaisia lähteitä, joiden 

tekijät oli ilmoitettu. Aiempaa tutkimustietoa loungeista ei löydetty, joten tutkimuk-

set lähteinä jäivät vähäisiksi.  

Opinnäytetyön tuotoksena oli suunnitelma uudesta palvelusta, joka tuo uutuudellaan 

ja käyttötarkoituksellaan arvoa toimeksiantajan asiakkaille. Uusi palvelu monipuolis-

taa tarjontaa ja luo kilpailua Helsinki-Vantaan lentokentän loungien välille. Taksi-

lounge houkuttelee myös enemmän asiakkaita taksilla matkustamiseen turvallisuu-

den ja mukavuuden avulla. Taksilounge yhdistää kaksi eri palvelua (odotustilan ja kul-

jetuksen) yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Opinnäytetyössä toteutettiin eettisesti 

kaksi tutkimusta, joista saatuja tietoja käytettiin vain tässä opinnäytetyössä. Asiakas-

tutkimus toteutettiin Webropol-palvelun avulla täysin anonyymisti ja kyselyn esittely-

tekstissä kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja tutkijoiden yhteystiedot. Kysely poistet-

tiin Webropol-palvelusta opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Toinen tutkimus oli 
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benchmarking, joka toteutettiin tutkimalla yhden yrityksen nettisivuja, eli benchmar-

king toteutettiin julkisen tiedon avulla.  

Tutkimusraporttiin kuuluu tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tutkimuksen ollak-

seen luotettava, on siinä oltava sopiva ja tarpeeksi suuri otos, korkea vastauspro-

sentti, sekä kysymykset, jotka mittaavat oikeita asioita. (Heikkilä 2014, 1.) Tutkimuk-

sen luotettavuuden arviontiin liittyy vahvasti reliaabelius ja validius. Reliaabelius tar-

koittaa tutkimuksen tuloksien toistettavuutta. Validius tarkoittaa sitä, että valitulla 

menetelmällä pystyy mittamaan juuri niitä ominaisuuksia, joita se on tarkoituskin mi-

tata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) Nämä tekijät huomioitiin tämän opin-

näytetyön tutkimuksien kysymyksien muotoilussa.  

Tämän opinnäytetyön asiakastutkimukseen vastasi 59 henkilöä, joten otos jäi odotet-

tua pienemmäksi. Tutkimukseen toivottiin vähintään 100 henkilön vastausta. Vas-

taukset olivat asiallisia, eikä vastauksista käynyt ilmi niiden tarkoitusperien olleen 

vääriä. Opinnäytetyöhön oli toimeksiantajan puolesta ennalta määritelty asiakasseg-

mentit, joita ei kuitenkaan voitu tavoittaa. Kuitenkin vastauksia saatiin eri matkailija-

tyypeiltä, miehiltä ja naisilta, sekä eri ikäisiltä henkilöiltä. Valitettavasti vastaajien 

kansalaisuudessa ei ilmennyt monipuolisuutta, sillä lähes kaikilla se oli suomi. Luotet-

tavuuteen saattoi vaikuttaa kysymysten muoto, sillä joistakin vastauksista oli päätel-

tävissä, että jotkin kysymykset oli saatettu ymmärtää väärin. Benchmarking joudut-

tiin toteuttamaan vain internetissä olevien tietojen avulla, joten joitakin tietoja on 

voinut jäädä löytämättä.  

Tässä opinnäytetyössä teoria ja tutkimuksien tulokset vastasivat suurimmilta osilta 

toisiaan, sillä molemmissa ilmeni samoja piirteitä ja palveluita, kuten ruoan ja juo-

man tarjoaminen. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa selkeä, informatiivinen ja 

visuaalinen suunnitelma taksilounge-tilasta toimeksiantajalle. Opinnäytetyötä toteu-

tettiin Juha Tuulaniemen palvelumuotoiluprossia mukaillen, johon opinnäytetyönte-

kijät perehtyivät ennen prosessin aloittamista. Teoriapohja loungeista ja niiden käy-

töstä tukivat uuden palvelun suunnittelemista, vaikkei täysin vastaavaa palvelua ollut 

löydettävissä. Kun palvelu on mahdollisesti lanseerattu, olisi kannattavaa tutkia asia-

kaspalautteiden avulla palvelun onnistumista ja sen kehitysmahdollisuuksia. Näin 
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saadaan arvokasta tietoa uudesta palvelusta ja näin sitä voidaan kehittää asiakasläh-

töisemmäksi. Toinen jatkotutkimusaihe voisi olla palvelun menestyksen tutkiminen, 

eli olisiko kannattavaa hyödyntää samanlaista konseptia myös muualla Suomessa ja 

muissakin kohteissa kuin lentokentillä. Opinnäytetyössä haluttiin suunnitella toimiva 

kuvaus taksiloungesta, joka voisi uutuudellaan tuoda arvoa niin palvelu- kuin matkai-

lualallekin.  
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Liitteet 

Liite 1. Brändikartta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TaxiMomentin brändikartta (IdeatRahax n.d., muokattu).  
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Liite 3. Tuotemanuaali  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotemanuaali taksi-
lounge palvelusta  
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Taksilounge palvelusta  

Taksilounge tarkoittaa loungea eli odotustilaa taksiasiakkaille. TaxiMomentille suun-

niteltu taksilounge oletetaan sijoittuvan Helsinki-Vantaan lentoaseman tuloterminaa-

liin. Taksiloungeen saapuu eri lennoilta matkustajia ja takseihin voidaan jakaa mat-

kustajia kohteen perusteella. Taksiloungessa matkustajat voivat odottaa taksia rau-

hallisessa ja viihtyisässä tilassa, jossa monipuolisesti istumapaikkoja. Lounge tarjoaa 

myös WiFi -yhteyden ja pistorasioita, jotka mahdollistavat rentoutumisen lisäksi 

myös työskentelymahdollisuuden. Taksilounge tuo lisäarvoa taksilla matkustamiseen 

ja myös näkyvyyttä TaxiMomentille. Vastaavaa lounge-tilaa ei löydy kilpailijoilta, jo-

ten tämän palvelun avulla TaxiMoment erottuu heistä positiivisesti.  

Taksiloungessa odotetaan taksin saapumista rauhallisessa tilassa ja taksin saapuessa 

siihen voidaan yhdistää eri lennoilta saapuneita asiakkaita, jotka ovat matkalla sa-

maan suuntaan. Taksikyydin jakaminen on ympäristöystävällistä ja asiakkaalle edulli-

sempaa. Palvelun tarjoajan näkökulmasta jaettu kyyti on hyödyllinen, koska se vaatii 

vähemmän resursseja, kuten työntekijöitä ja kalustoa. Taksilounge tarjoaa asiakkail-

leen myös yksityisyyttä, koska asiakkaan ei tarvitse löytää kuljettajan luokse esimer-

kiksi kyltin perusteella, jossa lukee asiakkaan oma tai yrityksen nimi. Näiden ominai-

suuksien ansiosta taksilounge on hyödyllinen kaikille palvelun osapuolille. 
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Tuotekortti 

 

(Palvelumuotoilun sanasto n.d., muokattu). 
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Palvelupolku 

 

 

Asiakkaan palvelupolku (Mikä on palvelupolku? 2018, muokattu).   

 

Palvelupolussa on kuvattu potentiaalisen asiakkaan matkaa palvelun parissa. Kuvioon 

on merkitty punaisilla palloilla kontaktipisteet. Kontaktipisteet ovat tärkeitä osia pal-

velupolulla, koska niissä asiakas on vuorovaikutuksessa palvelun tarjoajan kanssa. 

Kontaktipisteiksi valittiin: saapuminen, taksin tilaus, loungeen meno, palveluiden 

käyttö loungessa, ilmoituksen saaminen taksin saapumisesta, sekä taksilla matkustus. 

Palvelupolku alkaa, kun asiakas saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja tilaa taksi-

kuljetuksen Helsingin keskustaan TaxiMomentin nettisivuilta. Asiakas haluaa hyödyn-

tää tarjolla olevaa uutta taksilounge-tilaa ja sen palveluita. Saavuttuaan loungeen 

hän ostaa juotavaa, rentoutuu ja lataa puhelintaan. Hetken odottamisen jälkeen taksi 

saapuu ja asiakas matkustaa sillä kotiinsa. Palvelun päättymisen jälkeen hän jakaa ko-

kemuksensa perheelleen.  

Taksilounge on uusi palvelu Suomessa, joten sen käyttö on oltava hyvin ohjeistettua. 

Yrityksen tulee huomioida kaikki eri vaiheet asiakkaan palvelupolussa, jotta palvelu 

voi tarjota uusia kokemuksia ja lisäarvoa asiakkaille. Erityisen tärkeää on, että asiak-

kaat ymmärtävät taksiloungen merkityksen ja osaavat hyödyntää sitä osana matkus-

tamista. Taksiloungen ja kyydin varaaminen tulee olla nopeaa ja selkeää, jotta asiakas 

haluaa hyödyntää odottamiseen käytetyn ajan taksiloungessa. Loungen on oltava 



50 

 
 

houkuttelevan ja viihtyisän näköinen, jotta myös uusien asiakkaiden mielenkiinto pal-

velua kohtaan herää. Asiakas tulee pitää ajan tasalla palvelun etenemisestä, eikä tak-

sin saapuminen saa kestää kuitenkaan liian pitkää aikaa. Palvelun päätyttyä asiak-

kaille on hyvä antaa mahdollisuus palautteen antamiseen, esimerkiksi suunnitellun 

sovelluksen kautta, koska asiakkaan palvelupolku jatkuu myös palvelun käytön jäl-

keen. Palvelun ollessa uusi, on palaute tärkeää, jotta palvelua voidaan kehittää en-

tistä asiakaslähtöisemmäksi. Palvelupolkua voidaan myös tutkia ja kerätä sitä kautta 

tarkemmin tietoa esimerkiksi kriittisistä pisteistä.  
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Arkkityypit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Asiakastutkimuksen arkkityypit. 

 

Oman tilan etsijä 

• 27-vuotias nainen  
• Tahtoo yksityisen tilan  
• Toivoo maksuttomuutta 
• Vapaa-ajan matkustaja   
 

 

Mukavuusmatkailija  

• 45-vuotias nainen  
• Arvostaa rauhallisuutta ja 

mukavuutta 
• Vapaa-ajan matkustaja  

 

 

Tulin loungeen saadakseni omaa rauhaa. Pi-

dän erityisesti tarjolla olevista ruoista ja juo-

mista!  

Tulin loungeen koska halusin rauhallisen ti-

lan odottaa taksia. Arvostan tilan visuaa-

lista ilmettä!  

Bisnesmatkailija  

• 53-vuotias mies  
• Työmatkustaja  
• Tarvitsee työtilaa ja resurs-

seja siihen  
 

 

Tulin loungeen työmatkan jälkeen. Täällä 

on hyvä viimeistellä työtehtäviä!  
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Arkkityyppejä luotiin kolme. Kaksi näistä arkkityypeistä edustaa naispuolisia henki-

löitä, koska heitä kyselyn vastaajista oli suurin osa (76 %). Kolmas arkkityyppi kuvas-

taa miestä, sillä heitä oli 24 % prosenttia vastaajista. Kaikki arkkityypit ovat kansalai-

suudeltaan suomalaisia. Arkkityypeistä muodostettiin kuvio (kuvio 3), jossa arkkityy-

pit on esitelty. Arkkityypeille keksittiin myös syyt, miksi he tulivat loungeen ja ne kir-

joitettiin puhekupliin. Jokaiselle arkkityypille päätettiin niitä kuvailevat nimet. Arkki-

tyypin kuvion vieressä on tiivistelmä arkkityypistä, sekä matkustustottumuksista. 

 

Markkinointisuunnitelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markkinointisuunnitelma taksiloungelle (Markkinointiviestintä n.d., muokattu).  
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Taksilounge on uusi palvelu Suomessa, joten markkinoinnin tulee olla monipuolista ja 

tehokasta. Markkinoinnilla voidaan esitellä uutta palvelua ja samalla myös kertoa tar-

kemmin sen palveluideasta ja käytöstä. Markkinointia voidaan tehdä yrityksen netti-

sivuilla, Facebookissa, Instagramissa ja muissa kanavissa. Palvelun on tärkeää tavoit-

taa potentiaalisia asiakkaita myös ulkomailta. Markkinoinnilla tämä voitaisiin toteut-

taa esimerkiksi tekemällä yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa, esimerkiksi 

Finnairin. Markkinoinnin asiakassegmenteiksi määriteltiin yritysasiakkaat, pariskun-

nat, turistit, eläkeläiset, sekä luksuksen etsijät. Markkinointisuunnitelma pohjan li-

säksi asiakassegmentteihin lisättiin työmatkustajat ja kansainväliset matkustajat. 

 

Tilasuunnitelmat  

Tilasuunnitelmia toteutettiin kaksi kappaletta ja ne kuvastavat erilaisia versioita tak-

siloungesta. Molemmista tiloista löytyy samoja piirteitä, jotka ovat saatu tutkimuk-

sien tuloksista. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi mukavat tuolit, pistorasiat, työpisteet, 

sekä yksityisyys, koska tarjolla on yhden henkilön istuttavia sohvia. Värimaailma mo-

lemmissa suunnitelmissa on yhtenäinen, sillä tiloissa haluttiin tuoda esille TaxiMo-

mentin brändiä. TaxiMomentin brändissä on esillä keltainen ja musta, joka löydettiin 

tutkimalla yrityksen nettisivuja. Molemmissa tiloissa on tarpeelliset asiat, kuten ros-

kis ja tuolit, sekä sisustuselementtejä, kuten matot, kasvit ja taulut. Tiloissa olevat 

taulut kertovat TaxiMomentista, sen historiasta ja palveluista.  
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Tilasuunnitelma ensimmäinen lounge 

 

Taksilounge 1. oleskelutila, sen tuolit ja sivupöydät.  

 

Taksilounge 2. samassa oleskelutilassa on myös pöytätilaa korkeilla tuoleilla, 
pistorasioilla ja jalkalampulla. Tilasta löytyy myös palveluautomaatti, josta saa 
ostettua pientä syötävää, sekä juotavaa.  
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Taksilounge 1. tarkempi kuva pöytätilasta, joka mahdollistaa myös työskentelyn 
esimerkiksi omalla tietokoneella.  

 

Tilasuunnitelma toinen lounge 

 

Taksilounge 2. oleskelutila keltaisilla sohvilla ja mustilla yksityisyyttä tarjoavilla, sekä 
trendikkäillä korituolilla. 
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Taksilounge 2. pöytätilat ja naulakko asiakkaiden takeille.  

 

 

Taksilounge 2. tarkempi kuva pöytätiloista. Kuvat seinällä kertovat TaxiMomentista. 
Seinällä oleva digitaalinen näyttö ilmoittaa paikallisen sään, sekä kellonajan. Tieto 
vaihtuu suomen-, englannin-, sekä ruotsin kielen välillä tasaisin väliajoin.  
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Taksilounge 2. tarkempi kuva oleskelutilasta. Seinällä olevissa hyllyissä on 
TaxiMomentin esitteitä, sekä käyntikortteja, joita asiakas voi ottaa mukaansa. Kuvat 
kertovat TaxiMomentista. Pistoriasioita on myös istumapaikkojen luona.  

 

 

 


