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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Imatran satamassa sijaitsevan kahvila Kolme 
Ankkuria talvikauden palvelujen kehittämistä ja parantamista. Opinnäytetyö pal-
velee ensisijaisesti kahvila Kolmea Ankkuria, mutta voidaan todeta, että Kolmen 
Ankkurin palvelujen parantaminen ja kehittäminen talvikaudelle palkitsee koko 
satama-aluetta ja siellä toimivia yrityksiä sekä yhdistyksiä. Kahvilan toiminta 
laajentui talvikaudelle 2012. Kyselyn tavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, mitä 
palveluja alueelle kaivataan ja miten saadaan kahvilan toiminta kannattavaksi ja 
talvikaudella. 

Opinnäytetyössä teoriapohjaksi tutkittiin kahviloiden toimintaympäristöön vaikut-
tavia tekijöitä sekä palvelua ja sen eri muotoja. Teoriaosuudessa käytettiin läh-
teenä alan kirjallisuutta. 

Tutkimus toteutettiin käyttämällä kahta eri tutkimusmenetelmää, kyselyä ja 
haastattelua. Kahvilan asiakkaista kyselyyn osallistui 262 henkilöä. Lomake-
kysely toteutettiin 5.4.–14.4.2013 kahvila Kolmessa Ankkurissa. Haastattelu oli 
luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen, ja siihen osallistui kuusi alueen yrittä-
jää ja yksi yhdistyksen edustaja. Haastattelu toteutettiin huhtikuun 2013 aikana. 
Haastattelulla kerättiin tietoa alueen tulevaisuuden näkymistä ja alueelle kaivat-
tavista palveluista sekä mahdollisista talvikauden käyttäjistä. 

Kyselyyn vastanneet olivat enimmäkseen erittäin tyytyväisiä ensimmäisen talvi-
kauden palveluihin. Markkinointia ja tiedotusta alueelle ja etenkin kahvilan osal-
ta kaivataan enemmän. Haastattelun perusteella voidaan sanoa alueen kehitty-
vän koko ajan valtavasti, ja näin lisäpalveluja kaivataankin jatkuvasti lisää. Koko 
alueen toiminta on kesäpainotteista, ja näin ollen talvikauden palvelut ovat ol-
leet puutteellista. Haastattelussa kävi myös ilmi ulkoilijoiden määrä ja heidän 
palvelujen tarpeellisuuden olevan oletettua suurempi. 

Asiasanat: kahvila, palvelu, kehittäminen   
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Abstract 

Henna Paakkunainen 
Development of Winter Season of Café Kolme Ankkuria in Imatra Harbor, 40 
pages, 6 appendices 
Saimaa University of Applied Sciences, Imatra  
Unit of Tourism and Hospitality  
Degree Program in Hotel and Restaurant Business  
Bachelor’s Thesis  
Instructor: Mr Jukka Aineslahti, Senior Lecturer, Saimaa UAS 

The objective of this thesis was to develop and improve winter season services 
in café Kolme Ankkuria. The café is located in harbor of Imatra. This thesis will 
primarily serve the Café Kolme Ankkuria, but it can be said that improvement 
and development of the services of the winter season will reward the entire har-
bor area. 

In this thesis was studied the theoretical basis for café environment as well as 
generally service and its various forms. Data for this thesis were collected on 
professional and business books and web-pages. In this thesis is used two dif-
ferent research methods, questionnaire and interview. There were 262 answers 
in questionnaire survey and it was carried out in 5. - 14. April in 2013 on café 
Kolme Ankkuria. In interview were seven participants. The interview was con-
ducted in April 2013. 

The results of the thesis show that customer is quite happy and pleased with 
the services at the moment. Marketing and information are things that were 
most needed. Lammassaari and Ukonniemi area is a developing region. There 
are good opportunities to develop the winter season. 

Keywords: cafe, service, development 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Imatran satamassa sijaitsevan kahvila Kol-

men Ankkurin talvikauden palveluiden kehittäminen ja parantaminen. Yhteistyö-

kumppaninani toimii Imatran venekerho ry sekä kahvila Kolme Ankkuria. Opin-

näytetyöni palvelee ensisijaisesti kahvila Kolmea Ankkuria, mutta koen että 

Kolmen Ankkurin palvelujen parantaminen ja kehittäminen palkitsee koko sata-

ma-aluetta ja siellä toimivia yrityksiä sekä yhdistyksiä. 

Imatran satama-alue sijaitsee luonnonkauniissa Lammassaaressa (Kuva 1), 

lähellä valtavasti kehittyvää Rauha-Ukonniemi-aluetta. Kahvila toimii länsireu-

nalla Imatran satamaa, ns. kotisatamassa. Lammassaaren alueella sijaitsee 

Imatran kaupungin ulkoilureitistöjä ja nuotiopaikkoja sekä talvikaudella Imatran 

kaupungin ylläpitämiä latureitistöjä.  

 

Kuva 1. Oikeassa reunassa Lammassaari ja Imatran satama-alue (Lentokuva 

vallas Oy 2007) 

Opinnäytetyöni on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen kahvilan ja Lammassaa-

ren alueen talvikauden toiminnan kannalta. Alueella toiminta on keskittynyt ke-

säkaudelle, ja moni yritys uinuu talvikauden. Myös kahvila Kolme Ankkuria on 

toiminut vain kesäkahvilana ennen talvea 2012–2013. Kahvilarakennuksen laa-
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jan remontin myötä käytännön mahdollisuudet talvikauden toimintaan ovat otol-

liset, mikäli taloudellinen kannattavuus saadaan turvattua. 

Opinnäytetyöni käsittelee palvelujen parantamista ja kehittämistä sekä uusien 

palveluiden luomista talvikaudelle kysynnän perusteella. Tutkin opinnäytetyös-

säni kyselyn avulla muun muassa, mitä palveluita alueen käyttäjät ja kahvilan 

asiakkaat tarvitsevat sekä mitkä palvelut ovat niitä, joilla saadaan satama-alue 

ja kahvila Kolme Ankkuria palvelemaan talvikauden asiakkaita kannattavasti. 

Haastattelun avulla kartoitan alueen yrittäjien ja yhdistysten edustajien mielipi-

teitä alueen tulevaisuudesta ja tulevaisuuden talvikäyttäjistä sekä heidän mah-

dollisista tarpeistaan. 

Imatran seudun kehitysyhtiö Oy on teettänyt vuonna 2008 Imatran satama-

alueen kehittämissuunnitelman Imatran kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa 

yhteistyössä. Kehittämissuunnitelmassa projektipäällikkö Laitakari (2008,1) to-

teaa, että satama-alue tarvitsee niin teknisiä kuin toiminnallisiakin kehittämis-

toimenpiteitä aivan lähivuosina, koska kilpailu lähialueen satamien kesken kiris-

tyy. Imatran sataman valttina on paikallisten suosima Lammassaaren ulkoilu-

alue sekä kylpylähotelli. Imatran sataman tulevaisuuden vahvuus todetaan ke-

hittämissuunnitelmassa olevan teknisen palvelukyvyn kohentamisen lisäksi alu-

een käyttäjien tarpeet huomioivan ihmisläheisen palvelukuvan luominen. 



 
 

2 Kahvilan toimintaympäristöt 

Toimintaympäristöön vaikuttavat erilaiset sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, 

sekä teknologiset ympäristötekijät. Näitä ovat esimerkiksi väestön ikääntymi-

nen, taloussuhdanteet sekä internet-aikakauden muutokset. Myös koko ajan 

tiedostavamman yhteiskunnan tarpeet ja vaatimukset vaikuttavat toimintaympä-

ristöön. (Honkanen ym. 2013.) Tuulaniemen (2011, 18) mukaan yksittäiset tuot-

teet ja palvelut tulevatkin vähenemään, ja kysyntä kuluttajan tarpeita tyydyttävil-

le kokonaisratkaisuille sekä palvelupaketeille tulee kasvamaan entisestään.  

Sosiaalisen maailman uudelleen järjestäytyminen on yksi merkittävistä trendeis-

tä, joka vaikuttaa toimintaympäristöön niin muilla aloilla kuin myös majoitus- ja 

ravintola-alalla. Se näkyy mm. uusina elämän arvoina ja odotuksina. Erilaisten 

sosiaalisen median sovellusten (esim. Facebook, Twitter ja niin edelleen) käyttö 

on räjähdysmäisesti lisääntynyt, mikä vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaiku-

tuksen muuttumiseen sekä oman elämän ja omien valintojen hallinnan koros-

tumiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan sosiaalisen median 

ja internetin käytön lisääntymisen myötä myös henkilökohtainen ja työelämä on 

pikkuhiljaa sekoittumassa. Sosiaalisessa mediassa nopea ja tehokas tiedon 

siirto sekä mielipiteiden vaihtaminen myös anonyymisti on mahdollista. (Honka-

nen ym. 2013.) 

Mara ry:n suhdannekatsauksen (Vihmo 2012.) mukaan majoitus- ja ravintola-

alan toimintaympäristöön vaikuttaa nyt sekä tulevaisuudessa merkittävästi ve-

näläismatkustajien määrän voimakas kasvu.  

Venäjällä Suomen rajan tuntumassa on miljoonien ihmisten metropoli. Liiken-

neyhteydet kehittyvät hurjaa vauhtia, ja raja-asemia kehitetään jatkuvasti niin 

Suomessa kuin Venäjällä. Kehitystä raja-asemilla tarvitaankin matkailijoiden 

määrän koko ajan kasvaessa, tällä hetkellä on arvioitu matkailijoiden vuositason 

olevan noin 8 miljoonaa. Matkailussa se näkyy selvästi, 2011 vuoden matkaili-

joista suurin ryhmä oli venäläiset, noin 3,3 miljoonaa. Sisäministeriön arvion 

mukaan kaavailtu viisumivapaus nostaisi määrän jopa kolminkertaiseksi. (Hon-

kanen ym. 2013.) 
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Venäläismatkustajien kasvu ja suureneva suomalaisen kulttuurin tuntemus vai-

kuttaa toimintaympäristöön ja palvelujen kysyntään määrällisesti, mutta myös 

rakenteellisesti. Yhä enemmän kaivataankin matkustusmaahan tyypillisiä tai 

perinteisiä tuotteita ja paikallisia elämyksiä. Osa Imatran ja Etelä-Karjalan alu-

een yrittäjistä onkin sitä mieltä, että palveluiden muuntamista perinteisempään 

suomalaiseen tyyliin kannattaa harkita, näin palvellaan paremmin niin venä-

läismatkailijoita, kuin myös houkutellaan muita kansalaisuuksia suomalaisten 

ruokien ja palveluiden äärelle.  

Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia on seurattava jatkuvasti ja niihin on 

pyrittävä mahdollisuuksien mukaan reagoimaan ajoissa ja oikealla tavalla (Miet-

tinen & Santala 2003, 76).  

2.1 Kahvin ja kahviloiden historia Suomessa 

Kahvilla ja kahviloilla on pitkä, mutta vaihderikas historia Suomessa. Siihen ovat 

vaikuttaneet niin taloudelliset lamat, valtion säätelyt sekä maailmansota, mutta 

myös kansainvälistyminen ja suomalaisten kova mieltymys kahviin. (Jaatinen 

2006, 28 - 40 ) 

Ruotsi-Suomeen voidaan olettaa ensimmäisten kahvinpapujen saapuneen jo 

1685, ja ensimmäinen kahvila perustettiinkin Tukholmaan jo vuonna 1708. Var-

sinaisesti Suomen alueelle kahvia alkoi tulla 1720-luvulla laivoissa, ja tästä 

syystä sitä juotiin aluksi vain rannikolla. Pikku hiljaa kahvi kuitenkin levisi ympäri 

Suomen. Kahvin tuontia rajoitettiin kuitenkin voimakkaasti veroilla ja tuontikiel-

loilla kunnes kuningas Kustaa IV Aadolf kumosi sen vuonna 1802: (Kahvin his-

toriaa 2013)  

Koska te, minun alamaiseni, olette sellaisia lurjuksia, ettette voi tulla toimeen 
ilman kahvia, niin tahdon sallia tämän juoman käyttämisen toistaiseksi. 

Aina 1800-luvun loppuun saakka kahvia tuotiin ainoastaan papuina ja jokainen 

rännäsi ja jauhoi sen itse. Paulig perusti ensimmäisen teollisen paahtimon suo-

meen 1904. Maailmansotien aikaan kahvin ostaminen oli säännösteltyä, koska 

sen saaminen oli vaikeaa. Kahvin ystävät keksivät kuitenkin jatkaa varsinaista 

kahvia erilaisilla korvikkeilla. (Kahvin historia 2013.) 
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Konditoriatuotteet olivat kysyttyjä, jo 1700-luvun lopulla turkulaiset hakivat niitä 

jopa Tukholmasta saakka. Sokerileivonnaisia myyviä konditorioita perustettiin-

kin Turkuun, sen ajan pääkaupunkiin. Sokerileivosten oheistuotteena myytiin 

kahvia. Siihen aikaan sokerileivokset ja kahvi olivat virkamiesten herkkuja. Pää-

kaupungin muututtua Helsingiksi kahvilakulttuuri sai kuitenkin kolauksen, asia-

kaskunta muutti Helsinkiin virkojensa myötä. (Jaatinen 2006.) 

Kahvihuoneita löytyi 1860-luvulla jo muutamia Turusta sekä Helsingistä. Yrjö 

Sakari Yrjö-Koskinen loi 1861 suomalaisen Kahvila-sanan (Jaatinen 2006, 24). 

Karl Fazer perusti Helsinkiin 1891 ranskalais-venäläisen konditoria-kahvilan, 

joka toimii samalla paikalla vielä nykyisinkin. Siihen aikaan tyypillisiä kahviloita 

olivat leipomo- ja konditoria-kahvilat. (Fazer 2013.) 

Kahviloissa oli 1900-luvulla yleistä tarjoilla luvanvaraisesti myös alkoholia, Pri-

mula ja Elanto perustivat kuitenkin 1900-luvun alussa myös ns. raittiuskahviloi-

ta, joissa oli sallittua käydä naisten myös yksin menettämättä mainettaan. Elan-

non kahvilat olivat myös asteetta edullisempia, joten kahvilakulttuuri alkoi kehit-

tyä myös työläispiirien joukkoon.  

Kahviloihin rantautui 1990- luvulla italialainen tyyli, joka saapui Yhdysvaltojen 

kautta. Alettiin valmistaa erilaisia erikoiskahveja kermavaahdoin ja makusiirap-

pien kera. Italialaiset kahvijuomat saapuivat jäädäkseen ja espresson, latten tai 

capuccinon voit nykyisin tilatakin lähes mistä tahansa kahvilasta. ”Take Away” 

eli pahvimukissa mukaan myytävät kahvit sekä internet-yhteyksin varustetut 

kahvilat yleistyivät myös 1990-luvulla, kiireisen elämänmuodon myötä. (Jaatinen 

2006, 110 - 116.) 

2.2 Kahvila- ja palvelualan kehitys  

Suomi on maailman kärkisijoilla kahvin kulutuksessa, ja kahvilla on pitkä historia 

Suomessa. Kahvi on yhdistänyt ihmisiä juhlimaan tai viettämään aikaa sekä 

tapaamaan toisiaan jo vuosisatojen ajan. Silti verrattuna Keski-Euroopan maihin 

kahvilakulttuuri on vielä kehittymässä. Suomalaiset juovat kahvinsa mieluiten 

kotona tai ystävien luona, torin laidalla tai huoltoasemilla. Kahvilat ovatkin Suo-

messa monesti pelkistettyjä, hyvin käytännöllisiä ja helposti asioitavia. Vaikka 

Keski-Euroopasta onkin saatu reilusti vaikutteita jo useita vuosikymmeniä sitten, 
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suomalaiset ovat vasta viime vuosina alkaneet mieltää kahviloita ajanviettopaik-

koina, ja kahviloiden sisustukseen on alettu kiinnittämään entistä enemmän 

huomiota. (Jaatinen 2006, 9.) 

Teollisuus on hyödyntänyt Suomen vahvuuksia jo pitkään verrattuna palve-

lusektoriin. Voidaankin, sanoa että Suomessa koko palvelusektorin hyödyntä-

minen on jäänyt jopa kehitysmaiden tasolle. Palvelusektorin kehitys vaikuttaa 

kuitenkin merkittävästi koko kansantalouteen ja kykyyn työllistää. Palvelusekto-

rin kehittymiseen on vaikuttanut elinkeinopoliittiset linjaukset tukea teollisuutta ja 

vientiä sekä aika ajoin toteutuneet devalvaatiot, jotka heikensivät niin kotimaan 

markkinoiden kysyntää kuin myös palvelusektorin kasvua. (Valtioneuvostokans-

lian julkaisusarja 2005.) 

Toimintaympäristö muuttui hotelli- ja ravintola-alalla merkittävästi 1990-luvulla, 

kun valtion säätely väheni ja taloudellinen lama vähensi kysyntää. Alalle syntyi 

paljon pieniä yrityksiä ja verkostoja. (Miettinen & Santala 2003, 76.) Taantuma 

2000-luvun alussa pysäytti hotelli- ja ravintola-alan kasvun hetkeksi. Pienen 

suvantovaiheen jälkeen kasvu jatkui taas vuoteen 2009, jolloin talouden las-

kusuhdanne laski myyntiä alalla voimakkaasti. (Lith 2010, 6.) 

Ravintola-alan myynninrakenne on hiljalleen muuttumassa, ja esimerkiksi alko-

holinmyynti ravintoloissa on laskenut niin terveysvaikutusten paremman tiedos-

tamisen kuin myös trendien myötä. Myös väestön ikärakenne vaikuttaa ravinto-

la-alan myynnin rakenteeseen merkittävästi, toteaa Lith (2010, 9 -11) raportis-

saan. Majoitus- ja Ravintolapalvelut Mara ry:n 2012 joulukuussa valmistuneen 

suhdannekatsauksen mukaan suunta on jatkunut vuonna 2012 samanlaisena. 

Alkoholimyynti on laskenut 3 - 4 prosenttia ja ruokamyynti kasvanut noin pro-

sentin verran. Alkoholilain kokonaisuudistus ja säädösten tiukentaminen, kuten 

myös alkuvuoden 2013 arvolisäverokorotus vaikuttivat toimintaympäristöön. 

(Vihmo 2012.) 

2.3 Kahviloiden kilpailutilanne 

Suurimpien kilpailijoiden analysointi on yritykselle arvokasta, jotta pystyy luo-

maan erottuvuutta tuotteilleen ja palveluilleen. Kilpailijoista on hyvä analysoida 
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niin vahvuuksia kuin heikkouksia sekä imagoa että asemointia. (Lindeberg-

Repo 2005, 255.)  

Kasvavilla markkinoilla ei kilpailijoilla ole yhtä suurta merkitystä kuin etenkin 

vakiintuneessa tai laskevassa markkinatilanteessa. Kilpailijoiden liikehdintää on 

tarkasteltava ja huomioitava. Kilpailijan tietoja voi seurata medioista, messuilta 

tai muuten ympäristön havainnoinnilla. (Lotti 2001, 60 - 62.)  

Lotin (2001, 61) mukaan tärkeitä kilpailijoita koskevia tietoja ovat tuotteet, palve-

lut, brändit ja niiden asema, asiakkaat ja asiakastyytyväisyys, alueellinen katta-

vuus sekä hinta- ja laatupolitiikka. Muita keskeisiä tietoja kilpailijoista ovat ta-

loudelliset tunnusluvut, yleensä tiedot strategiasta, tavoitteista ja toimintatavois-

ta, tuotekehityksestä sekä myynnin, mainonnan ja tiedottamisen toimenpiteistä. 

(Lotti 2001, 61.) 

Kahvila Kolmen Ankkurin lähimpiä ydinkilpailijoita ovat Ukonniemen leirintäalu-

een kahvila, Imatran kylpylä ja Café Nuotta. Yritykset sijaitsevat lähellä ja tuot-

tavat samankaltaisia palveluja. Kilpailijoista hankitun tiedon perusteella palvelu-

ja on voitu lähteä kehittämään ja eroottuvuutta hakemaan.  

3 Palvelu ja palveluprosessi 

Palvelun tärkein tehtävä on toimia yrityksen kilpailukeinona, mutta palvelut toi-

mivat myös tuotetarjouksen osana ja markkinoinnin kohteena. Palvelut voidaan 

luokitella usealla eri tavalla. Lahtinen ja Isoviita (1999,51) luokittelevat palvelut 

ryhmiin: vakioidut- ja erikoispalvelut, kuluttaja- ja tuotantopalvelut, henkilökoh-

taiset ja ei- henkilökohtaiset palvelut.  

Yrityksen palvelun kohdistuminen voidaan myös jakaa sisäisten ja ulkoisten 

asiakkaiden välillä ja näin palvelut voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Sisäi-

sillä asiakkailla tarkoitetaan erilaisia sidosryhmiä jotka osallistuvat palvelun tuot-

tamiseen tai markkinointiin. (Lahtinen & Isoviita 1999, 51.)  

Palveluja ei voi kokea konkreettisesti, mutta niitä voidaan vaihtaa. Palvelutapah-

tumassa asiakas ja palvelun tuottaja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Pal-

velut eivät siis ole asioita vaan tekoja tai prosesseja. Palvelu on siis laaja käsite, 
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sen merkitys vaihtelee aina henkilökohtaisesta palvelusta palveluun tuotteena. 

Useasti kerrotaan kuitenkin palvelujen erikoispiirteistä, joiden avulla määrittämi-

nen helpottuu. (Grönroos 1998, 49 - 52.)  

Useimmille palveluille voidaan löytää kuitenkin neljä peruspiirrettä. (Kuvio 1.) 

Palvelut ovat enemmän tai vähemmän aineettomia, ja ne tuotetaan ja kulute-

taan samanaikaisesti. Palvelut ovat teko tai tekojen sarjoja, ja asiakas osallistuu 

tuotantoprosessiin. Esimerkiksi ravintolassa tarjoilu on teko, joka tuotetaan asi-

akkaalle ravintolassa ollessa, ja asiakas käyttää palvelun siellä asioidessa. 

Ruoka annoksen voit ottaa ravintolasta mukaan, mutta itse tarjoilu-tapahtumaa 

et. Asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen tilatessaan ruuan  ja syödessään 

sen.  

 

Kuvio1. Palvelu, neljä peruspiirrettä  

Tuulaniemi (2011, 17) vertaa kirjassaan palvelujen ja tuotteiden ominaisuuksia. 

Fyysiseen tuotteeseen eli tavaraan verrattuna palvelussa tai palvelutuotteessa 

on monia etuja. Palvelua ei voi varastoida, koska se on aineeton, se ei siis vaa-

di varastoja, tuotantotiloja tai myymälöitä toisin kuin fyysinen tuote. Palveluun ei 

myöskään sitoudu suuria pääomia toisin kuin tavaravarastoon. Palvelut kulutta-

vat vähän energiaa ja luonnonvaroja verrattuna tuotteisiin, joten palvelu on 

myös ekologisempi. Tavaran voi omistaa, ja omistusoikeus siirtyy ostaessa tai 

myydessä, ja saa konkreettisen asian rahaa vastaan. Palvelua voidaan sanoa 
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vuokrattavan tai käytettävän, mutta sitä ei voi antaa mukaan. Palvelu on koke-

mus, joka kulutetaan ostohetkellä.  

Asiakas saa hyödyn itselleen palveluprosessin kuluessa, monesti palvelupro-

sessi alkaakin heti asiakkaan osoitettua kiinnostusta yritystä kohtaan tai saavut-

tua ovesta sisään ja päättyy kun asiakas lähtee ovesta tai viimeinen kontakti 

kyseenomaisen asian kohdalta hoidetaan. Palveluprosessissa asiakas osallis-

tuu prosessin määrittämiseen, kulkuun, palvelun tuottamiseen ja tulokseen. 

(Lehtinen & Niinimäki 2005, 40 - 41.) 

3.1 Palvelumuotoilu 

Palvelualan yrityksen on kehityttävä ja muututtava, että se voi vastata koko ajan 

kovenevampaan kilpailuun ja pysyäkseen markkinoilla. Toiminnan laadun huip-

putasolla olevat yritykset kehittyvät ja kehittävät palveluitaan jatkuvasti. Menes-

tyvän yrityksen keskeiseksi teemaksi voidaankin mieltää jatkuva kehittäminen. 

Asetettuihin tavoitteisiin päästessä arvioidaan toimintaa ja asetetaan uudet ta-

voitteet, ja näin pystytään takaamaan jatkuva kehittyminen. (Pesonen ym.  

2000, 35.) 

 

Kuvio 2. Menestyvä palvelu (Tuulaniemi 2011, 103 mukaillen) 

 Palvelujenkehittämisen tavoite (Kuvio 2) on luoda palvelut ja palvelutuotteet, 

jotka ilahduttavat asiakkaita ja täyttävät liiketoiminnalliset tavoitteet (Tuulaniemi 

2011, 17). Tuloksellisuus, tehokkuus ja erottuvuus ovat liiketoiminnan kannalta 
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tärkeitä. Liiketoiminta perustuu monesti tuloksen tuottamiseen mahdollisimman 

tehokkaasti. Palvelun erottuvuus on kilpailukeino, jolla taataan palvelun kannat-

tavuutta, ja hyödyllisyys ja käytettävyys vastaavat niin ikään jo asiakkaan tar-

peeseen tai luovat uusia tarpeita, joita johdonmukaisuus ja haluttavuus lisäävät 

entisestään. Menestyvä palvelu kehittyy siis näiden edellä mainittujen arvojen 

kehittämisen kautta, yhdistellen niin asiakkaille tärkeitä arvoja liiketoiminnan 

kannalta tärkeisiin tai välttämättömiin arvoihin.  

Palveluiden kehittämiseen voidaan soveltaa palvelumuotoiluprosessia. Palvelu-

jen kehittäminen on aina kuitenkin uuden luomista ja ainutkertaista, joten sen 

määrittäminen aina samalla tavalla kulkevaksi prosessiksi on mahdotonta. Tuu-

laniemi (2011,127–128) määrittelee kuitenkin kirjassaan eräänlaisen palvelu-

muotoiluprosessin pohjan (Kuvio 3), jota voidaan soveltaa palveluiden kehittä-

miseen. Palvelumuotoiluprosessin aloittamista Tuulaniemi (2011,127–128) ver-

taa muotoilijan työhön, joka keskittyy perinteisesti asiakasymmärrykseen, ide-

ointiin ja konseptointiin. Palvelumuotoilussa on kuitenkin jatkettava suunnittelu-

vaiheesta aina tuotantoon ja arviointiin saadakseen kannattavia tuloksia. Palve-

lun menestymisen kannalta on tärkeää, että tavoitteet ja tutkimuksista saadut 

tulokset sekä tiedot siirtyvät palvelun tuotantoon asti.(Tuulaniemi 2011, 127-

128.) 

 

Kuvio 3. Palvelumuotoiluprosessi (Tuulaniemi 2011,127–128 mukaillen) 

Palvelumuotoilu aloitetaan palveluidean määrittelyllä ja esitutkimalla aihetta. 

Seuraavaksi siirrytään vaiheeseen tutkimus, jossa asiakasymmärrystä tutkitaan 
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ja strateginen suunnittelu voidaan aloittaa. Asiakasymmärryksen tutkiminen on 

yksi kriittisimmistä vaiheista. Palveluja ruvetaan suunnittelemaan käyttäjien tar-

peiden odotuksien ja tavoitteiden mukaan. Strategisen suunnitteluvaiheen aika-

na tutkitaan palvelun sijoittumista markkinoilla ja sen kykyä erottua kilpailijoista. 

Ideointi aloitetaan mahdollisimman laajasti kritiikittömästi, ja sitä tarkennetaan 

yhdistelemällä tai hylkäämällä ideoita. Suunnittelun toisessa vaiheessa aloite-

taan prototypointi, joka tarkoittaa palvelumuotoilussa mahdollisimman nopean 

mallin rakentamista kehittämisen ja suunnittelun avuksi. Kuluttajien testattavaksi 

palvelun viemistä sanotaan pilotoinniksi. Tässä vaiheessa mittavat tutkimustu-

lokset ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska tuloksista voidaan nähdä, mikä toimii, 

mikä ei ja mitä täytyy vielä kehittää. Ennen Lanseerausta tehdään pilotoinnissa 

havaitut muutokset ja mahdollisesti ensilanseerauksia. Ensilanseeraukset lisää-

vät tietoisuutta ja herättävät mielenkiintoa jo ennen varsinaista lanseerausta.  

Prosessin arviointi on myös tärkeä osa prosessia ja etenkin tulevia prosesseja 

ja niiden sujuvuutta ajatellen. Palvelu on prosessi, joka ei koskaan valmistu, sen 

kehittämistä ja tutkimista voidaan aina jatkaa. (Tuulaniemi 2011,127–243.) 

Omien tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien arvioiminen ja prosessin 

hyödyntäminen ja soveltaminen niiden ehdoilla, kulloisenkin tarpeen mukaan on 

kuitenkin tärkeintä (Tuulaniemi 2011,127). 

3.2 Asiakaspalvelu  

Asiakaspalvelu on tuotteeseen tai palveluun liittyvää myyjän ja asiakkaan välis-

tä kanssakäymistä. Asiakaspalvelun periaatteet ovat pohjimmiltaan varsin yk-

sinkertaisia. Asiakas maksaa saamastaan palvelusta, työntekijät saavat palkan 

tuotetusta palvelusta, ja yrityksen tuotto määräytyy väliin jäävästä osasta. Teo-

riassa näin onkin, käytännössä asiakaspalvelu on kehittynyt alati vaihtuvien 

trendien myötä paljon monimutkaisemmaksi. Tarjonnan lisääntyessä asiakkaat 

ovatkin entistä tarkempia asiakaspalvelun laadun suhteen. Yritys joka tarjoaa 

erittäin hyvää palvelua, tuottaa kilpailijoitaan parempaa tulosta ja erottuu eduk-

seen. (Kannisto &  Kannisto 2008, 4 - 6.) 

Asiakaslähtöisen toiminnan totuus paljastuu, kun asiakas ja asiakaspalvelija 

kohtaavat. Hetkessä paljastuu, onko hinta/laatu suhde kohdallaan, onko asia-
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kastarpeet kartoitettu, osataanko tai toimivatko järjestelmät, hoidetaanko asia ja 

palvelutilanne niin hyvin, että asiakas tulee uudelleen. (Honkola & Jounela 

2000, 61.)  

Asiakaspalvelutilanteissa asiakkaan kokemusten ja odotusten perusteella syn-

tyy asiakastyytyväisyys. Koettu laatu verrattuna asiakkaan panostukseen mää-

rittää arvon. Arvo ja asiakastyytyväisyys ovatkin tärkeimpiä asioita määritellessä 

tulevaa ostokäyttäytymistä sekä asiakassuhteen pituutta ajatellen. Tosin ne ei-

vät yksin riitä, tutkimusten mukaan tyytyväinen asiakas ei vielä takaa sitä, että 

asiakkaasta tulisi uskollinen. (Komppula & Boxberg 2002, 62 - 63.) 

Yrityksen onkin hyvä seurata jatkuvasti asiakkuuksien kehittymistä satunnaisis-

ta asiakkaista avainasiakkaiksi. Vielä tärkeämpää on jo olemassa olevien asia-

kassuhteiden säilyttäminen kehittämisen rinnalla. Uuden asiakkaan hankkimi-

nen kun on moninkertaisemmin hankalampaa ja kalliimpaa kuin nykyisen tyyty-

väisenä pitäminen. (Komppula & Boxberg 2002, 63.) 

Asiakastarpeiden tuntemus on yksi tärkeimmistä asioista hyvään asiakaslähtöi-

seen palveluun. Yksittäisten asiakkaiden tarpeet on helpompi ottaa huomioon 

segmentoimalla ensin asiakkaat ryhmiin ja tarkastelemalla ryhmän tarpeita. Yk-

silöllinen palvelu hiotaan palvelutilanteessa. Honkola ja Jounela (2000, 64) lis-

taavat kirjassaan henkilöasiakkaiden tyytyväisyystekijöitä. Tärkeimpiä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen, ovat esimerkiksi: asiakkaan tarpeiden 

kuuntelu ja kartoitus, asiakkaan välitön huomiointi, sijainti, siisteys, ulkoasu, 

opasteet, pysäköintimahdollisuudet, palvelun nopeus ja aikojen noudattaminen, 

palvelualttius, joustavuus, asiantuntemus sekä ammattitaito, myyntitapahtuma 

ja myyntityön viimeistely. (Honkola & Jounela 2000, 64.) 

Lahtinen ja Isoviita (1998, 48) toteavat kirjassaan, että suomalainen on haasta-

va asiakas, suomalaiset antavat harvoin palautetta, positiivista tai negatiivista. 

Yrityksen kannalta palaute olisi erinomaisen tärkeä kehittääkseen toimintaa. 

Suomalainen asiakas puree hampaitaan yhteen ja äänestää jaloillaan. Ihmisten 

käyttäytymistä kannattaa opetella. Tärkeintä asiakaspalvelussa on tietää, kuin-

ka ihmiset haluaisivat heitä kohdeltavan (Kuvio 4). Asiakaspalvelutilanteissa 

monet asiakkaat haluavat heitä kohdeltavan yksilöinä, joita kunnioitetaan ja joi-
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den tarpeet otetaan huomioon. Tällä ei tarkoiteta nöyristelyä, vaan nöyryyttä 

kuunnella asiakasta.  

 

 

Kuvio 4. Kuinka ihmiset haluaisivat heitä kohdeltavan (Lahtinen & Isoviita 1998, 

48 mukaillen) 

Hyvin palvellut asiakkaat tulevat toistekin ja tuovat lisää asiakkaita. Hyvän pal-

velun onnistumiseen liittyy kuitenkin usein monenlaisia paineita, vaikkakin 

useimmat paineista ovat yrityksen tai asiakaspalvelijan itsensä luomia. Oletuk-

set ja pelot ovat ensimmäinen hyvän palvelun kompastuskivistä. Oletuksilla tar-

koitetaan sellaisia tiedostamattomia käsityksiä, jotka ohjaavat toimintaa. Oletuk-

set voivat olla asiakkaan, yrityksen oletuksia tai oletuksia kilpailijoista. Ne jäykis-

tävät palvelutilannetta ja estävät kuuntelemista. Pelot ja etenkin asiakaspalveli-

jan pelot voivat romuttaa hyvänkin asiakaspalvelutilanteen. Pelko epäonnistu-

misesta, virheiden tekemisestä tai pelko esimiestään kohtaan voi estää asia-

kaspalvelijaa toimimasta asiantuntevasti. (Kannisto & Kannisto 2008, 56 - 57, 

68.) 

Yrityksen sisällä on hallittava niin palvelu- kuin tuotantotekniikatkin, sillä ne ta-

kaavat työn sujuvuuden ja onnistumisen. Kun tekniikka pelaa ja yhteistyö sujuu 

työntekijät kokevat enemmän onnistumista, joka heijastuu suoraan asiakaspal-

veluun. Jos ihmiset yrityksen sisällä kokevat, että mikään ei suju eikä kulje, seu-

rauksena on turhautuminen. Työilmapiirin kärsiessä motivaatio ja työn tulokset 
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laskevat, mikä vaikuttaa yrityksen tulokseen. Palvelussa on kuitenkin pitkälti 

kysymys siitä, että sitä arvioidaan tuntuman mukaan. (Honkola & Jounela 2000, 

40-42.) Valtapelit ja palvelukulttuuri voivat olla myös hyvän palvelun esteenä. 

Valtapeli näkyy yleensä myyjän työyhteisön tai henkilökohtaisten ongelmien 

purkautumisena. Valtapelillä myyjä tai yrittäjä haluaa pönkittää minuuttaan ja 

yleensä asiakaspalvelun kustannuksella. Palvelukulttuuri kompastuskivenä hy-

vään palveluun ei ole yrityksen tai henkilökunnan itsensä luomaa, joten sitä on 

hankala poistaa. (Kannisto & Kannisto 2008, 92 - 100.) 

3.3 Palveluosaaminen 

Palveluosaaminen käsittää käytännössä koko yrityksen toiminnan. Palve-

luosaamiseen kuuluu jatkuva kiinnostuksen ja tuntuman säilyttäminen asiakkai-

siin ja ympäristöön. On oleellista hahmottaa, mitä pitää tehdä, milloin ja miten 

pystymme tekemään sen mahdollisimman tyylikkäästi. Palvelu ei ole pelkkää 

tekniikkaa tai suorittamista, vaan siinä pitää näkyä tekemisen jälki, persoonalli-

nen ote juuri tähän asiakkaaseen tai tähän tilanteeseen tekee palvelusta arvok-

kaamman. Asiakkaan kannalta hyvä palvelutekniikka näkyy oikeana palveluna 

oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. (Honkola & Jounela 2000, 40–41.) 

Nykyään asiakkaat odottavat hyvää palvelua, koska tarjontaa ja vaihtoehtoja on 

paljon saatavilla. Asiakkaan perusodotuksiin nykyisin kuulukin palvelun saami-

nen sujuvasti oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja asiakas on siitä valmis mak-

samaan. Monesti asiakas onkin valmis maksamaan enemmän perusodotukset 

ylittävästä palvelusta ja tulee uudelleen. (Honkola & Jounela 2000, 41–42.) 

Palveluosaaminen voidaan jakaa usealla eri tavalla. Pesonen, Mönkkönen ja 

Hokkanen (2000, 100 -103) kirjassaan Asiakaspalveluosaaminen tarkastelevat 

osaamista jakamalla sen neljään osaan (Kuvio 5). Tieto, taito, tunteet ja tahto 

ovat tärkeimmät perustukset asiakaspalveluosaamiselle. Tietous ja taitous te-

kevät asiakaspalvelijasta ammattimaisen ja luovat näin luotettavuutta. Asiakas-

palvelun luonteen vuoksi tunteet ovat ehdottomasti myös tärkeitä hallita. Asia-

kaspalvelussa asiakaspalvelija on konkreettisesti aina kontaktissa ihmiseen, ei 

tunteettomaan koneeseen. Tahto tai toisin sanottuna halu on ihmisen päämää-
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rähakuinen toimintakyky ja mitä lujempi tahto palvella asiakkaita mahdollisim-

man hyvin, sitä paremmin myös asiakas sen palvelun kokee.  

 

Kuvio 5. Asiakaspalveluosaaminen (Pesonen ym. 2000. 101 ) 

Palveluosaamisen pohtiminen voi tuntua pienen yrityksen kiireessä tarpeetto-

malta, mutta kysymys on jokapäiväiseen toimintaan vaikuttavasta tekijästä. 

Pohtimista voidaan kutsua strategiseksi suunnitteluksi. Yritys voi säästää aikaa 

ja rahaa, kun on miettinyt etukäteen suhtautumistaan toimintaympäristöönsä, 

asiakkaisiin ja asiakasympäristöön sekä kasvuun ja kehitykseen. Ovatko asiak-

kaat niitä, joita halutaan, tehdäänkö oikeita asioita ja tuleeko rahaa niin paljon 

kuin pitäisi. ( Honkola & Jounela 2000, 63.) 

3.4 Palveluympäristö 

Palvelun laatua on vaikea arvioida, ennen kuin on käynyt kahvilassa, voidaan 

siis sanoa laadun määrittämisen tapahtuvan kokemusperäisten ominaisuuksien 

mukaan. Palveluympäristö voi joko helpottaa tai vaikeuttaa asiakkaiden odotus-

ten täyttymystä. 

Palveluympäristö on siis tärkeää palveluyritykselle, hyvänkin tuotteen tai palve-

lun myyminen ja tuottavuus voi ratketa palveluympäristön puitteiden mukaan. 

Palveluympäristö luo mielikuvia, ja sillä voidaan saada aikaan ostamiselle suo-

tuisa ilmapiiri. Palveluympäristö voidaan jakaa kahteen pääryhmään: fyysiseen 

palveluympäristöön, jolla tarkoitetaan muun muassa yrityksen sisustusta ja il-

mapiiritekijöitä sekä sosiaaliseen palveluympäristöön, jolla tarkoitetaan myyjän 
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ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta sekä asiakkaiden keskinäistä vuorovaiku-

tusta. (Silvennoinen 2010, 26 - 27.)  

3.5 Palvelujen markkinointi  

Markkinointiviestinnän tavoitteita ovat asiakkaan huomion saaminen, tuotteesta 

kertominen, kilpailijoista erottautuminen, asiakkaan saaminen toimimaan sekä 

tietenkin kannattavan myynnin aikaan saaminen. Keinoja päästä tavoitteeseen 

on monia: muun muassa mainonta, suhdetoiminta, henkilökohtainen myyntityö 

ja myynnin edistäminen. Yleensä näistä markkinointiviestinnän keinoista yritys 

muodostaa tehokkaan yhdistelmän, jolla toteuttaa tavoitteitaan. (Äyväri, Suvan-

to & Vitikainen 1995, 130 - 131.) 

Meihin kohdistuu nykypäivänä kuitenkin niin paljon erilaisia viestejä. Koska 

kaikkea viestinnän tulvaa ei ole mahdollista sisäistää, olemme opetelleet suo-

dattamaan tai jopa välttelemään viestejä. Monesti markkinointi perustuukin me-

teliin ja huomion saavuttamiseen, viestin on tarkoitus herättää mielenkiintoa ja 

näin mielihaluja tuotetta kohtaan. Metelin lisäksi markkinointi voi olla tuoteomi-

naisuuksien viestintää. Tuote- tai palvelukokonaisuus onkin keskeinen markki-

noinnin lähtökohta. Tuotekeskeisyyteen keskittyminen markkinoinnissa kiinnit-

tää ostajan huomion tuotteeseen, siinä ei kerrota asiakkaalle, minkä tarpeen se 

täyttää tai ongelman ratkaisee. (Tuulaniemi 2011, 43 - 47.) 

Viestien määrän ja tuotteiden tarjonnan paljouden pohjalta monet ovatkin siirty-

neet tietoon pohjautuvasta päätöksien teosta tunnepohjaiseen päätöksien te-

koon. Tämän pohjalta voidaankin todeta että tarinan kertominen tuotteelle on 

tehokkaampi tapa markkinoida tuotteita, Tarina jättää monesti asiakkaalle muis-

tijäljen, paremmin kuin pelkkä tuoteominaisuuksista kertominen. Tarinalla voi 

muuttaa informaation tunteeksi ja lähentää näin tuotetta ja tarpeellisuutta asiak-

kaan maailmaan. (Tuulaniemi 2011, 43-47.) 

Markkinoinnin professori Heikki Karjaluoto (2012, 13) Jyväskylän yliopiston 

kauppakorkeakoulusta kertoo julkaisussaan Asiakkaiden ehdolla että nykyisin 

kannattavien asiakassuhteiden rakentaminen on markkinoinnin tärkeimpiä mää-

rityksiä. Kannattavien asiakassuhteiden hankintaan kuuluu niin nykyisten asiak-
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kaiden asiakastyytyväisyyden maksimointi kuin uusien asiakkaiden hankinta. 

(Karjaluoto 2012, 13.) 

Philip Kotler on tunnettu markkinoinnin guruna ja hänen teoksiaan ja oppejaan 

käytetäänkin usein markkinoinnin pohjana. Kotlerin kehittämä 4P malli (price, 

promotion, product, place) on kehitetty teollisen tuotannon lähtökohdista ja näin 

ollen palvelun merkitykseen ja arvostukseen suuntautuvassa maailmassa voi-

daan sanoa sen jääneen muutoksen kelkasta. Viimeisimmissä Kotlerin teoksis-

sa voidaan huomata myös Kotlerin myöntävän tämän ja ehdottavan uutta 4C- 

mallia (customer solution, customer cost, convenience, communication) vanhan 

4P-mallin rinnalle. 4C- malli keskittyy tuotannon lähtökohtien sijasta markki-

noinnin kohteeseen eli asiakkaaseen (Kuvio 6). 

 

 

Kuvio 6. Markkinoinnin ajattelun muutos tuotekeskeisyydestä palvelukeskeisyy-

teen (Karjaluoto 2012, 13 mukaillen) 

Uuden mallin mukaan ei puhuta enää tuotteesta vaan kokemuksista eikä tuot-

teen hinnasta vaan asiakkaan arvosta. Asiakkaan tavoittaminen ja tarpeiden 

tyydyttäminen markkinoinnin perustavoitteena eivät ole kuitenkaan muuttuneet. 

(Karjaluoto 2012, 13.) 

Viestinnän kehittyminen ja digitaalisen maailman edistyminen on mullistanut 

markkinointia sekä kommunikointia ja etenkin laajentanut markkinointikanavien 

kirjoa (Tuulaniemi 2011, 48). Viestinnän ja media maailman kehittyminen on 

yksi tärkeimpiä syitä markkinointiajattelun kehittymiseen myös Karjaluodon 

4
P

  Tuotteet 

Ominaisuudet 

Lisäarvo 

Hinta 

Hankintaketju 

Viestintä 

Tuoteorientaatio 

4
C

  Kokemukset 

Ratkaisu 

Osallistuminen 

Arvotarjooma 

Arvoverkosto 

Dialogi 

Palveluorientaario 



 

 22 

(2012, 15). mielestä Internet ja sosiaalinen media ovat luoneet uuden pohjan 

markkinoinnille. Kännykät, tietokoneet ja muut mobiililaitteet internet-palvelujen 

lisäksi mahdollistavat lähes rajattoman tiedon siirron ja jakamisen missä tahan-

sa ja minne tahansa ympäri maailmaa. ( Tuulaniemi 2011, 45 - 46.)  

Suurin osa yritystä tai tuotteita tai palveluja koskevasta viestinnästä tapahtuukin 

asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa (Kuvio 7), minkä vuoksi suosittelu-

kulttuuri on merkittävässä asemassa. Asiakaslähtöisyys ja hyvään asiakaspal-

veluun keskittäminen on siis nykyisin entistä merkittävämpää myös markkinoin-

nin kannalta. Yrityksen on vaikea tai mahdoton hallita sosiaalisten medioiden 

keskusteluja ja niiden vaikutusta ostopäätöksiin. Sosiaaliseen mediaan on vain 

sulauduttava mahdollisimman positiivisella viestillä yrityksestä. (Karjaluoto 

2012,15.) 

Kuvio 7. Vuorovaikutuksen lisääntyminen asiakas-myyjä- suhteissa ja asiakkai-

den keskinäisissä kanssakäymisissä (Karjaluoto 2012, 15 mukaillen) 

Markkinointi on hyvää silloin, kun asiakas kokee markkinoitavan organisaation 

paremmaksi kuin kilpailijansa sekä silloin, kun asiakas kokee enemmän tyyty-

väisyyttä kuin oli odottanut. Kun asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun, 

hän tulee uudelleenkin. Tutkimusten mukaan tyytyväinen asiakas kertoo saa-

mastaan palvelusta keskimäärin kolmelle kaverille ja tyytymätön jopa yhdelle-

toista. ( Lahtinen & Isoviita 1998, 4.) 

4 Imatran satama 

Imatran satama voidaan jakaa kahteen eri osaan. Länsipuolella satamaa sijait-

see kotisatama ja kahvila Kolme Ankkuria. Itäpuolella satamaa ns. ”Kylpylän 
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puoleisessa rannassa” sijaitsee Imatran vierasvenesatama ja  Café Nuotta (Ku-

va 2 ). 

 

Kuva 2. Imatran satama (Google Maps - ©2013 Google) 

Imatran kotisatamaan rakennettiin laiturit 70-luvulla, joita on myöhemmin perus-

korjailtu ja mukautettu nykyisiä tarpeita huomioiden. 

Kotisatamassa laituripaikkoja on tällä hetkellä 700, joista laiturissa sijaitsevia 

paikkoja on 650 (Kuva 3) ja rannalla sijaitsevia soutuveneille suunnattuja tela-

paikkoja 50. Laiturin kuusi kärjessä sijaitsee pilssi- sekä septitankkien tyhjen-

nysmahdollisuus. Kotisatamasta juomavesipiste ja sähköpiste löytyvät huoltolai-

turilta aivan kahvilarakennuksen kohdalta, jossa sijaitsee myös veneiden tank-

kauspiste. 
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Kuva 3. Näkymä kotisataman laitureista 

Imatran seudun kehitysyhtiön, Imatra kaupungin ja alueen toimijoiden kesken 

satama-alueen kehittäminen on ollut jo vireillä useita vuosia (Laitakari 2008,1.) 

Imatran satama-alueen kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2008, jonka 

pohjalta satamatyöryhmä kokoontuu sataman kehittämiskokouksiin vielä ny-

kyisinkin. 

Imatran satama-alue voidaan nähdä alueella toimivien yritysten kannalta kes-

keisenä kehittämiskohteena. Imatran satama-alueen kehittämisellä on  myön-

teisiä vaikutuksia kaupungin julkikuvaan, matkailulliseen vetovoimaan kuin alue-

talouteen sekä sataman lähialueen käyttöön virkistysalueena. (Laitakari 

2008,1.) 

4.1 Imatran venekerho ry 

Pitkät perinteet omaava Imatran venekerho ry täyttää tänä vuonna 60 vuotta. 

Venekerhossa on tällä hetkellä noin 200 jäsentä, joista hallitukseen kuuluu 10 

jäsentä. Osa jäsenistä on ollut aktiivisesti toiminnassa mukana jo kerhon perus-

tamisesta saakka. Hallituksen puheen johtajan toimii tällä hetkellä Juha Oino-

nen ja sihteerinä Marjo Orava. Kuvassa 4 on Imatran venekerho ry:n virallinen 

logo. 
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Kuva 4. Imatran venekerho ry 

Nykyisin kerhotoiminta on virkeää ja monipuolista, aina kahvilatoiminnasta kil-

paveneilyyn ja Haapasaaren leirikeskuksen ylläpidosta kotisataman laituripaik-

kojen vuokraukseen. Venekerhoon kuuluu useita aktiivisia jäseniä, joiden toi-

mesta talkoilla hoituu niin pihan siivoukset kuin kerhotalon kunnostuskin. Vene-

kerho järjestää erilaisia veneilyyn liittyviä matkoja kerhon jäsenille. Venekerholla 

on pitkät perinteet kilpavenekilpailujen järjestämisessä ja osallistumisessa. 

Imatran venekerhoon kuuluu arvokisoissakin menestyviä kilpailijoita. Kesäisin 

kerhon talkoolaiset järjestävät kotisataman yövartioinnin yhdessä purjehdusseu-

ran jäsenten kanssa.  

4.2 Kahvila Kolme Ankkuria 

Kahvila Kolme Ankkuria on Imatran venekerhon ry:n omistama kahvila Imatran 

satamassa. Imatran venekerho ry:n toiminta-ajatuksena on tuottaa kattavia pal-

veluita veneilijöille ja satama-alueen käyttäjille. Imatran venekerho toimiikin 

Imatran kotisataman satamaoperaattorina ja näin ollen huolehtii kotisataman 

palveluista. Kahvilan toiminnasta vastaa ravintolapäällikkö Susanna Oinonen. 

Kahvilan Kolme Ankkuria tuotevalikoima on kahvilatuotteiden osalta laaja (Kuva 

5). Tarjolla on tällä hetkellä mm. kahvia, teetä, virvoitusjuomia, erikoiskahveja, 

mehuja, makeisia ja jäätelöitä.  
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Kuva 5. Kahvilan tarjontaa 

Valikoimasta löytyy juoma tuotteiden lisäksi suolaisia kahvileipiä pitsapaloista 

sämpylöihin ja karjalanpiirakoihin sekä makeita kahvileipiä aina tuoreesta pul-

lasta marjapiirakoihin ja viinereihin. Kahvilassa tarjoillaan myös lounasta aina 

arkipäivisin sekä joitakin annosruokia tilauksesta. Kahvilassa voi järjestää yksi-

tyistilaisuuksia, kuten esimerkiksi pikkujouluja, polttareita tai vaikka syntymäpäi-

viä. Kahvilasta käsin vuokrataan kesäisin laituripaikkoja ja talvisin veneiden tal-

visäilytyspaikkoja sekä myydään veneilytarvikkeita aina kartoista kaasuihin. 

Kahvilarakennuksen alakerrassa satamapihalla toimii kesäisin Kesäkauppa 

Ruoripuoti, joka palvelee niin mökkiläisiä kuin veneilijöitäkin. Ruoripuodin vali-

koimasta löytyy elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita sekä joitakin veneilytarvikkei-

ta. 

Tämänhetkinen kahvilarakennus on valmistunut 80-luvulla. Kahvila on toiminut 

vuoteen 2012 asti kesäkahvilana. Palveluita halutaan nyt kuitenkin kehittää ja 

laajentaa ympärivuotiseen toimintaan. Palveluiden kehittämisen mahdollistaa 

talven 2011 aikana tehty laaja remontti kahvilarakennuksessa, jossa uusittiin 

seinien eristykset, ikkunat ja ovet sekä kaikki kahvilarakennuksen sisäpinnat. 

Remontissa uudistettiin myös keittiötilat vastaamaan nykyisiin, aina kasvaviin 

tarpeisiin.  
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5 Tutkimuksen toteutus 

Toteutin tutkimuksen työhöni kahdessa osassa. Haastattelin alueen yrittäjiä 

muutaman ennakkoon harkitun kysymyksen avulla ja annoin keskustelun tuoda 

lisää syvyyttä ja luonnetta materiaaliin.  

Toisen osan tutkimuksesta toteutin lomakekyselynä, jo alueen käyttäjille tai 

mahdollisille tuleville käyttäjille. Alueen käyttäjien kohderyhmä löytyi kahvilan 

asiakkaista, jotka kahvilassa käydessään pystyivät lomakkeen.  

5.1 Tutkimusongelmat  ja tavoitteet 

Opinnäytetyöni tutkimus koskee palvelujen parantamista ja kehittämistä Imatran 

satamassa sijaitsevassa kahvilassa Kolme Ankkuria. Ongelmana talvikauden 

palveluiden tuottamisessa kahvilalla on, ettei minkäänlaisia historia tietoja ole 

saatavilla. Kahvila kun on toiminut tähän saakka kesäkahvilana. Kyselyssä tie-

dusteltiin sekä asiakkailta että alueen yrittäjiltä millaisia palveluja alueelle kai-

vattaisiin talvikaudelle ja missä niitä kannattaisi markkinoida. Tavoitteena oli 

saada mahdollisimman hyvä ja kattava kuva kaivattavista palveluista ja niiden 

kehittämisestä. Määrällisellä tutkimuksella saan yleisen mielipiteen myös siitä 

mitkä olisivat tutkimukseen vastanneiden mielestä ne tärkeimmät jo olemassa 

olevat palvelut sekä vähiten tärkeimmät. 

Haastattelemalla alueen yrittäjiä tavoitteenani oli saada kuva koko Lammassaa-

ren ja Ukonniemen alueesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä alueen ammatti-

laisten mielipide alueelle kaivattavista talvikauden palveluista. Kysyin myös mitä 

palveluja ei tarvitse enää lisää alueelle ja ketkä ovat yrittäjien mielestä tulevai-

suuden tavi-asiakkaita alueella. 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

Käytin työssäni sekä laadullista että määrällistä tutkimusmenetelmää saadak-

seni mahdollisimman kattavasti tietoa alueelle kaivattavista tai kehitettävistä 

palveluista ja niiden tarpeesta. Määrällinen ja laadullinen tutkimus ja niiden me-

netelmät eivät suinkaan sulje pois toisiaan. 
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Laadullisella tutkimuksella saatua seikkaperäistä kuvaa voidaan todentaa ja 

täydentää yleisyyttä ja tyypillisyyttä tutkivalla määrällisellä tutkimuksella (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka, 2009,5-6). 

5.2.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella tutkija pyrkii keräämään itselleen 

aineistoa, jolla voidaan ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tai tehdä yleistyksiä. 

Tutkimusmenetelmä sopii suuria ihmisryhmiä koskevaan tutkimukseen. Tutki-

muksessa käytetään usein laskennallisia ja tilastollisia analysointimenetelmiä. 

(Koppa.) 

Määrällisessä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita syy-seuraussuhteesta ja luo-

kittelusta. Se perustuu vahvasti numereeriseen analysointiin. Kysely eli survey -

tutkimuksessa tutkitaan suurehkoa kohderyhmää kyselymenetelmällä, tavalli-

sesti kyselylomakkeella. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2007.) 

Kyselylomakkeeni koostuu 13 kysymyksestä (Liite 1). Kysymykset sijoittuvat 

lomakkeen molemmin puolin, niistä 3 on avoimia kysymyksiä. Kysely oli saata-

villa kahvilassa 5.4. – 14.4. Aluksi kyselyn piti rajoittua 200 vastaukseen, mutta 

kiinnostus kyselyyn yllätti, ja vastaajien määrä nousi suureksi jo aloitusviikon-

loppuna, joten ja lopulliseksi määräksi kertyi 262 vastausta. Kyselyyn vastaami-

nen tapahtui kahvila Kolmessa Ankkurissa, jossa pääosin olin itse paikalla, jo-

ten pystyin vastaamaan lomaketta täyttäessä heränneisiin kysymyksiin. 

Kysymyksistä kolme ensimmäistä koskee vastaajan perustietoja: ikää paikka-

kuntaa ja sukupuolta. Seuraavaksi tutkin, miksi vastaaja saapuu Lammassaa-

reen talvikaudella ja kuinka usein vierailee Kolmessa Ankkurissa. Kysely etenee 

avoimella kysymyksellä Lammassaaren ja satama-alueen talvikaudelle kaivat-

tavista lisäpalveluista. Kysely jatkuu markkinointiin ja mainontaan keskittyvillä 

kysymyksillä, kuten mistä vastaaja on saanut tietoa ja missä toivoisi kahvilan 

tiedottavan enemmän. Kyselyssä kartoitetaan, myös onko asiakas suositellut 

kahvilaa 12 kk:n aikana ja miksi on tai ei. Lomakkeen kääntöpuolella on kaksi 

laajempaa kysymystä palvelujen ja tuotteiden tärkeydestä ja kehittämisen tar-

peesta talvikaudella. Lopuksi kyselylomakkeesta löytyy avoin kysymys, miten 
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voisimme parantaa kahvilan tunnettavuutta ja mainetta sekä minkä antaisit kah-

vilan yleisarvosanaksi (1 - 5).  

5.2.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jossa pyritään 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, merkitystä ja tarkoitusta. Tutkimuksessa an-

netaan tilaa tutkittavan henkilön ajatuksille, näkökulmille ja kokemuksille, jolloin 

pystytään saamaan laajempi ja kokonaisvaltaisempi kuva tutkimuskohteesta. 

Laadulliseen tutkimukseen osallistuu yleensä määrällisesti pieni joukko ja jouk-

ko tutkitaan mahdollisimman tarkoin. (Tuulaniemi 2011.) 

Teemahaastattelussa valitaan teemoja ja keskeisiä kysymyksiä ja esitetään ne 

haastateltaville satunnaisessa järjestyksessä. Haastattelua ohjataan sisällölli-

sesti, mutta haastattelun kulkua ei ole määrätty. Avoimissa haastatteluissa tut-

kimusteema on ennalta määrätty, mutta muuten haastattelu muistuttaa enem-

män keskustelutilannetta, kysymys - vastaustilannetta. (Kuula 2006,128–129.)   

Henkilökohtaisen haastattelun vahvuuksia ovat vastaajan paneututuminen ja 

keskittyminen asiaan, ja siinä voi tarvittaessa havainnollistaa ja tarkentaa kysy-

myksiä. Haastattelu ja siihen valmistautuminen sekä saapuminen vievät toki 

oman aikansa, mutta tuloksista voidaan sanoa tulevan tarkempia kuin esimer-

kiksi puhelinhaastattelussa. (Lotti 2001, 136.) 

Käytän laadullista tutkimusta saadakseni mahdollisimman tarkan kuvauksen 

alueen toimijoiden näkemyksistä Imatran satama-alueen kehittämisestä ja kehit-

tymisestä sekä mielipiteen tarvittavista palveluista talvikaudella alueelle. Raja-

takseni analysoitavaa aineistoa rajasin haastatteluteeman koskemaan ainoas-

taan talvikautta.  

Haastatteluihini osallistui otanta lähialueen yrittäjistä. Mukana haastatteluissa 

olivat Saimaa Adventures, Yach Club Saimaa, Cafe Nuotta, Vesistörakennus 

Kettunen, MK Productions, Vene Hietsu sekä yhdistyksistä Imatran järvipelasta-

jat. Haastattelut toteutin pääosin kahvilan tiloissa ennalta suunnittelemaani run-

koa noudattaen (Liite 2). Haastatteluissa pyrin pitämään kysymysjärjestyksen ja 
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kysymykset samana kaikkien haastateltavien kesken kuitenkin niin, että haas-

tattelijat saattoivat vastata niihin haluamallaan tavalla. 

6 Tulokset kahvilan palvelujen parantamiseksi 

Tutkimukseni otanta oli aluksi 200 vastausta kahvilan asiakkailta tai tulevilta 

asiakkailta. Vastauksia tulikin nopeasti paljon, ja jo ensimmäisen viikonlopun 

aikana vastauksia kertyi 175 kappaletta. Nostin otantaa hieman saadakseni 

myös arkisin käyviä asiakkaita mukaan kyselyyn. Vastauksia kertyi näin ollen 

262, joista ensimmäisen sivun kysymyksiin vastattiin hyvin, avointa kysymystä 

lukuun ottamatta lähes 100 prosenttisesti. Kääntöpuolen kysymyksiin vastauk-

sia tuli vähemmän. Lomakkeen kääntöpuolen kysymyksiin vastauksia tuli vain 

noin 37 prosenttia lukuun ottamatta yleisarvosanaa kahvilasta, johon vastauksia 

tuli 241 kpl eli 91,9 %. Tulokset ovat luotettavia lukuun ottamatta kysymyksiä 10 

ja 11, joihin vastaajat olivat vastanneet epäselvästi ja puutteellisesti ymmärtä-

mättä kyselyn tai vastaamisen tekniikkaa.  

Haastattelu tapahtui kahvila Kolmessa Ankkurissa, jossa pystyin haastattelut 

suorittamaan itse. Haastattelussa kysyin jokaiselta haastateltavalta samoja en-

nalta mietittyjä kysymyksiä satunnaisessa järjestyksessä. Haastattelun yhtey-

dessä kirjasin muistiinpanoja tarkasti, jolloin pystyn analysoimaan tulokset 

mahdollisimman totuudenmukaisesti. 

6.1 Lomakekyselyn tulokset 

Määrälliseen tutkimukseen osallistui 262 kahvilassa asioinutta asiakasta, joista 

100 prosenttia kertoi sukupuolensa, ikänsä ja kotipaikkakuntansa. Kyselyyn 

osallistuneista 224 oli imatralaisia. Lappeenrannan merkitsi kotikunnakseen yh-

deksän henkilöä, lisäksi kaksi kyselyyn osallistujaa merkitsi kotikunnakseen 

Joutsenon, joka kuntaliitoksen yhteydessä 2009 liitettiin Lappeenrannan kau-

punkiin. Kyselyyn vastanneista 24 ilmoitti kotikunnakseen muun kuin Imatran tai 

Lappeenrannan. Vastaajia oli muun muassa Parikkalasta, Ruokolahdelta, Tai-

palsaarelta, Turusta, Helsingistä, Espoosta, Keravalta, Kouvolasta, Kuopiosta 

sekä Kittilästä. Kyselyyn vastaajista 37% oli 41 – 60-vuotiaita, 31,7% oli yli 60-

vuotiaita. 20 – 40-vuotiaita kyselyyn osallistui 25,2 % ja alle 20-vuotiaita 5%. . 
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Vastaajista 187kpl oli miehiä ja 74kpl naisia. Vastaajien ikäjakauma (Kuvio 8) 

kertoo suurimman eron mies- ja naiskävijöiden joukossa olevan yli 60-

vuotiaissa. 

 

Kuvio 8. Ikäjakauma. 

Kyselyssä tutkittiin yleisintä syytä tulla Lammassaareen, useat (40,6 %) vastaa-

jista olivat merkinneet useamman kuin yhden syyn. Kahvilapalvelut (181 vastaa-

jaa) ja ulkoilumahdollisuudet (103 vastaajaa) olivat yleisin syy Lammassaaressa 

vierailuun. Autolla krusailu oli 41 vastaajan yleisimpiä syitä tulla alueelle. Lam-

massaari toimiikin Imatralla ”kyläkierros”-paikkana, jossa imatralaiset käyvät 

autoillaan kääntymässä huvin vuoksi ja näin aikaa viettämässä sekä maisemia 

katselemassa. Veneilypalvelut olivat talvikaudella merkittävässä asemassa 27 

henkilölle. Vastaajista 29 henkilöä mainitsi tähän tapahtumat, 6 yksityistilaisuu-

det ja 13:lla oli muu syy vierailla alueella. 

Kahvilassa vastaajista kävi neljä kertaa viikossa tai useammin 12,2 %, 1 - 3 ker-

taa viikossa 26,7 %, 2 - 4 kertaa kuukaudessa 17,2 %, 1 - 3 kertaa kuukaudes-

sa 24 %. Kerran talven aikana kertoi käyneensä 18,7 % vastaajista. Tähän ky-

symykseen oli jättänyt vastaamatta 1,1 % vastaajista. 

Lammassaareen tarvittavista lisäpalveluista koskevaan kysymykseen (nro. 6) oli 

vastannut 40,8 % Useat vastaajat olivatkin jättäneet vastaamatta kaikkiin avoi-
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miin kysymyksiin. Lisäpalveluista toivotuimpia olivat tapahtumat. Tapahtumia 

kaivattiin erityisesti lapsille. Ulkoilmatapahtumia ja ulkoiluun liittyviä tapahtumia 

vastaajien mielestä oli myös koko Imatran seudulla liian vähän. Vastauksissa 

kävi myös ilmi että osa vastaajista oli erittäin tyytyväisiä tämän hetkiseen toimin-

taan ja toivoi, ettei aluetta lähdettäisiinkään kehittämään liikaa, ettei sataman 

tämänhetkinen luonnonmukaisuus ja miljöö kärsisi ( Liite 3).  

Tutkimuksen kysymyksellä 7 selvitettiin, mistä asiakkaat saavat tietoa Kolmesta 

Ankkurista ja sen palveluista. Tähän kysymykseen vastasi 90,4 %. Vastanneista 

34,6 % oli merkinnyt useamman tiedon lähteen. Eniten sai mainintoja kyselyssä 

lähde ystävät (133 vastausta) 37,6 %. Kolme Ankkuria itse toimi 34,2 % (121 

vastausta) tiedonsaanti paikkana. Tiedon löysi Uutisvuoksesta 56 vastaajaa, 

Etelä-Saimaasta 4, Internetistä 12 , Facebookista 16, tievarsiilmoittelulla 9  ja 

kaupan seinältä 3 vastaajista (kuvio 10). Lisää tiedottamista (kysymys 9.) toivot-

tiin mm. Uutisvuoksessa ja Imatralaisessa sekä Facebookissa, muutamassa 

vastauksessa oli ehdotettu myös radiota sekä televisiota. Liitteestä 5 löytyvät 

tarkemmin vastaajien kommentit tähän kysymykseen. 

 

Kuvio 9. Tiedon löytyminen prosenttien mukaan 

Lomakkeen kääntöpuolen kysymyksiin palveluiden tärkeydestä ja palvelujen 

kehittämisen tarpeesta vastattiin huonosti, ja niissä vastaukset olivat erittäin 

puutteellisia. Vastaajille kyselytekniikka oli kai tuntematon, ja ehkä kysymyksen 
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asettelu ei ollut kohderyhmälle sopiva.  Kahvilla ”pistäytyminen” ja sen lomassa 

täytettävään lomakkeeseen kysymykset 10 ja 11 ovat ehkä liian pitkiä ja keskit-

tymistä vaativia. Koska kyselylomakkeen halusin pitää yksisivuisena oli tilan 

puutteen vuoksi riviväliasetus tähän kysymykseen nähden liian pieni. 

Kysymykseen (12.) ”Miten voisimme kehittää kahvilan tunnettavuutta ja mainet-

ta?” vastasi vastaajista 39,3 %. Tiedottamisen lisääminen ja markkinointi olisivat 

vastaajien mielestä tärkeimmät toimenpiteet. Muutama vastaajista oli sitä miel-

tä, että toimenpiteiden tekeminen tunnettavuuden ja maineen kasvattamiseksi 

on turhaa sillä, sana kyllä kiirii ja tiedottaminen hoituu ” suusta suuhun”. Vas-

tanneiden kommentit tähän kysymykseen löytyvät liitteestä 5. 

Yleisarvosanan Kahvilan tämänhetkisille palveluille antoi 91,9 % vastaajista. 

Arvosanojen keskiarvo oli  4,1 Yleisin arvosana, joka annettiin oli 4. 

6.2 Haastattelun tulokset 

Haastattelussa kävi selvästi ilmi, että alue on kehittyvää ja palveluita tarvitaan 

koko ajan enemmän. Haastatteluun osallistui Cafe Nuotasta yrittäjä Timo 

Mankki, Saimaa Adventuresilta yrittäjät Ville ja Antti Harinen, Vesistörakennus 

Kettuselta yrittäjä Ari Kettunen, Vene Hietsusta yrittäjä Ville Hietanen, Yacht 

club Saimaa oy:ltä yrittäjän edustaja Sami Silasvirta, Mc Productionin yrittäjä 

Marko Kiuru sekä Järvipelastajien edustajana Ari Kettunen. Jokainen haastatel-

tava näki alueen tulevaisuuden hyvänä, ja etenkin majoituspaikkojen määrän 

lisääntyessä myös uusien mahdollisuuksien alueena. Cafe Nuotan yrittäjä kehit-

täisi alueelle kevyesti pääomaa tarvitsevia palveluita. Saimaa Adventuresin yrit-

täjät Ville ja Antti Harinen näkisivät talvipalvelujen kehittämisen tarpeen olevan 

nimenomaan ulkoilijoiden palveluissa.  Yacht club Saimaa oy:n edustaja Sami 

Silasvirta oli sitä mieltä että niin ulkoilupalvelut kuin myös kahvila- ja ruokapal-

velut olisivat niitä mitkä houkuttaisivat talvikäyttäjiä alueelle. Silasvirran mielestä 

myös erilaisia reittikartastoja tarvittaisiin ensi talveksi, ja esimerkiksi moottori-

kelkkailun nostaessa taas suosiotaan reittien suunnittelussa voisi harkita mut-

kaa Lammassaareen niin kahvilapalveluita kuin heidän tuottamiaan huolto- ja 

korjauspalveluita ajatellen. 
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Hariset, Hietanen kuten myös Kiuru olivat sitä mieltä, että kaikkein tärkeimmiksi 

lisäpalveluiksi yleisesti koko kautta ajatellen kaivattaisiin vierasvenepalveluiden 

parantamista ja kehittämistä. Vierasvenesatama palveluineen on jäänyt autta-

mattomasti pieneksi yhä suurenevien veneiden ja alusten myötä. Kenenkään 

haastateltujen mielestä ei palveluja ole alueella vielä liikaa, ja kehittyvälle alu-

eelle mahtuu vielä hyvin lisää palveluja, kunhan palveluja tuotetaan kysynnän 

mukaan. Vesistörakennus Kettusen yrittäjän Arto Kettusen mielestä palvelujen 

luonteen suhteen tarvitsee olla tarkkana. Hänen mielestään Imatran satamaan 

ei tarvita markkinoita tai niin sanottuja ”rihkama”-palveluita niin kuin Lappeen-

rannan satamassa. Alueen yrittäjät olivat yhtä mieltä alueen käyttäjistöstä talvi-

kaudella. Ulkoilijat, talvikalastajat, kelkkailijat ja  jossain määrin turistit ovat sel-

viä asiakassegmenttejä talvikaudelle. Alueelle kaivattavista lisäpalveluista julki-

nen liikenne nousi jokaisen haastateltavan kanssa keskusteluun. 

7 Johtopäätökset ja kehittämistoimenpiteet 

Johtopäätöksenä voisin todeta, että kahvilatoimintaan ja talvipalveluihin ollaan 

jo tällä hetkellä tyytyväisiä. Asiakkaat ovat erittäin ilahtuneita siitä että kahvila 

ylipäätään on auki. Totta kai toiminnan on kehityttävä koko ajan eteenpäin ja 

alueen sekä käyttäjien tarpeita on seurattava. 

Talvipalveluiksi toivottiin paljon ulkoiluun liittyvää, muun muassa suksien voite-

lua. Tästä voisimme päätellä, että talviasiakkaat ovat pääasiallisesti ulkoilijoita 

ja ulkoilmatapahtumat voisivatkin olla hyvä keino saada väkeä käymään kahvi-

lassa. Haastattelujen perusteella voidaan myöskin näin sanoa. Lasten tapahtu-

mat ja lapsille suunnattu toiminta on myös vastaajien toiveissa. Lapsiperheet 

voisivatkin olla seuraavaksi tärkein kohderyhmä talvikaudelle. 

7.1 Ympäristö 

Palveluympäristöön oltiin tyytyväisiä, etenkin sosiaalinen palveluympäristö sai 

kehuja. Ystävällinen ja iloinen palvelu ja viihtyisä ilmapiiri olivat vastaajien mie-

lestä kahvilassa kohdallaan.  



 

 35 

Kahvila Kolmen Ankkurin fyysistä palveluympäristöä on mietitty vasta valmistu-

neen sisätilaremontin myötä. Kahvilan sisustukseen on valittu maanläheisiä sä-

vyjä, jotka tutkimusten mukaan saavat asiakkaat viipymään verrattuina kirkkai-

siin väreihin. Sisustuksessa on otettu huomioon erityisesti Saimaa ja sen lähei-

syys. Kahvilassa on tulikivitakka, jota lämmitetään kylminä talvipäivinä, jolloin se 

luo lämpöä ja tunnelmaa kahvilaan. Kyselyyn vastanneista suurin osa ei ollut 

ottanut fyysistä palveluympäristöä tai sen puutteita esille. Yhdessä vastaukses-

sa oli keskitytty muita tarkemmin piha-alueeseen ja sen siisteyteen sekä yhdes-

sä oli toivomus, ettei enää kahvilan ympäriltä kaadettaisiin puita, jotta pystyttäi-

siin säilyttämään luonnon läheinen miljöö. 

Yleisesti Lammassaaren palveluista kehittämisen kärjessä mielestäni ovat lii-

kenne yhteydet, laavu ja yleisten wc-tilojen hankkiminen. Wc- tiloilla tarkoitan 

sellaisia vessoja, joissa alueen ulkoilijat voisivat käydä myös Kolmen Ankkurin 

aukioloaikojen ulkopuolella. Laavun sijainnista tai uuden laavupaikan mahdolli-

sesta rakentamisesta oli useita toiveita. Useille vastauksille, jotka koskivat laa-

vua, oli kuitenkin yhteistä toivomus laavusta, johon paistaa aurinko ja jossa ei 

ilkivallan mahdollisuus olisi niin suuri. Liikenneyhteydet kuuluvat Imatran kau-

pungille. Luulen ettei palvelu olisi kaupungille suurikaan investointi linja-

autovuorojen jo käydessä kylpylällä kääntymässä. 

7.2 Tuotteet / Palvelut  

Kyselyn mukaan tuotteisiin ja palveluihin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Tuotevali-

koima monipuolisine valikoimineen sai paljon hyvää palautetta. Kahvin lämpöti-

laeroista oli vastauksissa mainittu, vastaajien mielestä se oli ollut joskus liian 

kuumaa ja välillä taas viileää, joten tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Talvisin 

myytävä kuuma mehu on myös kehittämisen tarpeessa raaka-aineiden suhteen, 

koska muutama asiakas on kokenut sen tuovan mieleen Finrex- flunssalääk-

keen maun. Positiivista palautetta saivat myös sämpylät ja niiden levitteenä 

käytettävä tuorejuustovalmiste. 

Yleisesti oltiin tyytyväisiä viime talven latuihin ja niiden kunnossapitoon. Latu-

verkoston tulevaisuutta ja kehitystä oli kuitenkin myös toivottu. Hiihtäjille talvi-

kaudeksi toivottiin lisäpalveluja, kuten esimerkiksi suksienvoitelupalvelua ja latu-
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reitistön karttaa. Lapsille ja lapsiperheille toivottiin erilaisia tapahtumia niin ulkoi-

lualueelle kuin Kolmen Ankkurin pihapiiriin. Napakelkka, luistinrata ja pulkkamä-

ki olivat ehdottomasti kärkisijoilla lapsille suunnattuun kehittämiseen. Retkiluis-

telun suosion nousun myötä Lammassaarta kiertävästä luistelumahdollisuudes-

takin oli toiveita.  

Tapahtumia on vastauksissa toivottu useita. Ulkoilmatapahtumat, lapsille suun-

natut tapahtumat niin kuin myös sisätapahtumat ovat monen vastaajan mielestä 

kehittämisen tarpeessa. Haastateltaessa yrittäjiä tulivat tapahtumat myös esiin 

myönteisenä kehittämisen kohteena.   

7.3 Markkinointi 

Tutkimuksista voidaan päätellä että kaikkein parhaaksi markkinointikeinoksi on 

osoittautunut suositteleminen, jopa 88,9% on suositellut kahvilaa viimeisen 

vuoden aikana. Suosittelun syyksi (Liite 4) moni mainitsee hyvän palvelun ja 

sijainnin lisäksi edulliset hinnat ja maistuvat tuotteet.  

Kyselyyn vastanneista 121 henkilöä oli saanut tiedon kahvilan palveluista suo-

raan Kolmesta Ankkurista, 133 henkilöä ystäviltä, 56 henkilöä Uutisvuoksesta ja 

16 henkilöä Facebookista. Kaupan ilmoitustaululta kertoi mainoksen nähneen 

vain 3 vastaajaa ja tienvarrelta 9 vastaajaa. Tiedotusta ja mainontaa toivottai-

siinkin enemmän tienvarsimainoksilla tai opastekylteillä ja paikka ehdotuksia 

niistä oli kirjattu vastauksiin. Kehittäminen tällä saralla olisikin tarpeen tällä het-

kellä opasteiden puuttuessa kokonaan. Kysymykseen, missä toivoisit kol-

menankkurin tiedottavan enemmän? tuloksissa (Liite 5) toivotaan myös enem-

män näkyvyyttä niin paikallislehdissä kuin Facebookissakin, myös radiota oli 

ehdotettu muutamassa vastauksessa ja vastausta puolusteltu sillä, ettei se ole 

välttämättä kalliimpaa kuin lehdet, mutta tavoittaa suuremman joukon.  

8 Tutkimuksen arviointi / Pohdinta 

Tutkimukseni onnistui mielestäni hyvin, opinnäytetyöni antaa vastaukset ongel-

miin palvelujen kehittämisen ja parantamisen suhteen kahvila Kolmessa Ankku-

rissa. Kyselyn vastausten yllättävän helppo saaminen yllätti positiivisesti ja vas-
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tauksia tulikin 31 % enemmän kuin alkuperäinen tavoite oli. Haastattelut sujui-

vat myös yllättävän helposti siltä osin, kuin niitä tein. Alkuperäisen suunnitelma-

ni mukaan haastateltavia olisi ollut kymmenestä yrityksestä tai yhdistyksestä, 

mutta vastausten samankaltaisuuden ja ajan rajallisuuden takia toteutin seitse-

män. 

 

Yhteistyö sujui Imatran venekerhon kanssa mutkattomasti, vaikkakin aikatauluni 

opinnäytetyöni suhteen ei aivan pitänytkään. Teoriaosuuden kirjoittamisessa oli 

hiukan haasteita. Työn aloittaminen sujui ripeästi ja tuntui, että pääsen hyvin 

vauhtiin, sitten työntekemisen tahti hieman hidastui. Kyselylomakkeen sain jaet-

tavaksi viikkoa ennen sataman kevättapahtumaa ja tarkoituksenani olikin saada 

viimeistään vastaukset kyselyyn tapahtumapäivinä. Suuri kiinnostuksen määrä 

kyselyä kohtaan ja aktiivinen jakaminen tuottivat tulosta, ja vastaukset olivat 

koottu jo ennen tapahtumaa. Teoriaosuuden kirjoittamisessa oli haasteita asi-

aan kuluvan lähdemateriaalin hahmottamisessa, ja siksi teoriaosuuden kirjoit-

taminen sujuikin olettamaani hitaammin. Loppua kohden aika kävi aina vain 

vähemmäksi ja viimeiset päivät kirjoitinkin työtäni ahkerasti.  

 

Olen saanut olla Venekerhon ja Susanna Oinosen mukana kehittämässä kahvi-

lan tähänastista toimintaa ja tämän työn valmistuttua odotan innokkaana ensi 

talvea ja kahvilan palveluiden kehittämistä edelleen talviasiakkaiden tarpeita 

huomioiden.   



 

 38 

Kuviot 

Kuvio 1. Palvelu, neljä peruspiirrettä, s.12 

Kuvio 2. Menestyväpalvelu, s.13 

Kuvio 3. Palvelumuotoiluprosessi, s.14 

Kuvio 4. Kuinka ihmiset haluaisivat heitä kohdeltavan, s.17 

Kuvio 5. Asiakaspalveluosaaminen, s.19 

Kuvio 6. Markkinoinnin ajattelun muutos, s.21 

Kuvio 7. Vuorovaikutuksen lisääntyminen, s.22 

Kuvio 8. Ikäjakauma sukupuolten mukaan, s. 31 

Kuvio 9. Tiedon löytyminen prosentteina, s.32 

 

Kuvat 

Kuva 1. Lammassaari ja Imatran satama-alue, s.5 

Kuva 2. Imatran satama, s.23 

Kuva 3. Näkymä kotisataman laitureista, s.24 

Kuva 4. Imatran venekerho ry, s.25 

Kuva 5. Kahvilan tarjontaa, s.26 

 

  



 

 39 

 

LÄHTEET 

Fazer 2013 http://www.fazer.fi/Palvelut/Kahvilat-ja-Ravintolat/Fazer-Kahvilat-ja-
Ravintolat/Ravintolat/Helsinki/Karl-Fazer-Cafe/kahvila/Historia1/Tasta-kaikki-
alkoi/ Luettu 2013 

Google Maps  ©2013 Google, http://maps.google.fi/ 

Grönroos C. 1998. Nyt kilpaillaan palveluilla. Porvoo: WSOY 

Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 3. uudistettu painos. 
Juva: WS Bookwell.  

Honkanen, P., Kangaspunta, S., Koponen, E., Tulkki, J. & Tuohinen, T. Työ- ja 
elinkeinoministeriö -analyyseja 46/2013 Helsinki, Ilmiöitä 2013: toimintaympäris-
tön muutoksia, joita ei voi väistää. 

Honkola, J. & Jounela, T. 2000. Palvelu osaamisen piruetit  Keuruu: Otavan 
kirjapaino oy 

Jaatinen, S. 2006. Kahvilan pöydässä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Kahvin historiaa. 2013. Suomen erikoiskahviyhdistys ry, 
http://www.seko.fi/kahvitieto/kahvin-historiaa/ luettu 29.3.2013 

Kannisto, P. & Kannisto, S. 2008. Asiakaspalvelu Tiedettä, Taikuutta vai talon-
poikaisjärkeä Jyväskylä: Gummerus kirjapaino oy , 1. painos 

Karjaluoto, H. 2012 Asiakkaiden ehdoilla.  Jyväskylän yliopiston kauppakorkea-
koulun asiantuntija artikkeli.  

Komppula, R. & Boxberg, M. 2002. Matkailuyrityksen tuotekehitys. Helsinki: Edi-
ta Prima Oy  

Koppa, Jyväskylän yliopiston sivusto: 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstr
ategiat/maarallinen-tutkimus, Luettu 12.5.2013 

Kuula, A  2006 Tutkimustekniikka Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy 

Laitakari, J. 2008. Imatran satama-alueen kehittämissuunnitelma. Imatran Seu-
dun Kehitysyhtiö Oy 

Lahtinen, J. & Isoviita, A. 1998 Markkinointitutkimus Jyväskylä: Gummerus kir-
japaino Oy  

Lahtinen, J. & Isoviita, A. 1999 Asiakaspalvelu Kokkola: KP-paino Oy 

Lehtinen, U. & Niinimäki, S. 2005. Asiaantuntijapalvelut  Helsinki:werner Söder-
ström osakeyhtiö  

http://www.fazer.fi/Palvelut/Kahvilat-ja-Ravintolat/Fazer-Kahvilat-ja-Ravintolat/Ravintolat/Helsinki/Karl-Fazer-Cafe/kahvila/Historia1/Tasta-kaikki-alkoi/
http://www.fazer.fi/Palvelut/Kahvilat-ja-Ravintolat/Fazer-Kahvilat-ja-Ravintolat/Ravintolat/Helsinki/Karl-Fazer-Cafe/kahvila/Historia1/Tasta-kaikki-alkoi/
http://www.fazer.fi/Palvelut/Kahvilat-ja-Ravintolat/Fazer-Kahvilat-ja-Ravintolat/Ravintolat/Helsinki/Karl-Fazer-Cafe/kahvila/Historia1/Tasta-kaikki-alkoi/
http://www.seko.fi/kahvitieto/kahvin-historiaa/
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/maarallinen-tutkimus
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/maarallinen-tutkimus


 

 40 

Lentokuva vallas oy 2007, http://venenetti.fi/satamat/vuoksen-
vesisto/taipalsaari-ruokolahti/4080-imatra-lammassaari/imatra-lammassaari 

Lindeberg-Repo, K. 2005 Asiakkan ja brändin vuoro vaikutus. Helsinki:  Wsoy 

Lith, P. 2010. Helsinki. Suomen kansainvälistyvä harmaa talous, Liite 3 Majoi-
tus- ja ravitsemisalan piilotalous. Tilastonäkemys majoitus- ja ravitsemistoimin-
nan yritystoiminnasta, kysynnästä ja harmaiden markkinoiden laajuudesta 2010 
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=kl16910101949442&
cmd=download Luettu 13.5.2012 

Lotti, L. 2001.  Tehokas markkina-analyysi Juva: Wsoy 

Miettinen, P.& Santala, H. 2003 Tuloksen tekijät. Porvoo: Wsoy 

Pesonen I,Mönkkönen T&Hokkanen T. Menestyvä matkailuyritys 2000. Helsin-
ki: Oy Edita Ab 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. Kvalitatiivisten menetelmien verkko-
oppikirja 2009-2012 Tampere: KvaliMOTV 

Silvennoinen, K. 2010 Ympäristönrooli asiakkaan kokemuksen muodostumises-
sa Tampereen yliopisto, yrityksen taloustiede, markkinointi. Pro gradu-tutkielma 

Tuulaniemi, J. 2011 Palvelumuotoilu Hämeenlinna: Kariston kirjapaino Oy 

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2005, Palvelualojen kehitys, tuotta-
vuus ja kilpailu, Helsinki  

Vihmo, J. 2012 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, 
http://www.mara.fi/ext/cms3/attachments/suhdannekatsaus-mara.pdf. Luettu 
11.1.2013 

Virtuaali ammattikorkeakoulu, Kyselyynperustuvan tutkimuksen suorittaminen 
http://www.amk.fi/opintojaksot/0709019/1193463890749/1193464131489/1194
289345955/1194290010211.html julkaistu 5.11.2007 

Äyväri A. & Suvanto P. & Vitikainen M. Markkinoi palveluja 1995 Porvoo: Wei-
lin+Göös 

http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=kl16910101949442&cmd=download
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=kl16910101949442&cmd=download
http://www.mara.fi/ext/cms3/attachments/suhdannekatsaus-mara.pdf.%20Luettu%2011.1.2013
http://www.mara.fi/ext/cms3/attachments/suhdannekatsaus-mara.pdf.%20Luettu%2011.1.2013


  Liite 1 (1) 

  

Kysely Kahvila Kolmen Ankkurin Palvelujen Parantamiseksi 

Opiskelen Saimaan ammattikorkeakoulussa restonomiksi ja teen opinnäytetyötäni kahvila Kolmen 

Ankkurin talvikauden kehittämisen ja parantamisen hyväksi. Vastaamalla seuraavaan kyselyyn au-

tat kehittämään kahvilatoimintaa ja talvikaudella toteutettavia palveluja. 

4. Yleisin syy vierailuusi Lammassaaressa 
talvikaudella?  

 
 Kahvilapalvelut 
 Yksityistilaisuudet 
 Veneilypalvelut 
 Tapahtumat 
 Ulkoilumahdollisuudet 
  Autolla ”kruisailu”  

 Muu ?     _______________ 

5. Kuinka usein käyt Kahvilassa? 

 1krt talvessa  
 1-3krt. kuukaudessa  
 2-4krt.kuukaudessa  
 1-3krt. viikossa   
 4krt. viikossa tai useammin  

 

 
 

6. Minkälaisia lisäpalveluja mielestäsi Lammassaaren ja sataman alueelle kaivataan talvikau-

deksi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Mistä olet saanut tietoa Kolmesta 

Ankkurista?   

 E-saimaa,  
 Uutisvuoksi,   
 Internet sivut  
 Facebook   
 Tienvarsimainokset  
 Kaupan ilmoitustaulu  
 Ystävät 
 Kolme Ankkuria 

8. Oletko suositellut kahvilaa ystävillesi tai 
tuttavillesi viimeisen 12kk aikana? 
 
Kyllä  
En 
 
Mik-
si?________________________________
______________________________ 

 
 

9. Missä toivoisit Kolmen Ankkurin tiedottavan enemmän? 

1. Sukupuoli 
   
 Mies   
 Nainen 

 

2. Ikä  
 alle 20 
 20-40 
 41-60 

             Yli 60 

3. Kotipaikkakunta 
 

          _________________ 
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Lisätietoja: Henna Paakkunainen,  paakkunainen.henna@gmail.com  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Mitkä kahvilan tuotteet/palvelut ovat sinulle talvikaudella tärkeitä? 

Ei kovin tärkeä     Tosi tärkeää  

Kahvi  1 2 3 4 5 
Kahvileivät  1 2 3 4 5 
Lounas  1 2 3 4 5 
Annosruuat  1 2 3 4 5 
Alkoholijuomat 1 2 3 4 5 
Veneilypalvelut 1 2 3 4 5 
Paikallislehdet  1 2 3 4 5 
Asiakaspalvelu 1 2 3 4 5 
Tilauspalvelu  1 2 3 4 5  
Yksityistilaisuudet 1 2 3 4 5 
Tapahtumat  1 2 3 4 5 
Muu______  1 2 3 4 5 

 

11. Mitkä seuraavista asioista koet olevan kehittämisen tarpeessa kahvilassa? 

  Paljon kehittävää   Vähän kehitettävää 
Kahvi  1 2 3 4 5 
Kahvileivät  1 2 3 4 5 
Lounas  1 2 3 4 5  
Annosruuat  1 2 3 4 5 
Alkoholijuomat 1 2 3 4 5 
Asiakaspalvelu 1 2 3 4 5 
Veneilypalvelut 1 2 3 4 5 
Tilauspalvelu  1 2 3 4 5 
Hinta/Laatu  1 2 3 4 5 
Markkinointi  1 2 3 4 5 
Sisustus tai ympäristö 1 2 3 4 5  
Siisteys  1 2 3 4 5 

 

12. Miten voisimme mielestäsi kehittää kahvila Kolmen Ankkurin tunnettavuutta ja mainetta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Minkä yleisarvosana (1-5) antaisit kahvilan tämänhetkisille palveluille? ___________________ 

Kiitos vastauksestasi, mielipiteesi on meille tärkeä.  Hyvää kesän odotusta! 
 
Kolmen Ankkuria löytyy internetistä www.imatranvenekerho.fi  
Muistathan käydä myös tykkäämässä Kolmesta Ankkurista  Facebookissa!  

http://www.imatranvenekerho.fi/
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Opiskelen Saimaan ammattikorkeakoulussa restonomiksi ja teen opinnäytetyötäni kahvila Kolmen Ankkurin 

talvikauden kehittämisen ja parantamisen hyväksi.  Haastattelun tavoitteena on kartoittaa alueen tämän 

hetkistä tilannetta sekä alueelle tarvittavia palveluja ja niiden toteuttamismahdollisuuksia mm. kolmessa 

ankkurissa. 

 

1. Miten koet alueen tulevaisuuden näkymät? 

 

 

 

2. Millaisia palveluja mielestäsi alueella tarvitsee kehittää ja luoda uusia? 

a. Talvikaudella 

b. Yleisesti 

 

 

3. Millaiset lisäpalvelut olisivat juuri teidän kannalta kaikkein tärkeimmät?  
(ei pelkästään kahvilapalvelut vaan yleensä) 

 
 
 
 

4. Millaisia palveluja mielestäsi on jo tarpeeksi/ liikaa alueella tai millaisia ei kaivatakaan? 

 

 

5. Ketä voisi olla alueen käyttäjät tulevaisuudessa talvikaudella? 

 

 

 

Kiitos Haastattelusta ja oikein mukavaa kesän odotusta! 

Lisätietoja: Henna Paakkunainen, paakkunainen.henna@gmail.com
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Kysymys 6. Minkälaisia lisäpalveluja mielestäsi Lammassaaran ja sataman alueelle tarvi-

taan talvikaudeksi?  

 1. Kilpavene roikkumaan katosta 

 2. Tapahtumia 

 3. Jonkinlaisia ulkoilutapahtumia, ehkä ohjattua liikuntaa 

 4. Kahvilan läheisyyteen pulkkamäki. Kesätapahtumia ”lapset” ? Kota, saattaisi 
pysyä paremmassa kunnossa kuin tuolla metsän siimeksessä. 

 5. Hiihtolatuset Lempukkaan ja Hossukkaan. 

 6. Jonkin sortin tapahtumia. 

 7. Jaa-a 

 8. Tapahtumia 

 9. Kilpailu tapahtumia 

 10. Mielestäni kaikki on ok. - 

 11. Makkaranpaistopaikka. 

 12. Hyvä että kahvila on talvisin auki. 

 13. 2 laavua lisää... Jos on rahaa. 

 14. Voitelupalvelu. Laavu myös aurinkopuolelle (keväisin nykyinen varjopuolella) 

 15. Terassille lämmittimet 

 16. Koirapuisto (aidattu alue koirille) 

 17. Vaikea sanoa kun en ole paikkakuntalainen 

 18. Esim, Välinevuokrausta. 

 19. Lämmitetty terassi. 

 20. Lämmitetty terassi. 

 21. Väline vuokrausta eri talvilajeihin. 

 22. Tilaus sauna 

 23. Lämmitys terassille ja makkaraa grillistä 

 24. Lämmitetty terassi 

 25. Lämmitetty terassi 

 26. Lämmitetty terassi 

 27. Viikonlopuksi myös lounasmahdollisuus. 

 28. Kehittää olemassa olevia ensin. 

 29. Tapahtumia. 

 30. Ulkoilijalle mehua ja makkaraa. 

 31. Tapahtumia 

 32. Mä en tiedä vielä. 

 33. Erilaisia aktiviteetti tapahtumia  esim. rusetti luistelu 

 34. Avantouinti + sauna 

 35. Avantouinti ja sauna. 

 36. Saunominen 

 37. Luistelurata (ilmainen) Veikkauspiste 

 38. Luistelurata (ilmainen) 

 39. Palveluita riittävästi 

 40. Hyvät  aukioloajat. 

 41. Ankkuriin terävät 
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 42. Suksien voitelupalvelu 

 43. Lapsille esim. erätaitojen (tulentekoa, halkojen hakkuuta, liitovarjo opastusta, 
liukumäki jäälle, napakelkkailua. ) 

 44. Ulkoilualueelle vessoja, uimarannalle aurinkovarjoja  ja tuoleja. 

 45. Ulkoilualueille käymäläpalveluja. 

 46. Ulkoilualueelle vessoja 

 47. Makkaran paistoa silloin tällöin. 

 48. Jatkossakin latu lähtisi Ankkurin edestä. Luistelu mahdollisuus  (luistimet)  
saaren ympäri. 

 49. Lisää istumapaikkoja saaren rannoille. 

 50. Lisää istumapaikkoja saaren rannoille. 

 51. Lämmin tupakkatila, nokimakkarapaistopaikka, itellan postilaatikko ympäri-
vuotiseksi, Lapsille pyllymäki, napakelkka. 

 52. Pienimuotoinen luistinrata lapsille. Liukumäki. Napakelkka, Lounaspalveluun 
kerta-annokset mukaan, Nokimakkaran paistopaikka  tähystystornin viereen 
liikunta rajoitteisille, 

 53. Laavu Kolmen ankkurin yhteyteen. Saunatilat illanviettoja varten. Myös ta-
pahtumia voisi järjestää enemmän, jotta porukkaa saataisiin paikalle. 

 54. Esim. grillauspaikka kolmen ankkurin läheisyyteen niin että saimaa näkyy. 
Jotain tapahtumia hiljaiseen aikaan. 

 55. Lähialueen vesikartta, missä olisi muuta ottipaikka aloittelevalle pilkkijälle. Ja 
joka olisi turvallisella paikalla virtaukset huomioon ottaen. 

 56. En tiedä 

 57. Lisää nuotio paikkoja missä on puita 

 58. Kilpailutoimintaa esim. pilkkikilpailut. 

 59. Tapahtumia , pilkkikilpailut, moottorikelkka tapahtuma, luontoretki, lintubon-
gaus. 

 60. Kunnon jäärata -ajot moottoripyörille/autoille. 

 61. esim. teematapahtumia. 

 62. Nuotiopuita myyntiin.  ? 

 63. Kevät puolella saarikierros makkaran paisto/kahvittelu viikonloppuisin. 

 64. On hienoa käydä ankkurissa lammassaaren  hiihtoreissun jälkeen. Kiitokset 
myönteisestä palvelusta. 

 65. Asvaltti on huonokuontoinen, sen voisi korjata täksi kesäksi. 

 66. Luistinrata , napakelkka 

 67. moottorikelkka , suksivuokraamo mahdollisesti. 

 68. Erillaisia teematapahtumia, leppoisaa liikuntaa 

 69. Ei mielestäni tarvitse enää mitään. 

 70. Liukumäki 

 71. lisää tapahtumia 

 72. jäärata- 

 73. Kahvilaa vois pitää mahdollisuuksien mukaan pidempääkin auki +musiikki 

 74. moottorikelkka vuokraus, pidemmät aukioloajat, ulkona soiva musiikki, te-
rassin varustaminen talvikäyttöön. 

 75. tapahtumia 

 76. makkaran paistopaikka ulos/laavu 
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 77. kunnossapito talvella 

 78. lapsille napakelkka ja luistinrata, tupakka paikka erilleen. 

 79. ankkuriin netti nurkkaus 

 80. ei yhtään puuta nurin rakennuksen ympäriltä 

 81. kaikki hyvin 

 82. koko perheen ulkoilutapahtuma 

 83. onhan nuo riittäny näinkin 

 84. erillaisia tapahtumia , kilpailuja 

 85. minulle nyt olevat riittävät. 

 86. Rautalenkkipolun avarammaksi raivaus ja valopisteitä sinne tänne. 

 87. lämpimät totit 

 88. Kutsuttava länsituuli orkesteri soittamaan, 

 89. erillaisia tapahtumia 

 90. joku sisätapahtuma 

 91. hepparekiajelua 

 92. kuumailma palloilua+rallia ja heviä 

 93. en osaa sanoa. Eka kerta täällä 

 94. pilkkijöille toukkien myyntiä jos on kysyjiä. 

 95. oheiset palvelut ovat riittävät. 

 96. En osaa sanoa 

 97. en tiedä 

 98. mitä sitä hyvää ja toimivaa muuttamaan 

 99. ei mitään. 

 100. Hyvä ainakin että kolme ankkuria on auki talvellakin , hiihtoladut jäällä 
myös hyvä asia 

 101. lämmin terassi 

 102. enemmän tapahtumia 

 103. ulkona letun ja makkaranpaistoa 

 104. grilli paikkoja 

 105. lisää tapahtumia 

 106. lämpöaluset tuoleihin terassille. Julkinen liikenne 

 107. lenkkeilymahdollisuudet, talveksi lämmitetty terassi 
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Kysymys 8. Oletko suositellut kahvilaa? Miksi ? (mustat= kyllä, punaiset = ei) 

 1. Hyvä miljöö& kahvila 

 2. Tää on hyvä paikka 

 3. Hyvät palvelut ja henkilökunta 

 4. Hyvät palvelut, hyvät kahvilatuotteet, viihtyisäpaikka 

 5. Ollaan yhdessä käyty kaljalla ja kahvilla 

 6. Luonto ja saimaa vierellä ja kahvi ja ruokapalvelut 

 7. Hyvä palvelu 

 8. Viihtyisä lounas ja kahvipaikka saimaan rannalla 

 9. Venesataman toiminnan parantaminen ja säilyminen 

 10. Kiva paikka 

 11. Kivapaikka kesällä ja talvella 

 12. Haluan kannattaa kahvilan toimintaa että se jatkuisi 

 13. siistit tilat ystävällinen palvelu 

 14. Kahvi ajpulla edullista 

 15. Viihtyisa henkilökunta 

 16. Viihtyisä paikka ja edulliset hinnat siajitsee sopivan kävelymatkan päässä 

 17. Ympäristö Palvelu ja Hintataso 

 
18. Hyvää ruokaa ja paljon erilaisia kahvipullaa. Rento ja kodikas ilmapiiri. Mu-

kava 

 19. Asun lempukassa ja tuon ystäviäni tänne kahville ja ulkoilemaan 

 20. Hyvä keitto lounas 

 21. Eivät tienneet talviaukiolosta 

 22. Viihtyisä ja ystävällinen palvelu 

 23. Edullinen ja hyvä palvelu 

 24. Viihtyisä paikka  

 25. Viihtyisä paikka 

 26. Kiva paikka 

 27. Koska on aukitalvellakin 

 28. Lounaan takia 

 29. Hyväpalvelu 

 30. Hyvä mesta 

 31. Hyvät kahvit ja munkit ja pullat 

 32. Kiva paikka käydä talvellakin 

 33. Hyvää kahvia 

 34. Hyvä 

 35. Hyvä ja ystävällinen palvelu 

 36. Lounaspaikka 

 37. Hyväpalvelu ja kohtuu hinnat 

 38. Mukava tunnelma, kiva sijainti, hyväpalvelu, kohtuu hinnoittelu 

 39. Sisko kylässä 

 40. Ei ole tullut mieleen 



  Liite 4 (2) 

 

 41. En yleensäkään suosittele mitään kenellekään 

 42. Hyvä palvelu käydä kahvilla tai oluella 

 43. Siisti nätti ja rauhallinen paikka. Ystävällinen henkilökunta 

 44. Maisemat 

 45. Edullinen kahvittelu paikka 

 46. Lounaiden ja hintojen vuoksi 

 47. Maisemat 

 48. Koska tämä on ensimmäinen kerta täällä 

 49. Miksi en olisi? 

 50. Hyvä mesta kesäisin 

 51. Kaunis ympäristö ja maisemat, kuntopolku ja hiihtolatu 

 52. Tiedon levittämiseksi 

 53. Tuttu jo valmiiksi niille joille olisin voinut suositella. 

 54. Sijainnin vuoksi 

 55. En ole kerennyt 

 56. Hyvät kahvilatuotteet 

 57. Ei ole tullut mieleen 

 58. Kesällä mukava 

 59. Hyvä lisäpalvelu alueella ja tunnelma+++ 

 60. Miellyttävä 

 61. Aina tuoreet pullat 

 62. Edullinen kahvi,hyvä palvelu 

 63. Hyvä paikka ja viihtyisä ympäristö 

 64. Rento paikka 

 65. Hyvä palvelu 

 66. Kotoisa paikka 

 67. Hyvällä paikalla kiva tunnelma 

 68. Ensimmäistä kertaa 

 69. Ystävällinen palvelu ja sopivan monipuolinen kahvilatarjoilu 

 70. Maukkat tarjoilut, ystävällinen palvelu ja kaunis ympäristö 

 71. Mukavapaikka ja hyvä ruoka 

 72. Hyvää ruokaa ja hyvä palvelu 

 73. Hyvät laivonnaiset ja kaunis ympäristö 

 74. Viihtyisä ja miellyttävä paikka ja asiakaspalvelu 

 75. ja hyviä kotitekoisia purtavia 

 76. Talviaukioloista suuri plussa ja iso kiitos 

 
77. Ystävällinen palvelu ja remontin jälkeen siisti ja mukavan rauhallinen pis-

täytymispaikka lenkkeilynlomassa, kiitos! 

 78. Luonnon kaunis siisti ja edullinen 

 79. Viihtyisä paikka 

 80. Viihtyisä paikka 

 81. Maukkaat tuotteet ja ystävällinen palveli, viihtyisä paikka 

 82. Hyvä palvelu ja jyvä levähdyspaikka lenkkeillessä 

 83. Ympäristö toistaiseksi kaunis 

 84. Ulkoilumahdollisuuksien takia, siistipaikka lapsiperheillekin 
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 85. Upeat maisemat 

 86. Kaunis paikka, hyvä palvelu 

 87. Tunnelmallinen rento kahvila hyvine palveluineen 

 88. En tiedä 

 89. Paikalliset tietävät paikan 

 90. Kohtuu hinnat 

 91. Useimmat tietävät 

 92. Kotoisa kahvial ja mukava palvelu 

 93. Koska mukava ja viihtyisä paikka 

 94. Halpa kahvi 

 95. Mukava kahvipaikka 

 96. Mukava, rento paikka 

 97. Mukava paikka hyvät tuotteet ja hinta/laatu suhde 

 98. Kertonut että ankkuri on auki nyt talvellakin 

 99. Kaikki ei tunnu tietävän talvi aukiolosta 

 100. Myönteinen ankkuri 

 101. Täällä saa hyvää palvelua ja maukasta suuhun pantavaa 

 
102. Voisi tulla tutustumaan eri ulkoilumahdollisuuksiin ja samalla kuumal-

le mehulle 

 103. En ole tullut ajatelleeksi 

 104. en asu täällä 

 105. Ystävällinen palvelu 

 106. Hyvät ja halvat kahvit 

 107. En ole muistanut olemassa oloa 

 108. Tämä on miellyttävä ja viihtyisä paikka 

 109. Kerroin että täältäkin saa hyvää lattea 

 110. Varsinkin kesäisin erittäin viihtyisä paikka 

 
111. Siisti ja hyvä palvelu, Kaunis luonto, hyvät ulkoilumahdollisuudet 

kahvittelun yhteydessä 

 112. Talviaukiolo 

 113. Lounaspaikkana 

 114. Hyvä paikka ja palvelu, edulliset eväät 

 
115. Hyvä paikka ja palvelu, maukkaat pullat ja hyvä kahvi+ hinta kohdal-

laan 

 116. hyvä sämpylä 

 117. Hyvä paikka 

 118. Hyvä palvelu 

 119. Sijainti 

 120. Käyn niin harvoin 

 121. Aina kiva paikka käydä 

 122. Hyvä palvelu 

 123. Hyvä palvelu 

 124. Joka päivä 

 125. Hyvät pullat ja sämpylät 

 126. Ruokapaikkana 

 127. Hyvä ruoka 
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 128. Hyvä ruoka 

 129. Ei ole oikein sen henkisiä kavereita 

 130. Paikkana imatran parhaita 

 131. Sitä tarvitaan tällä kulmalla 

 132. kotoisa mesta 

 133. Koska lounas on hyvää ja kohtuu hintaista 

 134. Ruokailu mahdol. 

 135. Viihtyisä ja rauhallinen 

 136. Hyvät kotipullat, hyvä hinta-laatusuhde 

 137. Hyvä palvelu 

 138. Hyvä palvelu ja hyvät eväät 

 139. Hyvä kahvila siisti paikka 

 140. Palvelee hiihtomaja ominaisuudessa ja pikkujoulujen pitopaikkana 

 141. Koska itsekin käyn 

 142. Viihtyisä paikka ja upea luonto 

 143. Ensimmäine kerta kun kävin mutta ei todellakaan viimeinen 

 144. Ei ole ystäviä 

 145. Hyvät keitot 

 146. Viihtyisä paikka kauniissa maisemissa 

 147. Lounas 

 148. Hyvä lounas 

 149. Mukava tulla sellaisena kun on 

 150. Hyvät tarjottavat ja mukava tunnelma 

 151. Ei ole muistanut 

 
152. Halvat hinnat, kesäisin viihtyisä istuskella, maisema, sijainti, rento 

tunnelma 

 153. Edulliset lounaat ja viihtyisä ruokapaikka 

 154. Paikka hyvä, kiva rakennus ja hyvä fiilis 

 155. Hyvä palvelu, hyvä ruoka 

 156. Hyvä kahvila  

 157. Hyvä 

 158. Viihtyisä paikka 

 159. En edes tiennyt että talvellakin auki 

 160. Toin ne itse kahville 

 161. Täällä on hyvät leivokset ja pullat 

 162. Hyvä paikka 

 163. Olen venekerhon jäsen 

 164. Leppoisa tunnelma, paras kahvi 

 165. Mukava henkilökunta 



  Liite 5 (1) 

 

 

Kysymys 9. Missä toivoisit kolmen Ankkurin tiedottavan enemmän? 

 1. Lehdessä 

 2. Mainos hautausmaan risteykseen 

 3. Facebook 

 4. Uutisvuoksi 

 5. Uutisvuoksi 

 6. Uutisvuoksi 

 7. Radiossa 

 8. Markettien ilmoitustauluilla 

 9. Uutisvuoksi 

 10. Some 

 11. Aukiolo ajat 

 12. Paikallislehdet 

 13. lehdet 

 14. Aukioloajoista lehdissä 

 15. Paikallislehdet 

 16. Tiedotus riittävää 

 17. Lounaspalveluista 

 18. lehdet 

 19. Lehdissä ja ilmoitustauluilla 

 20. Facebook 

 21. ei tarvetta 

 22. twitterissä 

 23. ei tule mitään mieleen 

 24. Ilmaisjakelu lehdissä 

 25. Paikallislehdet, ilmaisjakelulehdet 

 26. Paikallislehdet 

 27. Netti on nyky aikaa 

 28. Ruokailu ja alkoholi tarjoilu 

 29. Uutisvuoksi, internet 

 30. Netti  

 31. Paikallislehdissä 

 32. Vaikkapa internet 

 33. Mielestäni tiedotus on riittävää 

 34. Paikallislehdet 

 35. Paikallislehdessä 

 36. Joutsenon kadun varteen enemmän mainoksia. 

 37. Uutisvuoksi 

 38. Paikallislehdissä 

 39. Paikallislehdissä 

 40. Paikallislehdissä 

 41. Paikallislehdissä 



  Liite 5 (2) 

 

 42. Radiossa 

 43. Paikallislehdissä 

 44. Paikallislehdissä 

 45. Ilmotus tauluseinämä on riittävä ja uutisvuoksi 

 46. näyttävät tienvarsi mainokset, jossa mahdollisesti lounaspalveluistakin. 

 47. Paikallislehdissä 

 48. Paikallislehdissä 

 49. Paikallislehdissä 

 50. Ei missään 

 51. Uutisvuoksi 

 52. Uutisvuoksi , imatralainen 

 53. Uutisvuoksi 

 54. Imatralaisessa 

 55. Uutisvuoksi 

 56. Tapahtumissa 

 57. Internet on hyvä kanava 

 58. Paikallisten veneilijöiden omilla kanavilla 

 59. Paikalliset lehdet, radio 

 60. Imatralainen 

 61. Uutisvuoksi 

 62. Uutisvuoksi, netti 

 63. Facebook 

 64. Facebook 

 65. Sanomalehti ilmoituksia 

 66. Tienvarsi mainoksilla 

 67. Tienvarsi mainoksilla 

 68. Uutisvuoksi 

 69. Paikallislehdissä, uutisvuoksi etelä saimaa ja miksi ei televisiossakin 

 70. Uutisvuoksi 

 71. Sosiaalinen media 

 72. Uutisvuoksi 

 73. Uutisvuoksi 

 74. Uutisvuoksi 

 75. Paikallislehdissä 

 76. Facebook 

 77. E-mailissa, kova työ mutta tehokas veneilijöille. Muu yleisö tv:ssä 

 78. Imatralaisessa 

 79. Paikallis radiossa 

 80. Lehdessä 

 81. Lehdessä 

 82. Lehdessä 

 83. Esim. viikon ruokalistat voisivat olla paikallislehdessäkin 

 84. Uutisvuoksi 

 85. Uutisvuoksi 

 86. Tapahtumista 
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 87. Facebook 

 88. Aukioloajat, kaikesta 

 89. Lehdissä  

 90. Lisää mainostamista 

 91. Lehdet ja sähköinen viestintä(facebook, omat sivut) 

 92. Itselleni tiedon saanti on ollut ok, mutta ehkö imatralaisessa 

 93. Lehdissä 

 94. Internetissä voisi olla enemmän tiedotusta 
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Kysymys 12. Miten voisimme mielestäsi kehtittää kahvila Kolmen Ankkurin tunnettavuutta 

ja mainetta? 

 1. Matkailijoille infoa erityisesti kesällä 

 2. Mainoksilla 

 3. Lehti mainoksilla 

 4. Hyvä palvelu ja mainonta 

 5. Ilmoittaminen jollain tavoin muissa satamissa 

 6. Kanta-asiakaskortti 

 7. Tiedotusta 

 8. Kahvi kuumempana 

 9. Aktiivisella mainonnalla 

 10. Mielestäni on hyvä näin 

 

11. Mainostamalla enemmän, järjesämällä jonkin sortin tapahtumia. Vaihtamalla 
tuorejuuston sämpylöiden väliin ja hankkimalla laadukkaammat kalusteet niin 
ulos kuin sisälle 

 12. Imatran kosken partaalle mainontaa 

 13. Suusta suuhun informointi 

 14. Lisää mainontaa 

 15. enemmän paikallislehti mainontaa 

 16. Mainostamalla internet ja lehdet 

 17. Lehti mainoksilla 

 18. Omatkotisivut ellei ole jo? Jossakin vois mainostaa enemmän 

 19. Paikalliset tietää se riittää 

 20. Jotain yhteisiä tapahtumia 

 21. paikallislehdissä mainostaminen, internet 

 22. en osaa sanoa 

 23. Mainosta enemmän 

 24. Paikallismarkkinointi 

 25. terassille lämmitys 

 26. Tiedottaa internet 

 27. sanomalehdet 

 28. bensan toimitus halvempaa, vaihtakaa tuojaa 

 29. Tapahtumat, internet Sauna hiihtäjille suihku veneilijöille.. Onko niitä? 

 30. Netti paikallislehti 

 31. Mainostamalla 

 32. Mainostamalla 

 33. Mainontaa 

 34. Yleisötapahtumia 

 35. Lehti mainoksilla 

 36. Mainostaminen 

 37. Miainostaminen ja ylläpitämällä iloista palvelu altttiutta jatkossakin 

 38. puskaradio on parastiedottaja 

 39. Perhetapahtumia esim. lasten pilkki tai onki kilpailuja 
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40. Tapahtumissa kertomassa kolmesta ankkurista, olisi kiva kuulla kolmen ank-

kurin historiasta 

 41. Kesätapahtumilla ja tienvarsi mainokset 

 42. Tien varsimainonna lisäämine ja perhetapahtumat 

 43. B-oikeudet ja salihousut eivät kuulu henkilökunnan pukeutumiseen 

 44. Näyttävät tienvarsimainokset 

 45. Kertaannos lounaat mukaan 

 
46. Hyvällä palvelulla ja maittavalla lounaalla saa porukkaa liikkelle, siitä sana le-

viää kauemmaksi 

 
47. Tapahtumilla ja markkinoinnilla, Lastenleikkipaikka kolmen ankkurin yhtey-

teen. Kunnon huoltolaituri ja sauna ja illanviettotilat 

 
48. monikaan ei varmasti tiedä että kolme ankkuria on auki talvisin-> tapahtumia-

> näkyvyyttä 

 
49. Asiakaspalaute on kaikista tärkein.se mitä suusta suuhun kulkee, yleensä 

siihen liittyy miellyttävyys ja tunnelma 

 50. Riittävät hyvin paikallisille 

 51. Uutisvuokseen etusivun juttu 

 52. Tapahtumia 

 53. Eiköhän juttu leviä ihan suusta suuhun 

 54. Ei tule mieleen mitään järkevää, eiköhän sana leviä itsestäänkin 

 55. Yläosattomat tarjoilijat 

 
56. Jatkamalla samaan malliin, kehittämällä toimintaa maltillisesti mutta sopivas-

sa tahdissa 

 57. Esim. paikallisille venesurojen jäsenille palveluiden ostoista "bonus" systeemi 

 58. Ehkä opastusta voisi olla 

 
59. TV- mainos saattaa maksaa suhteessa vähemmän kuin lehtimainos. Kannat-

taa kysä myös radio mainoksia 

 
60. Parastiedotus opn hyvä palvelu ja sitä kautta tiedotus siirtyy henkilöltä toisel-

le 

 61. Tienvarsimainoksia 

 62. Facebooksivusto tai jotain internet mainostusta 

 63. Mainostamalla enemmän 

 64. Mainostamalla enemmän 

 65. Facebook 66.  

 67. Facebook 68.  

 
69. Mainostamalla lehdissä ja järjestämällä tapahtumia eriyhteistyö kumppanien 

kanssa enemmän 

 70. Mainonta, joskus vaikka joku esiintyjä 

 71. Muutama mainos lehdessä, teemaviikko lounaissa 

 72. Liikennöinti keskustasta 

 73. Tapahtumia eri toimijoiden kanssa 

 74. Vahvemmat penkit 

 75. enemmän mainostusta 

 76. enemmän mainostusta 

 77. Ilmoittelu paikallislehdissä 

 78. Mainoksia lehtiin, Netti 

 79. Tiedottaa enemmän 



 

 

 80. Hyvä viesti kuuluu kauaksi 

 81. Latumainokset 

 
82. Tienvarsimainoksia lähemmäksi kaupunkia  (HAUTASMAAN RISTEYK-

SEEN) 

 83. Hyla ja gluteenittomia tuote/kahvileipä 

 84. Repii vähemmän sähkökaapeleita tolpista talvella 

 85. Erilaisia tapahtumia, mainokset imatralaisessa 

 86. Mainonta, ympäristö kuntoon 

 87. Vakituinen ilmoitus paikallislehteen(jos, ilmainen) 

 88. Mainontaa paikallislehdissä ja esite venäjäksi 

 89. Kesätapahtumia lisäämällä 

 90. Talvella pidempi aukioloaika 

 91. Mainos 6-tien varrella 

 92. Lehti/ radio mainonta 

 93. Tapahtumilla 

 94. Enemmän markkinointia 

 95. Lisää lehtijuttuja ja markkinointia sanakulkee suusta suuhun 

 96. Lisää lehti juttuja ja mainoksia, sana kulkee suusta suuhun 

 97. Paikallis lehdissä lounas menu viikottain 

 98. Lauluiltoja kesä iltoina 

 99. Tiedotusta lisää 

 100. Esitteitä paikallisiin hotelleihin 

 101. ilmoittelua lisää lehdissä 

 102. tidottaminen mainonta, puffit lehtiin, facebook 

 

103. Tienvarsi mainokset isommiksi, nuoremmilla ( tai henkilöillä jotka eivät 
palveluja käytä) on ihmeellinen käsitys paikasta.. Eivät ymmärrä että täältä 
saa muutakin kuin kaljaa. 

 104. Lisää panostusta markkinointiin 

 105. enemmän mainoksia 
 


