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1 JOHDANTO

Ostosten tekoon käytetyn ajan lisääntyessä shoppailusta eli huvipainotteisesta

ostostenteosta on muodostumassa suosittu, jopa urheiluun verrattavissa oleva

vapaa-ajan viettotapa. Siihen panostetaan sekä ajallisesti että laadullisesti.

(Markkanen 2008, 47; Dean 2003, 7.)

Kilpailun kiristyessä kuluttajille halutaan tarjota vain parasta. Hyvä asiakaspal-

velu pitää sisällään paljon muutakin kuin ystävällisen ja asiantuntevan asia-

kaspalvelutilanteen hoitamisen. Siihen kuuluvat lisäksi hyvä tuotteiden ja pal-

velun saatavuus, oikeanlainen eli kohderyhmälähtöinen markkinointiviestintä,

tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyinen hinnoittelu sekä monipuolisen vali-

koiman tarjoaminen asiakkaalle mielenkiintoisessa ja toimivassa ympäristös-

sä. (Paakkanen 2007.)

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarve

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun vaate-

tusalan koulutusohjelma. Ajatus opinnäytetyöstä lähti liikkeelle, kun visuaali-

nen markkinointi päätettiin ottaa osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun vaa-

tetusalan koulutusohjelmaa. Työn avulla haluttiin saada opintokokonaisuuteen

liittyvää materiaalia, jonka avulla voidaan syventää aihepiirin tuntemusta.

Vaatetusalan koulutusohjelman aikaisemmista opinnäytetöistä ei löydy vas-

taavantyyppistä. Venäläisen (2006) ”Pukeutumispalvelujen kehitystarpeet Jy-

väskylässä – Näkökulmana arvontuotanto asiakkaille” kartoittaa Jyväskylän

tarjonnan ja tarpeet pukeutumispalveluille sekä käsittelee suomalaisten asiak-

kaiden arvomaailmaa. Mäkisen (2002) ”Visuaalinen markkinointi vaatetusalan

vähittäiskaupassa” perehtyy visuaaliseen markkinointiin osana yrityksen

markkinointia keskittyen lähinnä somistamiseen ja esillepanoihin. Myymä-

läympäristöä lähestytään lähinnä suunnittelun näkökulmasta, mutta esimer-

kiksi myymälän värimaailmaan ei perehdytä.
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Ristimäki (2005) tutkii opinnäytetyössään ”Vero Modan somistus osana Best-

seller A/S:n markkinointia” esimerkkitapauksen pohjalta markkinoinnin eri osa-

alueita esillepanojen näkökulmasta. Työssä käsitellään muun muassa mai-

nontaa ja perehdytään somistajan työnkuvaan. Mäkelän (2006) työ ”Myymälä-

konsepti vaatetusalalla – Case Duetto Oy” lähestyy yritysidentiteettiä esimerk-

kitapauksen näkökulmasta keskittyen ketjuliiketoimintaan.

Tässä työssä käsitellään visuaalista markkinointia kuluttajan ostokäyttäytymi-

seen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Samalla pohditaan myymäläympä-

ristön vaikutusta ostopäätökseen.

1.2 Tutkimusmenetelmä ja aiheen rajaus

Tutkimusongelman selvittämiseksi ei aina tarvita empiiristä eli käytännönlä-

heistä tutkimusta. Usein tarvittavaa aineistoa on löydettävissä jo aiemmasta

kirjallisuudesta. Tällöin voidaan tehdä kirjallisuusselvitys, jonka avulla saa-

daan aiheesta tietoa. Muun muassa tilastot, kehityksen historia, mielipidetut-

kimukset, esimerkit sekä käsitemääritelmät voivat valaista ongelmaa merkittä-

västi. (Routio 2007.)

Koska tutkimuksen aihe on yleinen eikä esimerkkitapausta ole, voitiin työssä

käyttää selvitystyyppistä kirjallisuustutkimusta. Tietoa haettiin erityyppisistä

lähteistä. Apuna käytettiin jo olemassa olevaa kirjallisuutta, internetistä löyty-

vää tietoa sekä koulutusmateriaalia.

Tässä työssä tutkitaan myymäläympäristöä vaatetusalan näkökulmasta pai-

nottaen valaistuksen ja värien merkitystä vaateliikkeen myymäläsuunnittelus-

sa. Työssä tarkastellaan myös kuluttajien ostokäyttäytymistä sekä myymä-

läympäristön vaikutusta siihen.

Tutkimuksesta suljetaan pois virtuaaliset myymäläympäristöt sekä verkkokau-

pat. Myöskään teknologiaan perustuvia älykauppajärjestelmiä ei käsitellä. Va-

lojen osalta läpikäydään valaistuksen merkitys myymäläympäristössä, mutta

teknisestä puolesta on tarkasteltu vain keskeisimpiä asioita. Väriosiossa käsi-
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tellään värien merkitystä myymälän ilmeessä sekä niiden vaikutusta asiakkai-

siin ja sitä kautta ostokäyttäytymiseen. Eri maiden kulttuurivaikutteiset värikä-

sitykset on jätetty työn ulkopuolelle.

Työssä tutkitaan siis ostokäyttäytymistä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä myy-

mäläympäristössä painottaen värien ja valojen merkitystä osana visuaalista

markkinointia.

1.3 Työn kulku

Keskeisimmät termit on selitetty sitä mukaa kun ne tulevat työssä esille. Alus-

sa käsitellään kuluttajien ostokäyttäytymistä ja selitetään keskeisimmät osto-

prosessityypit. Sen jälkeen määritellään brändi käsitteenä ja tutkitaan sen vai-

kutusta ostokäyttäytymiseen. Myymälän imago -käsitteen avaamisen jälkeen

tutkitaan myymäläympäristön luomia mielikuvia sekä ostoympäristön vaikutus-

ta asiakkaaseen.

Opinnäytetyön rakenne pohjautuu osittain Markkasen teoksessa esiteltyyn

Castaldon ja Bottin (1999) osajakoon, jossa ympäristön osatekijät on jaoteltu

kolmeen ryhmään (Markkanen 2008, 101). Työn keskivaiheilla käydäänkin läpi

samaiset myymäläympäristön osatekijät, joista koostuu pääosa opinnäytetyös-

tä. Lopuksi pohditaan opinnäytetyötä ja sen aihetta kokonaisuutena eri näkö-

kulmista.

2 KULUTTAJIEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

Ihmisten ostokäyttäytymistä on tutkittu jo vuosien ajan (Bell & Ternus 2006,

25). Shoppailusta on muodostunut varteenotettava vapaa-ajanviettotapa ja

siihen kulutetaan yhä enemmän aikaa (Markkanen 2008, 47). Suomessa

shoppailusta pitävät eniten nuoret ja eläkeikäiset naiset ja vähiten keski-

ikäiset miehet (Nykänen 2008).
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Eri tuotemerkkien tarjotessa keskenään samantyyppisiä tuotteita, on ostopai-

kan valinta mutkistunut ja yritysten välinen kilpailu koventunut. Pienetkin sei-

kat saattavat olla ratkaisevia. Tämän vuoksi myymäläuskollisuutta ei sovi vä-

hätellä. On myös tärkeää tuntea shoppailutilanne sekä siihen vaikuttavat teki-

jät, jotta asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisimmat hyvät ostospuitteet. (Dean

2003, 7; Markkanen 2008, 47–48; Kulutuksen pitkä kaari 2008, 384–385.)

Ostoskäynnillä tulee olla myös kokemusarvoa, jotta satunnainen asiakas saa-

daan palaamaan myymälään uudelleen. Nykyään yhä useammat vähittäis-

kauppiaat näkevätkin itsensä ennemmin muistojen ja kokemusten tuottajana

kuin tuotteiden ja palveluiden tarjoajana. (Mathwick, Rigdon & Malhotra 2001.)

Markkinoinnin perusteosten mukaan kuluttajan ostopäätös on usein järkipe-

räinen, jolloin kuluttaja tunnistaa tarpeen, etsii sitten tietoa tuotteesta, punnit-

see vaihtoehtoja eri valintakriteerien perusteella sekä valitsee lopulta itselleen

sopivimman tuotteen. Kuluttajan ostoprosessi ei kuitenkaan aina ole näin jär-

kiperäinen ja alusta loppuun asti mietitty. (Markkanen 2008, 20.)

Vaikka kuluttajilla on monia muitakin shoppailumotiiveja, voidaan tehdä karkea

kaksijako. Childers, Carr, Peck ja Carson kirjoittavat, että Hirschman & Hol-

brok (1982) jakavat kuluttajat ongelmanratkaisijoihin sekä heihin, jotka etsivät

huvia, nautintoa, aktiviteetteja sekä aistiärsykkeitä. Hyöty- ja nautintomotivaa-

tioita pidetään siis tärkeimpinä lähtökohtina käsiteltäessä kulutusilmiötä sekä

kuluttajan ostokäyttäytymistä. (Childers, Carr, Peck & Carson 2001.) Kuluttaji-

en ostoprosessit voidaan täten nimetä kahdeksi ryhmäksi: rationaalinen sekä

impulsiivinen ostoprosessi.

2.1 Rationaalinen ostoprosessi

Ennalta suunniteltu ja ”järkevä” tavaranhankinta ovat perinteisen ostoksilla

käymisen tunnuspiirteitä (Nykänen 2008). Rationaalisessa eli järkiperäisessä

prosessissa kuluttaja havaitsee tarpeen, vertailee eri myymälöitä sekä niiden

tarjontaa henkilökohtaisten valintakriteeriensä perusteella ja tekee vasta sitten

lopullisen ostopäätöksen (Markkanen 2008, 20, 47–48). Henkilökohtaisia va-
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lintakriteerejä voivat olla esimerkiksi ostajan lempivärit, mahdolliset materiaa-

liherkkyydet, tuotteen valmistusmaa tai hinta.

Järkiperäisessä ostoprosessissa kuluttaja pyrkii hankkimaan tarvitsemansa

tuotteet tehokkaasti, aikaa säästävästi ja vaivatta (Childers ym. 2001). Hän

haluaa myös minimoida mahdolliset virhehankinnat.

2.2 Elämysshoppailu sekä impulsiivinen ostoprosessi

Kuluttajat ovat tottuneet yhdistämään ostosten teon mielihyvään (Paulvé &

Boyé 2000, 84). Yhä useammat liikkeet tarjoavatkin kokonaisvaltaisia elämyk-

siä (Hämäläinen 2008). Elämysshoppailulla tarkoitetaan ostopaikassa tapah-

tuvaa aisteja stimuloivaa ja ajatuksia provosoivaa toimintaa, johon ei välttä-

mättä liity ostamista (Markkanen 2008, 49). Se onkin lähinnä ajanvietettä: hu-

via tai rentoutumista (Nykänen 2008).

Tunteet, mielikuvat, elämykset sekä tarinat ovat vahvoja aineksia nyky-

yhteiskunnassa (Pitkänen 2001, 41). Elämysshoppailijat nauttivatkin itse ta-

pahtumasta, eikä heillä ole ennalta määriteltyä tavoitetta (Childers ym. 2001;

Underhill 2004, 87). Heille siis riittää usein jo pelkkä ajanviete (Dean 2003, 54)

sekä myymälästä saatava kokemus.

Heräteostaminen on osa elämysshoppailua. Tässä vähemmän rationaalisessa

prosessissa toiminta ja impulsiivisuus ovat päätösprosessin päätekijöitä

(Markkanen 2008, 48.) Heräteostolla ei välttämättä tarkoiteta sitä, että kulutta-

ja ostaa turhaa tavaraa tai liian paljon, vaan se voi myös olla hetken mielijoh-

teesta syntyvä tarpeellisten tai hyödyllisten tuotteiden hankinta (Lahtinen, Iso-

viita& Ihamäki 1991, 56).

Tapauksissa, joissa ei etsitä tiettyä tuotetta, kuluttajan sitoutuminen hänen

asioimaansa liikkeeseen tai sen tuotteisiin on usein alhainen. Tämä ostospai-

kan valitsemistapa on kuitenkin yleistymässä. (Markkanen 2008, 48.)
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3 BRÄNDI JA SEN VAIKUTUS OSTOKÄYTTÄYTYMI-
SEEN

Brändillä tarkoitetaan tuotemerkkiä (Lindroos, Nyman & Lindroos 2005, 20).

Tuotemerkin arvo koostuu sen tunnettuudesta sekä sen aikaansaamista

myönteisistä ja kielteisistä tuotteisiin liittyvistä mielikuvista (mts. 20–21; Rope

& Mether 2001, 205). Brändi on siis yrityksen tuotteeseen tai palveluun liittyvi-

en mielikuvien ilmentymä.

Yrityksen keskeisin kilpailukeino on tuotetarjonta. Voimakkain puolestaan on

hinta. (Paakkanen 2007.) Myös itse tuotemerkillä on usein suuri vaikutus os-

topäätökseen. Onnistunut brändi vetää kuluttajia puoleensa (Kulutuksen pitkä

kaari 2008, 384), mutta huono sellainen voi pilata hyvänkin tuotteen. Heikon

brändin kehittäminen vaatii paljon työtä (Easton 2008).

Kuluttaja brändää itsensä valitsemillaan brändeillä. Sama asiakas valikoi eri

liikkeissä eri tuotteita ja tuotemerkkejä. (Kulutuksen pitkä kaari 2008, 384.)

Sellaiset merkit, jotka erottuvat kilpailijoiden joukosta, menestyvät parhaiten.

(Easton 2008). Tuotemerkin menestys perustuu sellaisiin kuluttajiin, jotka os-

tavat sen tuotteita toistuvasti. Sitoutunut, brändiuskollinen kuluttaja on arvokas

kilpailun täyteisillä markkinoilla. (Kulutuksen pitkä kaari 2008, 385.)

Yritykset ovat jalostaneet brändien myymisen osaksi nykykulttuuria muun mu-

assa järjestämällä erilaisia tapahtumia. Tämä kulttuurin vaikutus vähittäis-

kauppaan näkyy myös myymäläsuunnittelussa, sillä vähittäismyymälät muis-

tuttavat yhä enemmän taidegallerioita. Kulutus ja kulttuuri ovat siis pikkuhiljaa

kohdanneet. (Dean 2003, 8, 52.)

4 MYYMÄLÄN IMAGO

Myymälän imago tarkoittaa mielikuvaa myymäläympäristöstä. Ympäristön

luomat mielikuvat ovat merkittäviä markkinatekijöitä sekä pääomaa yritykselle.
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Mielikuvat koostuvat erilaisista kokemuksista, uskomuksista, asenteista, tie-

doista, tunteista sekä päätelmistä. Yritysten on kiinnitettävä huomiota siihen,

millaista kuvaa ne toiminnallaan välittävät, sillä mielikuvat vaikuttavat hyvin

pitkälti yrityksen menestykseen. (Pitkänen 2001, 15, 55–56, 123, 190.)

Koska eri brändit tarjoavat nykyään keskenään hyvin samantyyppisiä tuotteita,

haluavat kuluttajat erottaa edes liikkeet toisistaan (Dean 2003, 8–9). Myymä-

läympäristön eri osatekijät, esimerkiksi myymälän sisällä tapahtuva mainonta

ja tarjoukset sekä tuotteiden houkutteleva esillepano voivat saada kuluttajan

ostamaan. Yritykset ovatkin alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota myös

myymäläympäristöön. (Hämäläinen 2006; Markkanen 2008, 20.)

Kuluttajan ostokäyttäytymistä ohjaavat muutkin seikat kuin tulotaso tai muut

henkilökohtaiset ominaisuudet. (Kulutuksen pitkä kaari 2008, 384). Kuluttaja

tekee myös tilannekohtaisia valintoja, joihin vaikuttaa koko toimintaympäristö.

Toimintaympäristö käsittää paikan, sisustuksen, designin, tavarat ja tuotteet,

palvelut sekä muut ihmiset. Myös esimerkiksi säällä ja viikonpäivällä on merki-

tystä. (Kulutuksen pitkä kaari 2008, 384–385).

Tapa, jolla ihmiset käyttäytyvät tietyssä ympäristössä, on yksi kommunikoinnin

muodoista. Myymäläympäristö viestii asiakkaalle, mitä siellä on tarjolla sekä

minkä hintaisia tuotteet ovat. Asiakas viestii ostamisellaan hyväksyvänsä hin-

nan ja laadun. (Bell & Ternus 2006, 25.)

Kaikille ihmisille yhteiset tietyt fyysiset ja anatomiset kyvyt, taipumukset, rajoi-

tukset ja tarpeet asettavat jälleenmyyjälle yllättävän suuren haasteen. Asiak-

kaan ostokokemus riippuu siitä, minne hän menee, mitä hän näkee, kokee ja

miten hän tähän kaikkeen reagoi. (Mts. 26.)

Asiakkaan astuessa myymälään, kuluu häneltä useita sekunteja myymälän

tunnelman vastaanottamiseen. Tästä syystä hän ei välttämättä pysty huo-

maamaan aivan oven läheisyyteen sijoitettuja asioita. (Mts. 26; Pursiainen

2008a.) Kadun varrella sijaitsevissa liikkeissä tämä korostuu, sillä asiakkaalta

kuluu sisään tullessaan aikaa muun muassa takin avaamiseen ja hengähtämi-

seen, kun taas ostoskeskuksissa ollaan jo sisällä (Pursiainen 2008a). Sisään-
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tulo on hyvä jättää avaraksi, jotta asiakas saadaan houkuteltua peremmälle

myymälään (Lahtinen ym. 1991, 42; Pursiainen 2008a).

Toinen hyvä keino asiakkaan huomion saamiseksi on sijoittaa sisäänkäynnin

läheisyyteen jotakin, mikä pysäyttää sisälle tulevat asiakkaat, etteivät he siir-

tyisi liian nopeasti peremmälle myymälään. Vasta kymmenen askeleen eli

muutaman metrin jälkeen asiakas huomaa ympäristön paremmin. (Bell & Ter-

nus 2006, 26; Pursiainen 2008a.)

4.1 Myymäläympäristön vaikutus asiakkaaseen

Tuotteen menestys perustuu pitkälti sen tuotenimeen sekä pakkaukseen, jo-

ten pakkaus on tuotteen keskeisimpiä kilpailutekijöitä (Rope & Mether 2001,

194). Italialaisen vaatesuunnittelijan Fioruccin mielestä myymälä voidaan näh-

dä tuotteen pakkauksena (Markkanen 2008, 95). Tämän vuoksi mitään, mitä

on ja tapahtuu myymälässä, ei saa vähätellä.

Myymäläympäristöä eli myymälän miljöötä on tutkittu monesta eri näkökul-

masta. Ostoympäristön vaikutus kuluttajan tunteisiin ja sitä kautta ostokäyttäy-

tymiseen on suuri. (Mts. 96.) Jopa 70 % ostopäätöksistä tehdään myymälässä

(Pursiainen 2008a). Tärkeitä tekijöitä tässä ovat myymälän sisustus, hinta- ja

laatukäsitykset, liikkeen imago sekä tietenkin kuluttajan omat shoppailumotiivit

(Markkanen 2008, 96). Asiakkaan ja henkilökunnan välisellä suhteella on suuri

merkitys asiakkaan ostopäätökseen (mts. 96), kuten on myös henkilökunnan

keskeisellä vuorovaikutuksella.

Arkkitehtuurin ja sisustussuunnittelun saralla on tehty paljon tutkimuksia myy-

mäläympäristön vaikutuksista ihmisiin (mts. 97). Myymälän tilaratkaisut, miljöö

sekä ostamisen helppous ovat merkittävässä roolissa vaikuttaen kuluttajan

asiointikokemukseen liikkeessä. Myös kylttien, logojen ja opasteiden selkeys

ja näkyvyys, siisteys sekä tunnelma ovat tärkeässä roolissa, sillä asiakkaan

on löydettävä tuotteet vaivatta. (Paakkanen 2007; Pursiainen 2008a.)
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Selkeä yleissuunnittelu auttaa kuluttajaa hahmottamaan myymälän ja löytä-

mään etsimänsä. Tilankäytön ja kalusteiden tulisi tukea valikoimassa olevien

tuotteiden myyntiä parhaalla mahdollisella tavalla. Selkeys ja helppo ostami-

nen ovat avainsanoja asiakkaan näkökulmasta katsottuna. (Paakkanen 2007.)

Tilan ja palvelun tulee siis olla asiakaslähtöinen ja ostoihin inspiroiva (Pursiai-

nen 2008a).

5 MYYMÄLÄYMPÄRISTÖ JA SEN OSATEKIJÄT

Keskeistä liiketilan suunnittelussa on myymäläympäristön ymmärtäminen, sillä

ostopaikka on yksi tuotteen tärkeimmistä piirteistä. Ympäristön tulisi kuvastaa

myytäviä tuotteita, mutta myyntipaikka voi joskus olla jopa tärkeämpi kuin itse

tuote. (Dean 2003, 7; Markkanen 2008, 98.)

Kaikki fyysiset ja ei-fyysiset kaupan tekijät, joita kontrolloimalla voidaan saa-

vuttaa suotuisa myymäläympäristö asiakkaille, liittyvät myymäläympäristöön

(Markkanen 2008, 98). Myymäläsuunnittelu käsittää muun muassa tilanjaka-

misen, valaistuksen, materiaalien sekä huonekalujen ideoinnin (Paulvé & Bo-

yé 2000, 84).

Kuluttaja aistii myymälän ilmapiiriä eri aistein. Myymälän visuaalisuus hahmot-

tuu näköaistin avulla värien, kirkkauden, koon ja muotojen kautta kun taas

kuuloaisti havaitsee äänen voimakkuuden sekä sävelkorkeuden. Tuoksut sekä

ilman raikkaus viestittyvät hajuaistin avulla sekä eri lämpötilanvaihtelut ja eri-

laisten pintojen pehmeys tulevat havaituiksi tunneaistin avulla. Jopa illuusio eli

harhakuvitelma eri mauista voidaan aikaansaada näkö- ja hajuaistien avulla.

(Markkanen 2008, 99.) Esimerkiksi tarkoituksellinen mansikan tuoksu yhdistet-

tynä punaiseen seinään voi saada mansikan ”maistumaan” suussa.

Markkasen teoksessa käsitellään Bitnerin (1992) teoriaa, joka jakaa myymä-

läympäristön kolmeen osatekijöiden luokkaan. Näitä ovat ympäristön tilaa ku-

vaavat tekijät, tilasuunnittelu ja tilan toimivuus sekä merkit ja symbolit. En-

simmäinen ryhmä pitää sisällään eri aistein havaittavat asiat, kuten lämpötilan,
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ilmanlaadun, melun, musiikin, valaistuksen sekä hajut. Toiseen ryhmään kuu-

luvia osatekijöitä ovat pohjakaava, kalusteet sekä välineet. Viimeiseen ryh-

mään kuuluvat muun muassa kyltit sekä sisustustyyli. (Markkanen 2008, 99.)

Samassa teoksessa Baker, Grewal ja Parasuraman (1994) huomioivat lisäksi

asiakkaan ja henkilökunnan keskeisen vuorovaikutuksen ja jakavat myymä-

läympäristön eri tekijät ilmapiirin muodostajiin, design-tekijöihin sekä sosiaali-

siin tekijöihin. Kaikki myymäläympäristön taustalla olevat ei-visuaaliset tekijät,

kuten valaistus, musiikki, lämpötila sekä tuoksut, muodostavat myymälän il-

mapiirin. Design-tekijät jakautuvat kahteen alaluokkaan: toiminnallisiin ja es-

teettisiin design-tekijöihin. Toiminnallisilla tekijöillä viitataan myymälän

layoutiin, mukavuuteen sekä henkilökohtaisuuteen ja esteettisiä tekijöitä ovat

värit, arkkitehtuuri, materiaalit sekä yleinen tyyli. Kaupan henkilökunta on sen

sosiaalinen tekijä. (Mts. 100.)

Castaldo ja Botti (1999) lisäävät palvelu-ulottuvuuden sekä vuorovaikutuksen

asiakkaiden välillä osaksi myymäläympäristön sosiaalista perspektiiviä. Hei-

dän mukaansa kaupan tarjoamat palvelut ovat tärkeä osa ympäristön piirteitä.

(Mts. 100.)

Castaldo ja Botti jakavat ympäristön osatekijät eli myymälän tarjonnan piirteet

kolmeen ryhmään: myymälän rakenne, tuotevalikoima sekä palvelut. Myymä-

län rakenne jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen rakenteeseen. Heidän luokittelun-

sa mukaan ulkoinen rakenne kattaa arkkitehtuurin sekä julkisivun ja sisäinen

sisätilojen ratkaisut. (Mts. 101.)

Tuotevalikoimalla tarkoitetaan visuaalisuutta eli silmin havaittavuutta sekä tuo-

teluokkien hallintaa. Visuaalisuus kattaa displayn eli tuotteiden esillepanon ja

tuoteluokkien hallintaan kuuluu visual merchandising eli visuaalinen markki-

nointi. Palvelutarjonta pitää sisällään niin kaupan informatiiviset palvelut kuin

virkistäytymispalvelutkin, joista kummastakin löytyvät sekä ulkoiset että sisäi-

set palvelut. (Mts. 101, 129.) (Ks. kuvio 1, s. 13.)
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KUVIO 1. Myymäläympäristön osatekijät. (Markkanen 2008, 101, 129.)

Seuraavissa luvuissa käsitellään näitä Castaldon ja Bottin jakamia myymä-

läympäristön kolmea osatekijää hieman tarkemmin. Luvussa 6 käsitellään

myymälän rakennetta. Ulkoisesta rakenteesta käydään läpi lähinnä näyteikku-

na ja sisäisessä rakenteessa perehdytään pohjaratkaisuihin, valaistukseen

sekä väreihin. Luku 7 keskittyy tuotevalikoimaan, joka pitää sisällään visuaali-

sen markkinoinnin sekä tuoteluokkien hallinnan. Myymälän palvelutyypit puo-

lestaan käydään läpi luvussa 8.

6 MYYMÄLÄN RAKENNE

Myymäläympäristön ensimmäinen osatekijä on myymälän rakenne. Kaikki

elementit, jotka muodostavat myymälän ympäristön, ovat osa sen rakennetta

(Markkanen 2008, 102). Ulkoisia elementtejä ovat esimerkiksi kaupan julkisi-

vun arkkitehtuuri, tyyli sekä näyteikkunat. Sisätilojen suunnittelu ja pohjarat-
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Informatiiviset palvelut
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Display
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Ulkoiset palvelut

Sisäiset palvelut

Julkisivu
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kaisut eli layout, käytetyt materiaalit, kalusteet, koristeet sekä vitriinit puoles-

taan muodostavat sisätilojen rakenteen. (Markkanen 2008, 102.)

Muut aisteja stimuloivat elementit ovat myös osa myymäläympäristön raken-

netta. Tällaisia ovat esimerkiksi musiikki, hajut sekä tuoksut. (Mts. 102; Väke-

väinen 2007.) Musiikki vaikuttaa mielialaan ja sitä soittava liike on viihdyttä-

vämpi kuin täysin hiljainen. Miellyttävä musiikki aikaansaa positiivisen asen-

teen myymälähenkilökuntaa kohtaan ja saa asiakkaan myös viihtymään liik-

keessä pidempään. (Markkanen 2008, 117.)

Kaikkialla tuoksuu jollekin ja tuoksuja voidaan verrata myös väreihin (Väke-

väinen 2007). Hajuja ja tuoksuja, jotka eivät aiheudu mistään tietystä myymä-

lässä olevasta kohteesta, kuten tuotteesta, kutsutaan ympäristön tuoksuiksi

(Markkanen 2008, 120). Niillä aikaansaadaan miellyttävä tunnelma liikkee-

seen, sillä tuoksut laukaisevat ihmisen aivoissa muistikuvia (Väkeväinen

2007).

Seuraavaksi käsitellään ympäristön ulkoisia osatekijöitä keskittyen näyteikku-

noihin. Sen jälkeen työssä käydään läpi sisäisiä elementtejä käsittäen sisätilat,

layoutin, valaistuksen sekä värit.

6.1 Näyteikkunat

Näyteikkunoilla on erittäin tärkeä rooli myymäläympäristössä (Markkanen

2008, 102). Ne luovat mielikuvia, toimivat käyntikorttina sekä esittelevät liik-

keen tarjontaa kuluttajille (mts. 106; Lahtinen ym. 1991, 68). Tutkimusten mu-

kaan yli 75 % asiakkaista kiinnittää huomiota näyteikkunoihin, ja ne tuleekin

uusia 7–30 päivän välein (Markkanen 2008, 102, 109).

Näyteikkunan tarkoituksena on herättää huomiota ja kiinnostusta sekä tuoda

esille tiettyjä tuotteita. Mielenkiintoinen ikkuna saattaa houkutella satunnai-

senkin ohikulkijan astumaan sisälle liikkeeseen luomalla hyvän ensivaikutel-

man myymälästä sekä sen tuotteista. (Mts. 103; Lahtinen ym. 1991, 68.) Par-

haassa tapauksessa näyteikkuna nostaa myyntilukuja suuresti.
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Liikkeen imago määrää sen, kuinka paljon tuotteita ikkunassa on kerrallaan

esillä. Kaupalliset tuotteet asetetaan usein esille suurina ja tiiviinä kokonai-

suuksina, kun taas merkki- ja luksusbrändien tuotteet laitetaan esille väljästi.

Pääsääntönä voidaan sanoa, että mitä kalliimmista tuotteista on kyse, sitä

vähemmän niitä laitetaan esille. Tämä ei kuitenkaan aina päde, sillä jotkut liik-

keet esittävät tarkoituksella massatuotteet luksuksen tavoin ilmavasti. (Mark-

kanen 2008, 103–104, Dean 2003, 7.)

Markkasen mukaan Pivetta (2007) jakaa liikkeet neljään ryhmään: huippumer-

kit, luksustuotteet, elegantit sekä kaupalliset massatuotteet (Markkanen 2008,

103). Oheinen kuvio kuvaa tuotteiden asettelutiheyttä (ks. kuvio 2). Mitä kor-

keammalla pyramidissa luokka on, sitä ilmavammin se on esillä.

KUVIO 2. Tuoteluokkapyramidi. (Markkanen 2008, 104.)

Näiden liiketyyppien kahden ensimmäisen ryhmän kohdalla hinnat eivät ole

esillä, kun taas jälkimmäisten tuotteiden hinnat ilmoitetaan (Markkanen 2008,

104.) Suomessa vuonna 2000 voimaan astuneen kuluttajansuojalain 6 § mu-

kaan vähittäismyyntipaikassa ja sen näyteikkunassa olevat myytäviksi tarkoi-

tetut kulutustavarat on kuitenkin varustettava merkinnöillä myyntihinnasta (A

30.12.1999/1359). Näyteikkunat, joissa hinnat on laitettu selvästi esille, ovat
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etu sekä kuluttajalle, että myyjälle. Mikäli tuotteen hinta ei ole kunnolla esillä,

jättää joka kolmas sen ostamatta. (Järvi 2008.)

Elämysten luomista ja näyteikkunoita suunniteltaessa kannattaa huomioida

silmien ja aivojen yhteistoiminta. Oikealla silmällä nähty käsitellään vasem-

massa aivolohkossa ja päinvastoin. Koska vasen puolisko käsittelee mate-

maattiset, loogiset sekä kielelliset viestit oikean puolen ollessa luovempi, tun-

teellisempi ja havaitsevampi värien suhteen, on tehokkaampaa sijoittaa luovat

elementit enemmän näyteikkunan vasempaan laitaan. (Markkanen 2008,

116.)

6.2 Sisätilat

Asiakkaan astuessa liikkeeseen, alkavat tunnemaailmaa stimuloida puoles-

taan myymälän sisätilat. Myymälässä tulee jatkua sama linja teeman ja väri-

maailman osalta kuin näyteikkunassakin. (Markkanen 2008, 106.) Asiakkaan

saama mielikuva ja tunnelma liikkeestä eivät saa kadota sisään astuttaessa.

 Tyylikkäät kalusteet, värit, rekvisiitta, tuotteiden selkeä jaottelu sekä palvelu

luovat ilmapiirin. Ilmapiiri yhdessä tuotteiden kanssa herättävät ostohalun.

(Lahtinen ym. 1991, 35.) Sisustus ei saa viedä huomiota tuotteilta. Asiakkaan

tulee muistaa tuotteet eikä liikkeen seinän väriä. (Pursiainen 2008a.)

6.3 Layout eli pohjaratkaisut

Toimiva myymälän pohjaratkaisu luo perustan mukavalle ja helpolle ostosten-

teolle. Hyvin suunnitellulla kulkureitillä sekä oikein sijoitetuilla kalusteilla ohjail-

laan asiakkaan kulkureittejä ja johdatetaan hänet peremmälle myymälään ai-

heuttamatta tungosta. (Lahtinen ym. 1991, 35; Markkanen 2008, 107; Pursiai-

nen 2008b.)

Määrätietoinen asiakas katselee ympärilleen ja etsii tarvitsemaansa. Jos hän

ei löydä sitä, hän usein turhautuu ja poistuu liikkeestä pyytämättä apua. (Un-
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derhill 2004, 42.) Kun tuotteet löytyvät vaivatta, asiakas viihtyy liikkeessä pi-

dempään (Markkanen 2008, 107).

Hyvä pohjaratkaisu auttaa myös hyödyntämään myymälän jokaisen neliön

parhaalla mahdollisella tavalla (mts. 107; Pursiainen 2008b). Tyypillisimpiä

pohjaratkaisuja ovat free flow layout eli putiikkityylinen layout, grid layout eli

supermarket-layout sekä racetrack layout eli tavaratalo-layout (Markkanen

2008, 108).

Free flow layout

Free flow layoutissa ei ole ennalta määriteltyjä kulkureittejä. Korkeat kalusteet

ovat yleensä seinustoilla ja matalat pöydät ja telineet keskellä kauppaa. Väliin

jää paljon vapaita alueita ja koko liike on mahdollista nähdä parilla silmäyksel-

lä. (Markkanen 2008, 108.) Asiakas saa täten kuvan koko valikoimasta nope-

an ja lyhyenkin käynnin aikana (Lahtinen ym. 1991, 38). Tämänkaltainen

layout saa asiakkaan rentoutumaan ja viihtymään myymälässä pitkään sekä

stimuloi impulssiostamista (Markkanen 2008, 108).

Grid layout

Edellä mainitun vastakohta puolestaan on grid layout. Se on pohjaratkaisu,

jossa asiakas johdatetaan usein pitkienkin hyllyrivien avulla kiertämään koko

myymälä. Tämäntyyppisen liikkeen tuottavuus neliömetriä kohden on kaikkein

korkein. (Markkanen 2008, 108; Lahtinen ym. 1991, 40.)

Racetrack layout

Racetrack layout on edellisten pohjaratkaisutyyppien välimuoto. Siinä kulkurei-

tit on määritelty osittain ja ne ovat tasapainossa vapaiden alueiden kanssa

tarjoten rentouttavan shoppailukokemuksen sekä kannustaen seikkailemaan.

Kuluttaja ei todennäköisesti vieraile kaikilla alueilla, koska myymälä koostuu

useista alueista ja kulkureiteistä. Tämän vuoksi tuottavuus neliömetriä kohden

on pienempi. (Markkanen 2008, 108–109.)

Pohjaratkaisun uudistaminen

On tärkeää tarjota asiakkaille jotain uutta sekä inspiroida ja yllättää heidät.

Tämän vuoksi myymälän pohjaratkaisua tulisi aika ajoin muokata. Usein riittä-
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vää vaihtelua tuo levähdyspaikkojen siirtäminen toisaalle, pöytien vaihtaminen

sekä hyllyjen asettaminen toiseen paikkaan. (Markkanen 2008, 109.) Liikkeis-

sä, joissa tuotteiden vaihtuvuus on pieni, myymälän uudistuksen tärkeys ko-

rostuu.

6.4 Myymälän valaistus

Kaikkein tärkein yksittäinen myymälämiljööseen vaikuttava tekijä on hyvä va-

laistus. (Lahtinen ym. 1991, 80). Asiakas ei osta huonosti valaistuja tuotteita,

kun taas oikein valaistut tuotteen vetävät puoleensa (Pursiainen 2008a; Pursi-

ainen 2008b).

Valaistusvoimakkuuden mitta on luksi. Esimerkiksi päivänvalon valovoimak-

kuus normaalina pilvipoutaisena päivänä on noin 40 000 luksia. (Lahtinen ym.

1991, 76.)

Mitä kauempana kohteesta valon lähde on, sitä pienempi valon määrä on pin-

ta-alayksikköä kohden. (Rihlama 1990, 83). Mikäli tila on korkea, tarvitaan

valaisimia enemmän tai vaihtoehtoisesti ne voivat olla tehokkaampia. Valais-

tuksen tarve vaihtelee eri puolilla myymälää, joten sen voimakkuus tulisikin

valita käyttötarkoituksen mukaan (Lahtinen ym. 1991, 80). (Ks. taulukko 1,

s.19.)



19

TAULUKKO 1. Myymälän eri alueiden valontarve. (Lahtinen, Isoviita & Ihamä-

ki 1991, 75, 80).

Näyteikkunan valaistus (päivänvalo) 6 000 luksia

Näyteikkunan valaistus (pimeä aika) 3 000 luksia

Liikkumatilojen yleisvalaistus 300 luksia

Myymälätilojen yleisvalaistus (asiakaspalvelu) 500 luksia

Myyntitilojen yleisvalaistus (itsepalvelu) 1 000 luksia

Hyllyt ja näytekaapit (asiakaspalvelu) 500 luksia

Hyllyt ja näytekaapit (itsepalvelu 1 000 luksia

Uutuudet ja erikoisesittelyt 4 000 luksia

Kassa-alue 1 000 luksia

6.4.1 Valaistuksen merkitys myymäläympäristössä

Valaistuksella on merkittävä rooli myymälän identiteetissä. Se tukee yleistun-

nelmaa. (Bell & Ternus 2006, 212.) Liian kirkkaat valot antavat myymälästä

helposti steriilin vaikutelman (Nykänen 2008), mutta oikeanlainen valaistus ei

häiritse asiakasta eikä henkilökuntaa (Lahtinen ym. 1991, 76).

Yleisen valaisun lisäksi valojen tulee tuoda esille myyntivalikoimaa (Bell &

Ternus 2006, 212). Oikeanlainen valaistus korostaa tiettyjä tuotteita ja tuote-

ryhmiä sekä ohjaa asiakkaita haluttuihin kohteisiin (Lahtinen ym. 1991, 76,

80).

Erilaisilla valoilla ja valovoimakkuuksilla saadaan aikaan vaihtelua, mikä herät-

tää mielenkiintoa (mts. 76). Onnistuneella valaistuksella paitsi edistetään

myyntiä, myös ehkäistään varkauksia ja muuta hävikkiä (mts. 80).
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6.4.2 Yleisvalaistus

Yleisvalaistus jakaantuu joka suuntaan ja vaikuttaa siihen, miltä värit näyttä-

vät. Jos olet joskus joutunut pyytämään saada nähdä tuote luonnonvalossa, ei

myymälässä ole ollut asianmukaista valaistusta. (Bell & Ternus 2006, 213–

214.)

Hajavaloa tarvitaan, ettei myymälään synny varjoja (Rihlama 1990, 62). Yleis-

valaistuksen aikaansaamiseksi käytetään pääasiassa loisteputkilamppuja

(Lahtinen ym. 1991, 75). Ne vievät vähän sähköä ja ovat pitkäikäisiä ( Bell &

Ternus 2006, 215–216). Tasainen valaistus on kuitenkin tylsä ja heikentää

asiakkaan mielenkiintoa tuotteisiin ja liikkeeseen (Lahtinen ym. 1991, 77, 80).

Tämän vuoksi perusvalon tueksi tarvitaankin tehostevalaistusta.

6.4.3 Kohdevalaistus

Joskus valon keskitys on voimakkuutta tärkeämpää. Kohdevalaistuksella tar-

koitetaankin valoefektejä, jotka on suunniteltu korostamaan esimerkiksi tiettyjä

seinäalueita, esillepanoja sekä hintaviestejä. Ne aikaansaadaan lampuilla,

jotka kohdistavat valon voimakkaasti pienelle alueelle. (Bell & Ternus 2006,

214; Lahtinen ym. 1991, 77.) (Ks. kuvio 3, s. 21.) Mitä selvemmin valaistus on

suunnattu, sitä tarkemmin varjojen rajat piirtyvät (Rihlama 1990, 62). Tästä

syystä myymälöissä ei käytetä pelkkää kohdevalaistusta, vaan se toimii yleis-

valaistuksen lisämausteena.
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KUVIO 3. Erilaisia kohdevalaisimia yhdisteltynä kokonaisuudeksi. (Bell& Ter-

nus 2006, 220.)

Hehkulamput toistavat värit hyvin, joten ne sopivat kohdevalaistukseen. Ne

ovat kuitenkin epätaloudellisia vieden paljon sähköä. Lisäksi ne ovat lyhytikäi-

siä. (Bell & Ternus 2006, 215.)

6.4.4 Toimintavalaistus

Erilaisten toimintapisteiden kuten sovituskoppien, kassojen sekä asiakasves-

sojen valaistus on erittäin tärkeä. Sovituskopeissa samoin kuin kokovartalo-

peilien yläpuolella valaistuksen tulisi olla sellainen, että sekä iho että vaattei-

den sävy näyttäisi mahdollisimman totuudenmukaiselta. (Bell & Ternus 2006,

214; Rihlama 1990, 79.)
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Sovituskoppien ja peilien valaistuksen tulisi olla samankaltainen kuin kodeissa

tai päivänvalossa, jotta asiakkaat näkevät, miltä vaatteet näyttävät olosuhteis-

sa, joissa niitä tullaan käyttämään. Valaistuksen tulisi imarrella niin asiakasta

kuin vaatettakin. Halogeeni jäljittelee parhaiten päivänvaloa, joten se on sopi-

vin vaihtoehto tähän tarkoitukseen. (Bell & Ternus 2006, 214–215.)

6.4.5 Valaistusteknologia

Kaikenlainen valo haalistaa tuotteita jonkin verran (Lahtinen ym. 1991, 77).

Valaistuksen laatu on tärkeää etenkin sellaisissa liikkeissä, joissa tuotteiden

vaihtuvuus on hidas.

Valaistusteknologia jatkuva kehittyminen luo haasteita myymäläsuunnitteluun.

Apuna kannattaakin käyttää spesialisteja eli erikoisosaajia, joilla on viimeisin

ja paras tuotetuntemus. (Bell & Ternus 2006, 212.)

6.4.6 Oikeanlaisen valaistuksen ylläpitäminen

Kaikki mahdolliset valot tulisi kohdistaa tuotteisiin, ja kun tuotteita tai kalusteita

siirretään, tulisi valojen kohdennus tarkistaa. Asettamalla valot kohtisuoran

sijasta kulmaan, voidaan maksimoida valaistavan alueen koko. (Bell & Ternus

2006, 217.) (Ks. kuvio 4, s. 23.)
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KUVIO 4. Valaistuksen kohdistaminen tuotteisiin. Kuvassa A oikeaoppinen

valaistus. Kuvassa B huono kohdistus. (Bell & Ternus 2006, 219.)

Kirkkaat valot saattavat ottaa silmiin, jolloin kaupassa kiertely on epämukavaa.

Valot tulisikin sijoittaa siten, etteivät ne häikäise asiakasta, vaan heijastuvat

peilien ja lasipintojen kautta poispäin (Bell & Ternus 2006, 218). (Ks. kuvio 5,

s. 24.)
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KUVIO 5: Valojen kohdistus asiakkaasta pois päin. Kuvassa A oikeaoppinen

valaistus. Kuvassa B huono kohdistus. (Bell & Ternus 2006, 219.)

Palaneet lamput tulee korvata välittömästi ja aina samanlaisilla lampuilla: spo-

tit spoteilla ja floodit floodeilla (ks. kuvio 3, s. 21) (Bell & Ternus 2006, 218;

Pursiainen 2008a). Seinät ja sisäkatto on hyvä puhdistaa tai maalata aika

ajoin, sillä likaiset pinnat heikentävät valoa. Myös tummat matot ja lattiapinnat

imevät itseensä runsaasti valoa. (Bell & Ternus 2006, 218.)

6.5 Värit

Värit jakautuvat pääväreihin, väliväreihin ja tertiääriväreihin. Pää- eli primaari-

värejä ovat punainen, keltainen ja sininen, joita sekoittamalla saadaan väli- eli

sekundaarivärit oranssi, vihreä ja violetti. (Bell & Ternus 2006, 38; Döllel &

Eberle 2003, 219.) Tetriaarivärit puolestaan saadaan aikaan yhdistämällä pri-



25

maari- ja sekundaariväriä keskenään (Anderson Feisner 2006, 9; Pursiainen

2008a). Väriympyrässä vastakkain sijoittuvia värejä kutsutan vastaväreiksi eli

komplementtiväreiksi (Döllel & Eberle 2003, 219). (Ks. kuvio 6.)

KUVIO 6: Väriympyrä. Primaari-, sekundaari- ja tertiaarivärit. Lämpimät ja

kylmät värit. (Pantone color system.)

Värejä voidaan luokitella myös muilla tavoilla. Esimerkiksi punainen, keltainen,

sininen ja vihreä ovat kromaattisia eli kylläisiä värejä, kun taas musta, valkoi-

nen ja harmaa ovat akromaattisia eli värittömiä värejä. (Bell & Ternus 2006,

38; Döllel & Eberle 2003, 218.)
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Väriympyrä jakautuu lämpimään ja kylmään alueeseen, jolloin on kyse subjek-

tiivisesta lämpötila-aistimuksesta. Keltaisen, oranssin sekä lämpimän punai-

sen sävyt mielletään aurinkoon ja tuleen, jonka vuoksi niitä pidetään lämpimi-

nä. Niillä on keltainen pohjasävy, eivätkä ne sisällä sinistä. Siniset ja kylmät

vihreän sävyt puolestaan yhdistetään veteen ja kylmyyteen, eivätkä ne sisällä

keltaista. Kaikista väreistä on kuitenkin löydettävissä sekä kylmät että lämpi-

mät vivahteet. (Döllel & Eberle 2003, 220; Pantone color system.)

6.5.1 Värien merkitys myymälän imagossa sekä myymäläsuunnitte-
lussa

Ensimmäinen ja kriittisin myymälän suunnittelun elementeistä on väri. Värit

kuvaavat paitsi myytäviä tuotteita, myös ostopaikkaa. (Bell & Ternus 2006, 38;

Markkanen 2008, 111.) Värejä käytetään muun muassa tunnusväreinä ja tyyli-

tunnuksina (Rihlama 1990, 67). Brändin merkkiväri voi näkyä myös myymä-

lässä (Markkanen 2008, 114).

Kukin ihminen näkee ja kokee värit eri tavalla, joten niiden aistiminen on hen-

kilökohtainen kokemus (Arnkil 2007, 158; Anderson Feisner 2006, 5). Ne vai-

kuttavat myymälän viihtyvyyteen sekä kuluttajan mielialaan ja tuntemuksiin.

Eri värit saavat asiakkaan myös virittymään eri tavalla ja vaikuttavat sitä kautta

ostokäyttäytymiseen. (Markkanen 2008, 111; Rihlama 1990, 67.)

Väri on voimakas visuaalinen elementti, sillä se saa aikaan tunnelman, vahvis-

taa ominaisuuksia sekä korostaa tuotetta (Bell & Ternus 2006, 40; Anderson

Feisner 2006, 9).  Oikeiden värien avulla asiakas saadaan viihtymään myymä-

lässä ja kiinnittämään huomiota tuotteisiin.

6.5.2 Värien vaikutus tilaan sekä kuluttajan mielialaan

Värien avulla saadaan aikaan erilaisia etäisyysvaikutelmia, jolloin puhutaan

väriperspektiivistä. Viileämmät sävyt tuntuvat olevan kauempana, kun taas
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lämpimät sävyt tulevat lähelle. (Rihlama 1990, 61.) Tätä värien perustietoa

voidaan hyödyntää erilaisissa tiloissa.

Tehtyjen tutkimusten mukaan lämpimät värit vetävät enemmän puoleensa

kuin kylmät. Toisaalta kuluttajat reagoivat myönteisemmin kylmänsävyiseen

sisustukseen saaden asiakkaat viihtymään paikassa pidempään. Myymälän

julkisivu voisi siis olla esimerkiksi punainen ja sisustus sinisävyinen. (Markka-

nen 2008, 111–112.)

Voimakas oranssi on hyökkäävä laajoina pintoina (Rihlama 1990, 70). Kevy-

een valaistukseen yhdistettynä oranssi saa kuluttajissa aikaan vähän reaktioi-

ta. Kirkkaasti valaistut oranssisävyiset myymälät mielletään huonoiksi hinta–

laatu-suhteeltaan sekä kaupan jännityksellisyyden ja kuluttajien ostoaikeiden

osalta. Punaisen sävyt puolestaan yhdistetään usein alennusmyymälöihin,

mutta ne mielletään myös uutuustuotteisiin. (Markkanen 2008, 111.) Punainen

sisustus saa ajan tuntumaan pidemmältä (Rihlama 1990, 70), jolloin asiakas

viipyy myymälässä lyhyemmän ajan.

Valkoinen mielletään puhtaaksi ja valoisaksi. Se on yksinään kylmä ja karu,

mutta antaa hyvän taustan väreille. (Rihlama 1990, 71.) Yleisesti ottaen vaa-

leat, neutraalit sävyt antavat mielikuvan hyvästä laadusta ja sininen hyvästä

hinta–laatu-suhteesta (Markkanen 2008, 111).

Eri värit stimuloivat kehon fysiologisia toimintoja eri tavalla. Punaisessa ympä-

ristössä verenpaine nousee ja hengitys kiihtyy, kun taas sininen rauhoittaa

laskien verenpainetta ja hidastaen hengitystä. Kun värit järjestetään siten, että

toisesta ääripäästä löytyvät sinisen sekä violetin sävyt ja toisesta päästä pu-

naisen ja oranssin, jäävät tähän väliin optimaalisimmat värisävyt. (Markkanen

2008, 111; Nykänen 2008; Lahtinen ym. 1991, 81.)

Värien avulla voidaan muuttaa tilavaikutelmaa. Eri väreillä onkin erilainen vai-

kutus niin tilan kokoon, lämpimyyteen kuin katsojan mielialaankin. (Rihlama

1990, 67; Lahtinen ym. 1991, 81.) Tämä ilmenee seuraavasta taulukosta (ks.

taulukko 2, s. 28).
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TAULUKKO 2. Värien vaikutus tilaan ja katsojaan. (Lahtinen ym. 1991, 81;

Rihlama 1990, 68–71.)

Väri Vaikutus
tilan kokoon

Vaikutus tilan
lämpimyyteen

Vaikutus
mielialaan

Sininen Vie pinnan kauas Tekee viileäksi Rauhoittaa

Vihreä Vie pinnan kauas Tekee viileäksi Rauhoittaa

Punainen Tuo pinnan

lähelle

Tekee lämpimäksi Kiihottaa

Oranssi Tuo pinnan

lähelle

Tekee hyvin

lämpimäksi

Aiheuttaa

kiihtymystä

Keltainen Tuo pinnan

lähelle

Tekee hyvin

lämpimäksi

Tekee mielen

valoisaksi

Ruskea Tuo pinnan

hyvin lähelle

Ei vaikutusta

lämpimyyteen

Tekee mielen

apeaksi

Violetti Tuo pinnan

hyvin lähelle

Tekee kylmäksi Tekee

rauhattomaksi

Valkoinen Avartaa tilaa

Musta Pienentää tilaa

Koska kaikki näkevät värit eri tavalla (Bell & Ternus 2006, 38), myös reagointi

niihin vaihtelee (Markkanen 2008, 112). Toiset reagoivat helpommin lämpi-

miin, toiset kylmiin väreihin. Myös värien merkitys vaihtelee kulttuureittain sa-

moin kuin aika vaikuttaa värikäsityksiin muodin sekä muuttavan yhteiskunnan

myötä (Anderson Feisner 2006, 120).

7 TUOTEVALIKOIMA: VISUAALINEN MARKKINOINTI
SEKÄ TUOTELUOKKIEN YHDISTELY

Selkeän rakenteen lisäksi myymälässä tulee olla mielenkiintoisia esillepanoja,

jotka houkuttelevat elämysshoppailijoita kuluttamaan aikaa liikkeessä (Nykä-
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nen 2008). Tuotevalikoima käsittääkin visuaalisen markkinoinnin eli tuotteiden

esteettisen esillepanon sekä eri tuoteluokkien yhdistämisen toimivaksi koko-

naisuudeksi (Markkanen 2008, 125; Pursiainen 2008b). Se on toinen myymä-

läympäristön kolmesta osatekijästä.

Visuaalisen markkinoinnin tavoitteena on saada tuote markkinoimaan itse it-

seään tarjoten asiakkaalle paremmat mahdollisuudet tutustua siihen. Visuaali-

sesta markkinoinnista voidaankin puhua kaupallisena taiteena. (Markkanen

2008, 125; Underhill 2004, 185–186.) Näyteikkunan somistus, kyltit ja erilaiset

taulut, julisteet, myymälän kalusteet, koristeet sekä myyjien vaatetus ovat

myös osa visuaalista markkinointia. Kokonaisuuteen vaikuttavat myös pienet

yksityiskohdat, kuten ovimatto, käyntikortit sekä muovikassit. (Markkanen

2008, 125.)

Korostamalla tuotteen tunnepuolta visuaalisen markkinoinnin keinoin kuluttaja

kokee elämyksiä (Markkanen 2008, 125). Myyntihenkilökunta tukee tuotetta ja

on yhtä tärkeässä roolissa kuin tuotteiden esillepano (mts. 126).

Visuaalinen markkinointi eli visual merchandising kattaa sekä display- että

layout-ratkaisut. Se on hyvin tärkeä työkalu myymäläsuunnittelussa, sillä se

pitää sisällään näyteikkunan sekä liikkeen somistuksen eli layoutin sekä disp-

layn suunnittelun ja toteutuksen. (Markkanen 2008, 125.) Layout on käyty läpi

jo myymälän rakennetta käsittelevässä luvussa, mutta seuraavaksi perehdy-

tään tarkemmin displayhin.

7.1 Esillepano

Tuotteiden esillepano eli display on oleellinen osa visuaalista markkinointia ja

tärkeä kilpailukeino myymälöille. Sen tarkoituksena on herättää asiakkaan

mielenkiinto ja sitä kautta ostohalu. (Lahtinen ym. 1991, 32, 46; Pursiainen

2008a.) Jotta asiakas huomaa tuotteet paremmin, niitä tulee olla esillä run-

saasti. Vajaat hyllyt näyttävät siltä, kuin kaikki hyvä tavara olisi jo ostettu ja

jäljellä olisi vain rippeet. (Pursiainen 2008b.) Tähän päteekin hyvin iskulause

”Määrä myy määrää”.
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Hyvä tuotteiden esillepano ei välttämättä aina lisää myyntiä oleellisesti. Huono

esillepano sen sijaan vähentää myyntiä merkittävästi. (Lahtinen ym. 1991, 32,

46.) Tuotteiden esittelyssä voidaan noudattaa kahta esittelytapaa: vertikaalista

sekä horisontaalista display’tä. (Markkanen 2008, 128; Lahtinen ym. 1991,

45.)

7.1.1 Vertikaalinen esillepano

Vertikaalisessa eli pystysuorassa esittelytavassa samaa tai vastaavaa tuotetta

asetellaan allekkain (Lahtinen ym. 1991, 46). Vaateliikkeessä tätä tapaa voi-

daan soveltaa esimerkiksi laittamalla hyllykköön t-paitoja useammalle hyllylle

samalle kohdalle ja viereen esimerkiksi farkkuja. Tällä tavalla sijoitettuna asia-

kas näkee jo kaukaa mahdollisimman monta artikkelia samanaikaisesti (mts.

46).

Tutkimusten mukaan tämä esittelytapa tuo eri merkit tai artikkelit paremmin

esille, mutta hidastaa hieman niiden tarkastelua. Mikäli eri brändejä on sekoi-

teltu keskenään, arvokkaamman brändin imago laskee. (Markkanen 2008,

128.)

 7.1.2 Horisontaalinen esillepano

Kun samaa tuotetta asetellaan runsaasti rinnakkain, voidaan puhua horison-

taalisesta eli vaakasuorasta esittelystä (Lahtinen ym. 1991, 46). Tällöin samal-

le hyllylle voidaan sijoittaa esimerkiksi joko täysin samaa tuotetta tai samaa

tuotetta eri väreissä.  Asiakas näkee kaukaa mahdollisesti vain yhden hylly-

korkeuden (mts. 46), mutta koska siinä on vain yhtä tuotetta, kiinnittää se asi-

akkaan huomion.

Liian pitkät hyllyrivit kannattaa katkaista esimerkiksi somisteilla tai muuttamal-

la hyllykorkeuksia (Lahtinen ym. 1991, 46), jotta silmän on helpompi seurata

tuotteita. Horisontaalinen esittelytapa kannustaa paremmin heräteostoksiin,
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vaikka alimmat tasot jäävätkin usein vähäiselle huomiolle (Markkanen 2008,

128). (Ks. kuvio 7.)

KUVIO 7. Hyllyn eri alueiden tehot. (Lahtinen ym. 1991, 47.)

Tuotteiden sijoittelukorkeus

Paras tuotteen ottokorkeus on hieman silmien alapuolella, joten silmien ja kä-

sien korkeudella sijaitsevat tuotteet menevät paremmin kaupaksi. Niin sanotut

leipätuotteet voidaan siis hyvin sijoittaa ylimmille tai alimmille hyllyille. (Mark-

kanen 2008, 128; Lahtinen ym. 1991, 48.) Myös hintakylttien tulisi olla katseen

korkeudella.

Sesonki- ja uutuustuotteiden sijoittelu

Eri sesonkien trendituotteita mainostetaan usein näkyvästi eri medioissa. Uu-

tuudet kannattaakin sijoittaa näkyvästi hyvälle paikalle, jolloin ostopäätös syn-

tyy esillepanon sekä median yhteisvaikutuksena. Kausitavarat tulee laittaa

esille hyvissä ajoin, sillä niiden ostopäätös syntyy usein vasta pienen kypsytte-

lyn jälkeen. (Lahtinen ym. 1991, 51–52.)
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7.2 Tuoteryhmien hallinta

Myymälän tuotevalikoiman tulee erottua edukseen kilpailijoista, olla ajankoh-

tainen sekä tarjottava yllätyksiä (Paakkanen 2007). Tuoteluokkien hallinta on

kuitenkin kokonaisvaltainen prosessi. Se koostuu lähinnä kolmesta osasta,

jotka ovat tavararyhmien määrittely, tilanhallinnan suunnittelu sekä suunnitel-

mien toteutus. (Kautto & Lindblom 2005, 95.)

Tuoteryhmähallinnan lähtökohtana on tuoteryhmän selkeä määrittely. Ryhmä

muodostuu niistä tuotteista ja palveluista, jotka kuluttajan mielestä liittyvät toi-

siinsa. Ne voidaan jakaa edelleen alaryhmiin, segmenteihin sekä alasegmen-

teihin. (Kautto & Lindblom 2005, 94.) Vaateliikkeessä tuotteet voidaan jakaa

esimerkiksi miesten, naisten sekä lasten vaatteisiin, joista edelleen juhla- ja

vapaa-ajanpukeutumiseen tai vielä tarkemmin vaikkapa neuleisiin ja farkkui-

hin.

Myytäville tuotteille laaditaan eri tavararyhmien sekä tuotteiden tilanhallinta-

suunnitelma, joka perustuu asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, hyllyjen vaivat-

tomaan visuaaliseen hahmottamiseen sekä menekin mukaiseen tilankäyttöön.

Prosessi vaatii asioiden tutkimista, eikä nopeita tuloksia voida saavuttaa.

(Kautto & Lindblom 2005, 94–95; Pursiainen 2008a.)

Tuoteluokkien hallinta vaikuttaa myös asiakastyytyväisyyteen. Prosessin pää-

määränä on siis tuottaa lisäarvoa kuluttajille sekä saada aikaan optimaalisia

myynnillisiä tuloksia. (Kautto & Lindblom 2005, 94.)

8 MYYMÄLÄN PALVELUT

Myymälän palvelut muodostavat myymäläympäristön kolmannen osatekijä-

ryhmän. Palvelut voidaan luokitella joko virkistyspalveluihin tai informatiivisiin

palveluihin (Markkanen 2008, 129). Näistä kumpikin voidaan jakaa edelleen

sisäisiin ja ulkoisiin palveluihin (mts. 129).
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Sisäisiin virkistyspalveluihin lukeutuvat liikkeen sisätiloissa tarjottavat palvelut,

jotka liittyvät oleellisesti yrityksen tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin (Markka-

nen 2008, 129). Vaateliikkeessä tällaisia ovat esimerkiksi myymälän tiloissa

järjestettävät muotinäytökset, luennot tai asiakasillat sekä pukeutumisneuvo-

jat.

Virkistyspalvelut, jotka löytyvät myymälän ulkopuolelta sen välittömästä lähei-

syydestä, lukeutuvat ulkoisiin palveluihin. Ostoskeskuksissa sijaitsevien liik-

keiden ympärillä onkin yleensä tarjolla monenlaisia virkistyspalveluita. Jouk-

koon lasketaan myös myymälän sisältä löytyvät palvelut, jotka eivät liity itse

päätuotteeseen tai tarjottavaan palveluun. (Mts. 131.) Tällaisia ovat esimer-

kiksi lukunurkkaus, lasten leikkinurkkaus tai levyjensoittaja.

Palvelut, jotka tiedottavat kuluttajaa kauppaan liittyvissä asioissa, ovat sisäisiä

informatiivisia palveluja. Näitä ovat muun muassa kyltit, julisteet sekä esitteet,

joissa kerrotaan tuotevalikoiman tuotteista. (Mts. 133.) Myös henkilökunnan

antama tieto tuotteista kuuluu tähän ryhmään. Asiakasta ei kuitenkaan saa

painostaa ostamaan eikä myynti saa olla tyrkyttävää (Lahtinen ym. 1991, 43).

Muista kuin kaupan ydinpalveluista kertovia asioita kutsutaan ulkoisiksi infor-

maatiopalveluiksi. Niiden tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakasuskollisuuden

vahvistaminen. (Markkanen 2008 136.) Tähän palveluun kuuluvat muun mu-

assa etukortit sekä asiakasklubit ja -omistajuudet.

Muita ostoksilla käymistä helpottavia palveluita voidaan kutsua apupalveluiksi

(mts. 136). Ne eivät varsinaisesti liity ostettuihin tuotteisiin tai palveluihin. Täl-

laisia voivat olla esimerkiksi pikakassat tai erilliset pakkaajat.
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9 POHDINTA

9.1 Johtopäätökset

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on monimutkainen prosessi ja sen verran yksi-

löllinen asia, ettei sitä ole mahdollista määritellä täysin. Tutkimusten perusteel-

la voidaan kuitenkin todeta, että on paljon seikkoja, jotka ovat yhteisiä useille

kuluttajille.

Koska kaupoissa kiertelystä on tullut monille harrastus, on myymäläympäris-

töön syytä kiinnittää yhä enemmän huomiota. Ostopäätös ei enää välttämättä

synny tarpeesta, vaan usein se saa alkunsa hetken mielijohteesta. Satunnais-

ten asiakkaiden määrä on kasvanut ja uusien vakioasiakkaiden saaminen vai-

keutunut.

Yrityksen imagolla on suuri vaikutus kuluttajiin, sillä monet ostavat brändejä

varsinaisten tuotteiden sijaan. Brändit näkyvät kaikkialla, ja itse sanastakin on

tullut trendi.

Myymäläsuunnittelussa ja visuaalisessa markkinoinnissa otetaan huomioon

paljon sellaisia seikkoja, joita tavallinen kuluttaja ei tulisi koskaan edes ajatel-

leeksi. Esimerkiksi valaistuksella on mahdollista ohjata asiakkaan katse ja kul-

ku haluttuun suuntaan. Voidaan puhua jopa kuluttajan manipuloimisesta. Asi-

akkaan ajatuksia manipuloidaan siten, että hän kokee kuitenkin tekevänsä

päätöksensä itse.

Miljöön viihtyvyys ja virikkeellisyys saa asiakkaan paitsi viihtymään myymä-

lässä, myös palaamaan sinne uudelleen. Ostoympäristön huolellisella suunnit-

telulla ja toteutuksella voidaankin maksimoida asiakkaiden myymälässä viet-

tämä aika ja samalla nostaa myyntilukuja. Värimaailmalla on yllättävän suuri

vaikutus mielialaan ja tunteisiin. Oikein valitut värit houkuttelevat puoleensa ja

saavat hyvälle tuulelle, mutta väärät värit saattavat karkottaa asiakkaan pa-

himmassa tapauksessa jo ovelta.
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Kaupan alalla ja etenkin vaatetusalan vähittäiskaupassa trendit muuttuvat no-

pealla syklillä. Tämä näkyy myös myymäläympäristössä. Se, miten toimitaan

tänään, ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen tapa enää parin vuo-

den kuluttua. Ihmisten kuluttajatottumukset ja mieltymykset muuttuvat koko

ajan, ja se näkyy myös vähittäiskauppojen kehityksessä.

9.2 Lähteiden luotettavuus

Aiheesta oli mahdollista saada monipuolisesti kansainvälistä tietoa eri asian-

tuntijoilta erilaisten julkaisujen kautta. Kirjoja, artikkeleita ynnä muita lähteitä

on kerätty pääosin lähivuosilta mahdollisimman tuoreen näkökulman saami-

seksi. Teokset sekä lehtiartikkeleiden tietolähteet ovat alan ammattilaisia, jo-

ten tietojen paikkansapitävyyteen voitaneen luottaa.

Työssä on käsitelty paljon Markkasen (2008) teosta Myymäläympäristö elä-

mysten tuottajana – myymäläsuunnittelun työkalupakki. Se oli tutkimusta teh-

täessä tuorein saatavilla oleva teos. Markkasen teoksessa on käsitelty elä-

mysshoppailua laajasti, mutta opinnäytetyö on kuitenkin rajattu pienemmäksi

kokonaisuudeksi.

Tutkimuksen pohjana on käytetty myös joitain hieman vanhempia teoksia, joi-

den on kuitenkin katsottu olevan sen verran yleispäteviä, että niiden luotetta-

vuus ei ole vuosien saatossa kärsinyt oleellisesti. Kyseisistä teoksista on pyrit-

ty poimimaan nimenomaan sellaisia asioita, jotka eivät ole sidoksissa ajan

henkeen.

9.3 Visuaalisen markkinoinnin tietotaito

Toimeksiantajan eli Jyväskylän ammattikorkeakoulun vaatetusalan koulutus-

ohjelman näkökulmasta voidaan miettiä, millaista osaamista tarvitaan toimiak-

seen vaateliikkeessä myymäläsuunnittelun sekä visuaalisen markkinoinnin

saralla. Visual merchandising on laaja käsite, ja siihen liittyy monenlaista
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osaamista. Se on vähittäiskaupan alalla oleellinen osa markkinointia, joten

kaikenlainen markkinoinnin oppi on eduksi.

Koska värit ovat suuressa roolissa suunniteltaessa ja ylläpidettäessä myymä-

län ilmettä, on kaikenlainen väritietämys tärkeää. Perusväriopin lisäksi hyötyä

on erilaisista pukeutumisopinnoista, sillä niissä käsitellään usein värejä hie-

man eri näkökulmasta. Myös kuvallisen viestinnän teoriaa voi mainiosti sovel-

taa myymälän sisustukseen, esillepanoihin sekä näyteikkunoihin. Valaistuk-

seen liittyvää tietoa saa muun muassa teatteriin ja näyttämötaiteeseen liittyvis-

tä opinnoista.

Tämä opinnäytetyö antaa lisätietoa aiheesta kiinnostuneille. Myös lähteinä

käytetyissä teoksissa on paljon oleellista asiaa visuaalisen markkinoinnin eri

osa-alueista.

Työn tekijä on hyödyntänyt opinnäytetyössä omaa koulutustaan ja ammatillis-

ta osaamistaan. Hän on oppinut aiheesta paljon uutta tutkimuksen myötä. Te-

kijä on sekä syventänyt että laajentanut tietouttaan myymäläympäristöstä ja

visuaalisesta markkinoinnista sekä niiden merkittävästä vaikutuksesta osto-

käyttäytymiseen.

Prosessi on ollut haastava, mutta samalla mielenkiintoinen. Visuaalinen mark-

kinointi on laaja käsite ja tärkeä osa vaatetusalaa. Työtä jouduttiinkin rajaa-

maan useampaan otteeseen, sillä aiheen laajuus hahmottui vasta tutkimuksen

edetessä. Tuoreista lähteistä on löydetty paljon ajankohtaista tietoa. Koska

kaikkea ei voitu käsitellä, jouduttiin monia tärkeitä asioita jättämään työn ulko-

puolelle.

9.4 Jatkotutkimusaiheita

Opinnäytetyön rajallisuuden ja aiheen laajuuden vuoksi kaikkiin ostokäyttäy-

tymiseen vaikuttaviin tekijöihin ei voitu perehtyä syvällisesti. Muun muassa

musiikin ja tuoksujen vaikutusta ostokäyttäytymiseen ei juuri käsitelty. Mahdol-

lisia jatkotutkimusaiheita onkin monia. Ostokäyttäytymisen osalta voidaan tut-
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kia myös esimerkiksi historiaa: Miten kuluttajien ostokäyttäytyminen on muut-

tunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja miksi? Tämän työn aiheen voisi

soveltaa myös verkkokauppaan ja lähestyä värimaailmaa internetin kannalta.

Myymäläympäristön osalta tutkimusaiheita on siis tarjolla monia.
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