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Opinnäytetyön aiheena on ennakoivan tuotekehityksen avulla suunniteltu ohjel-
mapalvelutuote. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Arctic Hotel Kierikki, joka 
sijaitsee Oulun Yli-Iissä noin 50 kilometrin päässä Oulusta koilliseen. Hotelli si-
jaitsee Kierikkikeskuksessa, joka on tunnettu erityisesti kivikauden kylästään. 
 
Opinnäytetyössä suunniteltiin Arctic Hotel Kierikille uusi luontoteemainen ohjel-
mapalvelutuote, jonka asiakas suorittaa omatoimisesti annettuja ohjeita seura-
ten. Tuote on myynnissä kesäaikaan. Tuotteen alkuperäinen ajatus oli tarjota ho-
tellivieraille tekemistä kesäkauden illoille, kun hotellin vastaanotto ja ravintola 
ovat kiinni. Uudella tuotteella tavoiteltiin myös luonnosta kiinnostuneiden koti-
maisten matkailijoiden mielenkiinnon heräämistä Arctic Hotel Kierikkiä kohtaan. 
 
Opinnäytetyössä suunniteltu Luonnon virtaa -tuote on kaksiosainen, kokonaisuu-
dessaan luonnon parissa suoritettava ohjelma. Hotellin henkilökunta toimittaa 
aluksi asiakkaalle tarvikkeet, raaka-aineet ja ohjelehtisen korissa, jonka asiakas 
ottaa mukaan luontoon. Ohjelehtinen sisältää ohjeet maadoittumisharjoitukseen, 
villiyrttien poimimiseen ja tunnistamiseen sekä ruoanvalmistukseen. 
 
Tuotteen ensimmäisessä osassa siirrytään luonnon pariin harjoittelemaan maa-
doittumista annettujen ohjeiden mukaisesti asiakkaan valitsemassa paikassa. 
Maadoittuminen tapahtuu koskettamalla maanpintaa paljaalla iholla, jolloin ke-
hossa voidaan kokea rentouttava energian tasapainottumisilmiö. Seuraavassa 
vaiheessa etsitään ja poimitaan villiyrttejä tulevaa ruoanlaittoa varten. Ruoka val-
mistetaan avotulella. Lopuksi ruoka nautitaan loimuavan tulen ääressä, luonnon 
tuomassa rauhoittuneessa olotilassa. 
 
Tuotteen tavoitteena on luoda asiakkaalle kokonaisvaltaisia aistielämyksiä Kieri-
kin luonnossa. Luonnon virtaa -tuote voi olla kokijalleen samanaikaisesti viihdyt-
tävä, opettava, esteettinen sekä todellisuuspakoinen, kun uuden kokemisen ja 
tekemisen aikana irtaudutaan kiireisestä mobiililaitteisiin kytkeytyneestä arjesta.  
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The subject of the thesis is creating a new nature based activity while utilizing 
predictive methods as a part of product development. The commissioner of the 
thesis was Arctic Hotel Kierikki, which is located in Yli-Ii, approximately 50 kilo-
meters northeast from Oulu city centre. The hotel is situated in Kierikki Stone Age 
Centre, which is mostly known for its Stone Age Village. 

The authors of the thesis designed a new nature-based activity which the hotel 
guests will do on their own by following the given instructions. The product will be 
available in summer seasons. The original idea was to offer hotel guests an ac-
tivity for evenings when the hotel restaurant and reception are closed for the day. 
The other goal was to awake domestic nature travelers attraction towards Arctic 
Hotel Kierikki. 

Luonnon virtaa (or Nature’s Energy), the product designed in the thesis, is a two-
part nature activity. The hotel staff delivers a basket for the customer. The basket 
contains instructions, accessories and ingredients which are taken along to the 
activity. The instructions include an earthing exercise, help for recognizing and 
gathering wild herbs and a recipe for a meal. 

In the first part of the product, the customer practices earthing by the given in-
structions in a nature spot by his/her own choice. Earthing means touching the 
earth with your bare skin, which can create a relaxing feeling of energy balancing 
in your body. In the next part the customer searches and gathers wild herbs for 
the up-coming meal. The food is prepared over open fire. Finally, the meal is 
enjoyed while having a calm and relaxed feeling brought by nature’s peace. 

The product is supposed to create sensual experiences in Kierikki’s nature. Lu-
onnon virtaa can be entertaining, educating, esthetic and escapist at the same 
time, when customers are experiencing and taking part in something new while 
getting detached from the normal, mobile phone addicted everyday life. 
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1 JOHDANTO 

Matkailupalvelujen määrä sekä monimuotoisuus kasvavat ja kehittyvät jatkuvasti. 

Samalla myös matkailijoiden tarpeet muuttuvat, sillä he tulevat yhä tietoisem-

maksi tekemistään valinnoista sekä alan tarjonnasta. Nykyaikaisen matkailijan 

perimmäinen tarve on kokea elämyksiä ja erityisesti luontomatkailun parissa on 

jo vuosia hyödynnetty matkailijan tarvetta elämyksellisyyteen. On tärkeää, että 

matkailupalvelujen tuottaja kehittää olosuhteet, joissa matkailija voi kokea elä-

myksiä. Matkailupalvelujen tuottaja ei voi kuitenkaan ennalta määrittää matkaili-

jan henkilökohtaista kokemusta, mutta matkailualan yrittäjä voi suunnitella ja en-

nakkoarvioida matkailutuotettaan ennakoimalla tulevaisuuden tuomia muutoksia.  

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitetään uusi matkailutuote Yli-Iin Kie-

rikkikeskuksessa toimivalle Arctic Hotel Kierikille. Kehittämisen menetelmänä 

käytetään ennakoivaa tuotekehitystä. Go Arctic Oy on toiminut Arctic Hotel Kieri-

kin majoitus- ja ravitsemispalveluja tarjoavana yrityksenä vuoden 2014 helmi-

kuusta lähtien. Hotelli on avoinna yksittäisille matkailijoille ainoastaan kesäisin. 

Kesäsesonkeinakin hotellin vastaanotto ja ravintola ovat auki Kierikkikeskuksen 

aukiolojen mukaisesti, eli iltaisin hotellilla ei yleensä ole henkilökuntaa paikalla. 

Ensimmäisen kesäsesongin aikana edellä mainittu käytäntö on todettu hieman 

ongelmalliseksi, koska hotellivieraille ei ole tarjolla mitään ilta-ajan aktiviteettia. 

Tästä syystä toimeksiantaja haluaa kehittää uuden tuotteen, joka palvelee yksit-

täisiä matkailijoita myös iltaisin, ilman suuria lisäkustannuksia. Toimeksiantaja 

toivoi tuotteen olevan toimintaympäristöön sopiva sekä palvelevan ennen kaik-

kea kotimaisia kesäajan matkailijoita. 

Suunnittelemamme Luonnon virtaa -tuotteen tavoitteena on kasvattaa matkaili-

joiden kiinnostusta Arctic Hotel Kierikkiä kohtaan sekä lisätä kesäajan matkaili-

joille kohdistettua palvelutarjontaa. Työn tavoitteena on tutustuttaa Arctic Hotel 

Kierikki ennakoivan tuotekehityksen tuomiin mahdollisuuksiin yrityksen toimin-

nassa. Ennakoiva tuotekehitys on toimintaa, jossa yrittäjä pyrkii tarkastelemaan 

ja hallitsemaan muutoksia hyödyntäen tietoa historiasta, nykyhetkestä ja tulevai-

suudesta.  Ennakoivan tuotekehityksen avulla Go Arctic Oy voi tulevaisuuteen 

reagoinnin lisäksi myös vaikuttaa toivotunlaisen tulevaisuuden luomiseen Arctic 

Hotel Kierikkiin. Tuotteen tavoitteena on lisäksi luoda asiakkaalle kokemus, par-

haimmillaan elämys luonnon parissa koetusta hiljaisuudesta ja sopivasti haasta-
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vasta aktiviteetista, jossa kävijä oppii uutta, viihtyy kauniin luonnonmaiseman ää-

rellä ja uppoutuu annettuun tehtävään. Ennakoiva tuotekehitys on toimintaa, 

jossa yrittäjä pyrkii tarkastelemaan ja hallitsemaan muutoksia hyödyntäen tietoa 

historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Työn tavoitteena on myös tutustut-

taa yritys ennakoivan tuotekehityksen tuomiin mahdollisuuksiin yrityksen toimin-

nassa. Ennakoivan tuotekehityksen avulla Go Arctic Oy voi tulevaisuuteen rea-

goinnin lisäksi myös vaikuttaa toivotunlaisen tulevaisuuden luomiseen Arctic Ho-

tel Kierikkiin.  

Luonnon virtaa -tuotteessa yhdistyvät Arctic Hotel Kierikin toimintaympäristö ja 

erityisesti paikan luonto sekä ainutlaatuisuus. Tuotteen suunnittelussa tullaan ot-

tamaan huomioon sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuurinen kestä-

vyys. Tuotekehitysvaiheessa työssä analysoidaan myös alueen matkailuun vai-

kuttavia trendejä sekä kahta lopulliseen tuotteeseen liittyvää hiljaista signaalia, 

maadoittumista ja villiyrttejä.  

Työssä tarkastellaan ensin luontomatkailun eri ulottuvuuksia, minkä jälkeen lukija 

perehdytetään tuotteen toimintaympäristöön. Lukijalle avataan myös villiruoka-

käsitettä sekä kivikauden elämää, jotka liittyvät vahvasti Luonnon virtaa -tuotteen 

toimintaympäristöön ja toteutukseen. Lopussa lukijalle esitellään työn tulokset eli 

ennakoivan tuotekehityksen avulla suunniteltu Luonnon virtaa -tuote sekä sen 

toteutus käytännössä. Pohdintaluvussa esitellään opinnäytetyön johtopäätöksiä 

sekä pohditaan tuotteen käytettävyyttä sekä suuntia sen jatkokehittämiselle.  
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2 LUONTOMATKAILU 

2.1 Matkailutuote käsitteenä 

Matkailu on kasvava ja dynaaminen taloudellinen toimiala (Kilpijärvi & Aho 2013, 

30). Matkailun osuus maailman bruttokansantuotteesta on noin 9 prosenttia ja 

sen uskotaan kasvavan yli kymmeneen prosenttiin vuoden 2014 aikana. Matkailu 

on yksi maailman suurimmista sekä nopeimmin kasvavista toimialoista. Matkai-

lua on käsitteenä mahdotonta määritellä vain yhdellä määritelmällä. Tilastokes-

kus määrittää matkailun olevan toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomai-

sen elinpiirinsä ulkopuolelle olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti 

enintään 12 kuukautta (Suomen virallinen tilasto 2014). Tämä määritelmä on 

myös Maailman matkailujärjestön eli UNWTO:n kansainvälisesti käytettävä mää-

ritelmä matkailusta. (WTTC 2014; Veijola, Ilola & Edelheim 2013, 18.) 

Matkailu toimialana muodostuu useista elinkeinosidoksista, jotka ovat joko suo-

raan tai välillisesti kytköksissä matkailijoiden palvelemiseen. Suoraan matkaili-

joita palvelevat muun muassa ohjelma-, ravitsemus-, majoitusalan yritykset, kun 

taas välillisesti matkailuun kytkeytyy monia aloja, joita ei tule aina ajatelleeksi, 

kuten siivousala ja autojen korjaus. Kokonaisuudessaan matkailutoimiala koos-

tuu erilaisista toimijoista ja niiden välisistä yhteyksistä. (Kilpijärvi & Aho 2013, 39.) 

Matkailutuote käsitteenä ei sekään ole kovin yksiselitteinen. Sitä saattaa olla toi-

sinaan vaikea ymmärtää, sillä se ei useinkaan ole mitään konkreettista. Matkai-

lutuotteilla voidaan tarkoittaa sekä paikkaa – kuten hotellia, hiihtokeskusta, ravin-

tolaa tai internetsivua – että matkailijoiden kokemaa elämystä, kuten esimerkiksi 

lumihotellissa nukkumista tai syömistä pimeässä ravintolassa. (Haanpää, Garcia-

Rosell & Kyyrä 2013, 102; Komppula & Boxberg 2002, 10.) 

Matkailupalvelulla tarkoitetaan tuotetta tai hyödykettä, joka on matkailijan ostet-

tavissa. Käsite sisältää myös niihin kuuluvat mielikuvat, odotukset ja kokemukset, 

jotka syntyvät palvelun oston ja käytön yhteydessä. Matkailutuotteelle on hyvin 

tyypillistä, että sen kaikki osat, kuten esimerkiksi sää ja infrastruktuuri, eivät ole 

palveluntarjoajan hallittavissa. Yleensä matkailutuotteen ytimen muodostaa jokin 

konkreettinen palvelun osa, johon liitetään lisäpalveluita. Kansainvälisesti tunne-

tussa Smithin (1994, 587) kerrosmallissa matkailutuotteen ytimen muodostaa 
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kohteen sijainti ja ympäristö. Muut kerrokset sisältä ulospäin ovat palvelu, vie-

raanvaraisuus, valinnanvapaus ja asiakkaan osallistuminen (Kuvio 1). (Borg, Kivi 

& Partti 2002, 123.) 

 

Kuvio 1. Smithin (1994, 587) matkailutuotteen kerrosmalli 

 
Matkailupalveluiden määrä ja monimuotoisuus kasvavat ja kehittyvät jatkuvasti. 

Kun tarjonta lisääntyy, kilpailu kovenee ja matkailijat muuttuvat alati tietoisem-

miksi tarjonnasta ja valinnoistaan, on selvää että myös matkailijan tarpeet ovat 

muuttuneet. Tänä päivänä matkailutuotteen ytimen muodostaakin usein matkai-

lijan kokema elämys. (Borg, Kivi & Partti 2002, 123.) 

Matkailun ohjelmapalveluille on erilaajuisia ja eri tarkoituksia palvelevia määritel-

miä. Verhelä ja Lackman (2003, 17–18) määrittävät ohjelmapalveluiksi erilaiset 

aktiiviset toiminnat ja tapahtumat, joihin matkailija osallistuu. Suomalaisessa mat-

kailukäsitteistössä ohjelmapalvelut ovat yleensä matkailutuotteeseen liittyviä, oh-

jattuja, luonnossa toteutettavia aktiviteetteja.  Ohjelmapalveluiksi voidaan katsoa 

myös harrastus- ja virkistyspalvelut, kilpailutapahtumat sekä kulttuuri- ja taideta-

pahtumat. Ohjelmapalveluja voidaan tarjota lisäksi muiden palvelujen yhtey-

dessä. Asiakkaan aktiivinen osallistuminen suoritettavaan toimintaan on tyypil-

listä ohjelmapalveluille. Ohjelmapalvelu voi omatoimista, ohjattua tai kumpaakin 

edeltävistä. (TEM 2012.) 

Kohteen sijainti 
ja ympäristö

Palvelu

Vieraanvaraisuus

Valinnanvapaus

Asiakkaan 
osallistuminen
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2.2 Matkailu ja elämykset 

2.2.1 Matkailuelämys 

Matkailun toimialalla ja markkinoinnissa, erityisesti luontomatkailun parissa, on jo 

vuosia hyödynnetty elämyksellisyyttä (Komppula & Boxberg 2002, 27). Matkailu 

on elämystalouden edelläkävijä (Borg, Kivi & Partti 2002, 29). Matkailuelämyksen 

erottaa pelkästä matkailupalvelusta kokemuksen draamallisuus, räätälöinti ja tee-

moittelu. Elämyksen kokijoita kohdellaan vieraina eikä vain maksavina asiak-

kaina. Elämyksiä tuottava henkilökunta työskentelee työnkuvansa mukaisessa 

roolissa. Tärkeämpää on se, miten vieraita kohdataan kuin mitä heille asiakkaina 

tarjotaan. Elämysmatkailutuotteesta on kyse, kun yritys tuotteistaa elämyksen 

erilaisia palveluita hyödyntämällä ja veloittaa kokemuksesta maksun. (Pinen & 

Gilmoren 1999 mukaan, Tarssanen 2009, 8–9.) 

Elämystä voidaan kuvata neljänä osa-alueena (Kuvio 2), joiden yhteisenä ulottu-

vuutena kulkee asiakkaan oma konkreettinen aktiivisuus elämyksen parissa: 

osallistuuko hän johonkin toimintaan vai seuraako sitä vain sivusta. Toinen ulot-

tuvuus on asiakkaan henkinen tai fyysinen osallistuminen tapahtumaan, eli ko-

keeko hän olevansa osa toimintaa vai vain sivustaseuraaja. Eskapistisesta eli 

todellisuuspakoisesta elämyksestä on kyse, kun henkilö toteuttaa aktiivisesti elä-

myskokemusta uppoutuen kokemusvirran vietäväksi. (Pinen & Gilmoren 1999 

mukaan Tarssanen 2009, 9.) 

 

Kuvio 2. Elämyksen neljä ulottuvuutta (Pine & Gilmore 1999) 
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Elämys on usein henkilökohtainen asia. Matkailussa olennaisinta on, että palve-

luntuottaja kehittää olosuhteet, joissa elämyksiä voi syntyä. Yrittäjä ei voi ennalta 

määrittää matkailijan henkilökohtaista kokemusta. Tämä vaatii matkailutuotteen 

ja siinä tapahtuvien asioiden suunnittelua ja ennakkoarviointia. Toisin sanoen 

yrittäjän tulee ennakoida tulevaisuutta ja haluta vaikuttaa siihen. Tarssanen 

(2009, 11–15) on luonut matkailuelämystuotteen analysointiin elämyskolmion 

(Kuvio 3). Kolmion pystyakselilla on jaoteltu asiakkaan kokemuksen rakentumi-

nen ensin kiinnostuksen heräämisestä kokemiseen, koetun tietoiseen proses-

sointiin ja edelleen tunnepitoiseen elämykseen, joka johtaa muutoksen kokemuk-

seen. Toimivassa elämystuotteessa kaikki vaaka-akselin peruselementit (yksilöl-

lisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus) täyttyvät kullakin 

pystyakselin eli kokemuksen tasolla. (Borg, Kivi & Partti 2002, 26–29.) 

 

Kuvio 3.  Elämyskolmio (Tarssanen 2009, 11) 

 
Nykyaikaisen matkailijan perimmäinen tarve on kokea elämyksiä (Borg, Kivi & 

Partti 2002, 123). Matkailun tutkimuksessa käsitteelle ”elämys” ei ole annettu 

yleispätevää määritelmää. Kuitenkin elämyksen on määritelty olevan jollain ta-

valla erityislaatuinen kokemus, joka tuottaa kokijalleen myönteistä arvoa. Elämys 

on jonkin kokemuksen synnyttämä, mutta kaikki kokemukset eivät ole elämyksiä. 

Lüthje ja Tarssanen (2013, 61) kuvaavat käsitteen ”matkailuelämys” olevan elä-

mys, joka syntyy matkaa suunniteltaessa, sen aikana tai sen jälkeen matkaa 

muisteltaessa. Edellä mainitut kirjoittajat määrittävät käsitteen ”elämysmatkailu” 

matkailuksi, jonka tavoitteena on elämysten kokeminen. 
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2.2.2 Flow-kokemus 

Elämysten yhteydessä puhutaan usein flow-kokemuksesta. Flow-kokemus on 

yksi elämyksen tyyppi, jossa kokija uppoutuu johonkin tekemiseen tai aktiviteet-

tiin niin, ettei muulla tunnu olevan väliä. Yleensä flow-tilan kokeminen tulee teke-

misessä, jossa on selkeät säännöt ja haastavat tavoitteet. Myös flow-tilaan pää-

seminen vaatii opettelua. Flow-kokemus on nautinnollinen ja kokija saa siitä vä-

littömän palautteen sekä tunteen hallinnasta. Flow-tilaan liittyy yleensä myös 

ajantajun muuttuminen. Pieni hetki voi tuntua tunnilta tai päinvastoin. Flow-tilassa 

oleva henkilö unohtaa miellyttävällä tavalla myös itsensä ja tekeminen kantaa 

häntä eteenpäin. Flow-kokemuksen avulla ihminen voi laajentaa käsitystä itses-

tään. Flow-tilan jälkeen yksilö tietää kasvaneensa, olevansa jossain taitavampi 

tai saavuttaneensa jotain uutta. (Csikszentmihalyin 1991 mukaan Lüthje & 

Tarssanen 2013, 62–63.) 

Flow on käsitteenä trendikäs, mutta usein väärin ymmärretty. Useat luulevat sen 

tarkoittavan hyvää oloa. Flow-tilalle ominaisinta on haastavan tekemisen ja on-

nistumisen suhde. Liian helppo aktiviteetti ei synnytä flow-tunnetta, vaan synnyt-

tää pitkästymisen. Liian vaikea aktiviteetti taas tuo ahdistavan tunteen. Flow syn-

tyy helpoiten tehtävissä, jotka jäsennellään selkeästi ja niillä on jokin konkreetti-

nen tavoite. (Ikonen 2015.) 

2.3 Luontomatkailun merkitys 

Kuten matkailulle yleensä, myös luontomatkailun kuvaamiseen löytyy useita eri 

määrityksiä ja painotuksia. Järviluoma (2006) kuvaa luontomatkailua seuraavasti:  

Luontomatkailusta (tai luontoon perustuvasta matkailusta, jota nimi-

tystä myös joskus näkee käytettävän) on siis kyse silloin, kun jotkin 

kohdealueen luonnonelementit toimivat tärkeimpinä matkailun veto-

voimatekijöinä.  

Useissa eri tutkijoiden kuvauksissa puhutaan myös luontoelämyksestä ja luon-

non parissa tapahtuvasta harrastustoiminnasta tai aktiviteetista. Laajimmillaan 

luontomatkailu on määritetty kaikeksi luontoon tukeutuvaksi matkailuksi. Borg, 

Kivi ja Partti (2002, 65) määrittävät lisäksi luontomatkailun noudattavan kestävyy-

den periaatteita, joita ovat esimerkiksi ympäristövastuullisuus, ekologisten peri-

aatteiden noudattaminen ja ennakoiva sekä paikallislähtöinen suunnittelu. 
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Metsät ja niiden hyödyntäminen ovat olleet ja ovat jatkossakin keskeinen Suo-

men talouden ja toimeentulon kivijalka. Uusiutuvien luonnonvarojen merkitys li-

sääntyy, kun uusiutumattomat luonnonvarat vähenevät. Metsäluonnon hyödyn-

täminen samanaikaisesti puuntuotannon, luonnon monimuotoisuuden, elämys-

ten sekä ihmisten terveyden ja henkisen hyvinvoinnin resurssina edellyttää uu-

denlaista osaamista ja asenteiden muutosta. Oleellista on osata yhdistää vanhaa 

ja uutta sekä metsien aineettomia ja aineellisia hyötyjä luovasta ja aiemmasta 

poikkeavalla tavalla. Metsien ja muun luonnon virkistys- ja matkailukäytöllä on 

merkitystä sekä kuluttajille että maaseudun paikallisväestölle ja elinkeinoelä-

mälle. (Tyrväinen, Kurttila, Sievänen & Tuulentie 2014, 9–10.) 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdolli-

suutta käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltia. 

Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä 

tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä et kuitenkaan saa aiheuttaa 

häiriötä tai haittaa. Laajat luonnonalueet ja harva asutus luovat hyvät mahdolli-

suudet jokamiehenoikeuksien käyttämiselle. Eri lait antavat, ohjaavat tai rajoitta-

vat jokamiehenoikeuksia. Piirtämässämme kuviossa 4 on kuvattu jokamiehenoi-

keudet lyhyesti. (Ympäristöhallinto 2015.) 

 

Kuvio 4. Jokamiehenoikeudet lyhyesti (Ympäristöhallinto 2015) 

 
Kaikkosen ym. (2014) tekemän tutkimuksen mukaan luonnossa liikkuminen ko-

hentaa kävijän mielialaa sekä lisää onnellisuuden ja elinvoimaisuuden tunnetta. 

SA
A

T: •liikkua jalan, hiihtäen tai 
pyöräillen luonnossa 
muualla kuin pihamaalla ja 
erityiseen käyttöön 
otetuilla alueilla 
(esimerkiksi viljelyksessä 
olevat pellot ja istutukset)

•oleskella tilapäisesti 
alueilla, missä 
liikkuminenkin on sallittua

•poimia luonnon marjoja, 
sieniä ja kukkia

•onkia ja pilkkiä

•kulkea vesistössä ja jäällä

ET
 S

A
A

: •aiheuttaa haittaa tai 
häiriötä toisille tai 
ympäristölle

•häiritä lintujen pesintää ja 
riistaeläimiä

•kaataa tai vahingoittaa 
puita

•ottaa sammalta, jäkälää, 
maa-ainesta tai puuta

•roskata

•kerätä rauhoitettuja 
kasveja

•metsästää ja kalastaa ilman 
asianomaisia lupia.
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Tutkimuksessa haastateltujen kävijöiden mukaan retken kansallispuistoon koet-

tiin rauhoittavan mieltä, torjuvan alakuloa ja stressiä sekä auttavan unohtamaan 

arjen. Erityisen positiivisesti luonto vaikutti naisten ja lasten sekä ruuhkavuosi-

ikäisten hyvinvoinnin tunteeseen. Tärkeitä luontomatkailun elementtejä ovat puh-

taus, hiljaisuus ja rauhallisuus. Erilaiset matkailijat arvostavat luontoa eri tavoin. 

Luontomatkailun tuotekehityksessä tuleekin ottaa huomioon matkailun vaikutus 

alueen luontoon, kulttuuriin sekä asukkaisiin. Luontomatkailusta aiheutuva rasi-

tus on Suomessa toistaiseksi pysynyt vähäisenä, mutta käytön lisääntymiseen 

on hyvä varautua ajoissa. (Borg, Kivi & Partti 2002, 75.)  

Monille suomalaisille tärkeä osa metsistä saatavasta hyvinvoinnista tulee niiden 

aineettomista hyödyistä, luonnon kokemisesta, rauhallisesta ja rentouttavasta 

vihreästä ympäristöstä tai itsensä haastamisesta luontoon liittyvien aktiviteettien 

kautta. Ulkomaalaisia matkailijoita on myös entistä enemmän Suomen metsissä 

ja vesillä. Suomalainen metsä ja luonto onkin vientituote, jonka äärelle vierailijat 

tuodaan. Luontomatkailun ytimessä ovat luonnosta saatavat elämykset, jotka 

syntyvät esimerkiksi talven ja lumen kokemisesta, rentouttavasta metsäkävelystä 

hiljaisuudessa tai tulistelusta erämaisessa ympäristössä. (Tyrväinen ym. 2014, 

9.) 

Nykyään monen arkiympäristö on kaupunkimainen ja erityisiä luontoelämyksiä 

haetaan alueilta, joihin ihminen on mahdollisimman vähän koskenut. Hyvään 

luontoelämykseen yhdistyvät kauniit, usein erämaiset maisemat, hiljaisuus ja 

rauha, kasvien ja eläinten kohtaamiseen liittyvät elämykset sekä yhteisöllisyyden 

kokeminen tai oma rauha. Arkiulkoilun motiivit kodin lähellä ovat erilaiset kuin 

esimerkiksi eräretkellä kauempana. Lähdettäessä pidemmälle matkalle motiivit 

voivat painottua luontoelämysten saamiseen (maisemaelämykset, luonnon puh-

tauden, alkuperäisyyden, hiljaisuuden ja rauhan kokeminen), sosiaalisiin tarpei-

siin (ystävyyden vahvistamiseen, vapaaehtoisen yksinäisyyden tai yhtenäisyy-

den kokeminen), tai jännityksen kokeminen ja omien rajojen kokeileminen. (Hal-

likainen, Sievänen, Tuulentie & Tyrväinen 2014, 36–40.) 

2.4 Tyypillisiä luontomatkoja ja -matkailijoita 

Kaksi viidestä suomalaisesta tekee yhden tai useamman luontomatkan vuo-

dessa. Luontomatkoja tekevät eniten nuoret keski-ikäiset, korkeasti koulutetut, 
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ylemmät toimihenkilöt ja suurissa kaupungeissa asuvat. Luontomatkoja harras-

tavien osuus on suurin pohjoissuomalaisten ja pienin länsisuomalaisten keskuu-

dessa. Yli puolet luontomatkoista tehdään mökkeilyn, maastohiihdon, laskettelun, 

retkeilyn, kalastuksen, veneilyn, metsästyksen, marjastuksen ja jonkin luontohar-

rastuksen takia. Yli puolet luontomatkojen kohdealueista on korkeintaan 200 ki-

lometrin päässä vakituisesta asunnosta. Suomalaisen tyypillinen luontomatka 

suuntautuu mökille. Mökkeilyä harrastaa kaksi kolmesta suomalaisesta ja siihen 

liittyy paljon muuta luonnossa virkistäytymistä. (Sievänen & Neuvonen 2014, 28–

29.) 

Lähes kaikki suomalaiset (96 %) harrastavat ulkoilua jonkin verran vuoden ai-

kana. Monille ulkoilu on tärkeä osa arjen ajankäyttöä ja vapaa-ajan viettoa. Tyy-

pillisesti iso osa vuosittaisista vapaapäivistä vietetään ulkoiluharrastusten pa-

rissa, joista suosituimpia ovat kävely, pyöräily, uinti luonnon vesissä, marjastus 

ja luonnon katselu. Liikunnan tarve, halu rentoutua luonnossa ja kokea luonnon 

läheisyyttä ovat keskeisiä ulkoilun syitä. Ulkoiluharrastusten valintoja ohjaavat 

henkilön sosiaalinen tausta arvoineen ja odotuksineen sopivasta käyttäytymi-

sestä sekä henkilön fyysiset ominaisuudet. Suomalaiset ulkoilijat voidaan jakaa 

viiteen eri ryhmään sen mukaan, minkälaiset ulkoiluharrastukset painottuvat hei-

dän ulkoilussaan. Tämä ulkoilijaprofiilitarkastelu auttaa meitä opinnäytetyömme 

matkailutuotteen kohderyhmän kartoittamisessa (Kuvio 5). (Sievänen & Neuvo-

nen 2014, 21–29.) 

 

Kuvio 5. Erilaiset ulkoilijat Suomessa (Sievänen & Neuvonen 2014, 21–29) 

Luontoharrastajat

•Luonnon tarkkailu

•Nähtävyydet 
luonnossa

Maaseudulla 
ulkoilijat

•Kalastus ja metsästys

•Mökkeily

Kuntoilijat ja 
liikunnalliset 

ulkoilijat

Perheulkoilijat

•Leikit ja pelit 
luonnossa

Passiiviset 
ulkoilijat
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3 LUONNON VIRTAA -TUOTTEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

3.1 Kierikkikeskus 

Kierikkikeskus on ainutlaatuinen Suomen menneisyydestä kertova kokonaisuus.   

Kierikkikeskus sijaitsee Oulussa, entisen Yli-Iin kunnan alueella Iijoen varressa 

ja se on rakennettu alueelle, josta on löydetty kivikautisia 5000–7000 vuotta van-

hoja asuinpaikkoja. Kohteessa on tehty löytöjä jo 1800-luvulla. Myöhemmin alu-

eelta on löydetty asuinpainanteita, kivikautisten rivitalojen pohjia sekä muinaisia 

kalastusvälineitä. (Oulun kaupunki 2015a.) 

Vuonna 2001 valmistunut Kierikkikeskuksen hirsinen päärakennus on pinta-alal-

taan Pohjoismaiden suurimpia moderneja hirsirakennuksia. Päärakennus on pal-

kittu arkkitehtuuristaan. Päärakennuksen sisällä on pysyvä näyttely, joka esitte-

lee kivikauden elämää Suomessa ja Kierikissä. Näyttelykävijälle tulee tutuksi 

koko kivikauden ihmisen elämän kirjo: ympäristö, työkalut, asuminen, kaupan-

käynti ja uskomukset. Näyttelyssä on esillä myös aitoja esihistoriallisia esineitä, 

jotka ovat pääosin peräisin Kierikin alueella tehdyistä arkeologisista kaivauksista. 

(Oulun kaupunki 2015a.) 

Kierikkikeskuksen alueella sijaitsee ulkomuseona toimiva kivikauden kylä. Kylä 

on rakennettu arkeologisista kaivauksista saadun tutkimustiedon perusteella. Sa-

mankaltaisia kyliä sijaitsi Kierikin seudun muinaisella suistoalueella jo 5000–6000 

vuotta sitten. Kivikauden kylässä vierailevat pääsevät kokemaan muun muassa 

kivikauden asumuksia ja askareita. Kylässä toteutetaan erilaisia historiallisia oh-

jelmapaketteja. Kierikkikeskuksessa on mahdollista myös osallistua arkeologisiin 

kaivauksiin arkeologin opastuksella. (Oulun kaupunki 2015a.) 

Vuonna 2004 alueelle rakennettiin 16 huoneistoa sisältävät hotellirakennukset, 

kokoustilarakennus sekä saunarakennus. Kierikkikeskus on osa Oulun kaupun-

gin museo- ja tiedekeskusta, mutta ravitsemus- ja majoituspalveluista vastaa ou-

lulainen yritys Go Arctic Oy. (Arctic Hotel Kierikki 2014.) 

Arctic Hotel Kierikki sijaitsee Kierikkikeskuksessa pienen lammen rannalla (kuvio 

6). Hotelli koostuu neljästä puurakenteisesta rakennuksesta, joissa kussakin on 

neljä huoneistoa. Lisäksi pihapiirissä on saunarakennus ja kokoustilarakennus. 

Hotellin vastaanotto sekä ravintola- ja kahvilatilat sijaitsevat Kierikkikeskuksen 

päärakennuksessa.  Kesäisin kahvila on avoinna Kierikkikeskuksen aukiolojen 



13 

  

mukaan. Ravintolassa tarjoillaan arkipäivisin lounasta, mutta muutoin ravintola 

on avoinna vain tilauksesta. Talvisin hotelli palvelee vain ryhmämatkailijoita. (Arc-

tic Hotel Kierikki 2015.) 

Oulun kaupunki haki vuonna 2013 uutta yrittäjää Kierikkikeskuksen majoitus- ja 

ravitsemispalveluihin. Vuoden 2014 alussa Go Arctic Oy aloitti uutena hotelli- ja 

ravintolapalveluyrittäjänä Kierikissä. Go Arctic Oy on oululainen matkailun moni-

toimitalo, joka tunnetaan laaja-alaisena ohjelmapalvelu-, yritystapahtuma- ja mat-

kailutalona. Arctic Hotel Kierikin majoitus- ja ravitsemistoiminta täydentää Go 

Arctic Oy:n jo ennalta olevaa palvelutarjoamaa sekä avaa uusia matkailullisia 

mahdollisuuksia yritykselle ja Kierikkikeskukselle. (Arctic Hotel Kierikki 2014.) 

 

Kuvio 6. Kierikkikeskus ja Arctic Hotel Kierikki (Arctic Hotel Kierikki 2015) 

3.2 Oulun seutu 

Kierikkikeskus sijaitsee Yli-Iissä, reilun 2000 asukkaan entisessä kunnassa. Yli-

Ii yhdistettiin Oulun kaupunkiin kuntamuutoksessa 1.1.2013. Yli-Ii sijaitsee Iijoen 

rannalla Pohjois-Pohjanmaan luoteisosassa, noin tunnin ajomatkan päässä Ou-

lun keskustasta (kuvio 7). (Oulun kaupunki 2015b.)  

Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian (2011, 11) mukaan lähes 90 prosenttia 

alueen majoitusliikkeiden yöpymisistä oli kotimaista matkailua. Kansainvälisen 

taloustaantuman on todettu selkeästi jarruttavan matkailun kehitystä, mikä on nä-

kynyt myös Pohjois-Pohjanmaan matkailussa ulkomaisten matkailijoiden määrän 
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heilahteluna. Kuitenkin alueen matkailutoimiala on kehittynyt kasvaneen lentolii-

kenneyhteyksien tarjonnan sekä maakuntien yhteistyön myötä. (Pohjois-Pohjan-

maan matkailustrategia 2011, 11–12.) 

 

Kuvio 7. Kierikkikeskuksen sijainti (Oulun kaupunki 2015b) 

 
Oulun seutu on koko Pohjois-Pohjanmaalle erityisen tärkeä alue muun muassa 

hyvien lentoyhteyksien ja infrastruktuurinsa takia. Oulu on viime vuosina luonut 

kansainvälistä profiilia Arctic Gateway -teemalla jonka visio on olla portti pohjoi-

seen aina Jäämerelle saakka. Noin viidennes Ouluun saapuvista matkailijoista 

on ulkomaalaisia. Yritysten yhteistyö ja markkinointi ovat tehostuneet merkittä-

västi vuonna 2010 perustetun Oulun Matkailu Oy:n myötä. Oulun seutuun luetaan 

kuuluvaksi myös kasvava talvimatkailukeskus Syöte sekä Rokua Geopark. (Poh-

jois-Pohjanmaan matkailustrategia 2011, 5–7.) 

3.3 Kivikauden elämä Kierikin alueella 

Kivikausi vallitsi Suomessa noin 8600–1500 eKr. Kivikausi-nimitys kertoo kiven 

olleen tärkeä aseiden ja työkalujen materiaali. Kivi ei toki ollut ainoa käytetty ma-

teriaali vaan muitakin luonnosta saatavia aineita, kuten savea, nahkaa, luita sar-

vea, puita ja puiden kuoria, hyödynnettiin. Kivikauden elämästä saadaan tietoa 

tutkimalla ihmisten toiminnasta jääneitä jälkiä, rakenteita ja esineitä.  Kivikauden 

kulttuurivaiheita on määritelty muun muassa muinaisjäännösten esinetyyppien, 
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esimerkiksi keramiikan perusteella. Nimet eri kulttuurivaiheille on annettu tyypil-

listen esineiden tai löytöpaikkojen mukaan. (Museovirasto 2015.) 

Lähes koko kivikauden ihmiset saivat elantonsa kalastamalla, metsästämällä ja 

muiden luonnon antimien keräilystä. Kivikauden lopulla alkoi maanviljely ja kar-

janhoito tulla tutuksi, mutta niiden merkitys pysyi pitkään vähäisenä. Ilmasto kivi-

kaudella oli lämmin ja leuto. Kasvillisuus oli samantapaista kuin nykyisessä 

Keski-Euroopassa.  Kivikaudella asuinpaikat valittiin elinkeinon mukaan ja kau-

den alkupuolella asuinpaikka valittiin metsästykseen, keräilyyn ja kalastukseen 

soveltuvilta paikoilta. Rannikoilta valittiin asuinpaikaksi usein jokisuisto, sisä-

maassa taas järvenranta. Kivikauden loppupuolella asuinpaikaksi valittiin paikka, 

jossa oli mahdollista viljellä maata ja hoitaa karjaa. (Museovirasto 2015.) 

Kierikin alueella aloitettiin arkeologiset kaivaukset 1960-luvulla. Tällöin tehtiin 

merkittäviä löytöjä, muun muassa asuinpainanteita ja tuhansittain esineistöä. Sa-

malla ymmärrettiin, että Kierikin alue on ollut merkittävä asuinpaikka lähes kah-

den vuosituhannen ajan noin 5000–3000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. 

(Oulun kaupunki 2015c.) 

Kierikin alueen vanhimmat asuinpaikat ovat Iijoen Pahkakosken alueella, jonne 

asukkaat saapuivat idästä loittonevaa merenrantaa seuraten. Kierikin alueella 

kyettiin asumaan ympärivuotisesti. Alueen luonnonvaroja käytettiin tehokkaasti, 

jonka seurauksena väestömäärä kasvoi huomattavasti. Nouseva lohi houkutteli 

perässään hylkeet ja hylkeenpyynnistä tulikin alueen asukkaiden pääelinkeino. 

Hylkeen nahat ja rasva olivat tuolloin arvokasta kauppatavaraa. Kierikin asukkaat 

saivat hylkeitä tehokkaiden pyyntimenetelmien ansioista yli oman tarpeensa ja 

niistä saaduilla varoilla kyettiin ostamaan meripihkaa Itämeren eteläosista ja piitä 

Vienan mereltä. Kampakeramiikan aikakautena (4000–3300 eKr.) kasvanut hy-

vinvointi lisäsi väestön määrää, mikä pakotti tehostamaan ravinnon hankintaa, 

yhteisön tiiviimpään työnjakoon ja puolustuksen järjestämiseen. (Oulun kaupunki 

2015c.) 
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4 VILLIRUOKA 

4.1 Villiruoka käsitteenä 

Villiruoka on osa suomalaista ruokakulttuuria. Luonnon antimia on Suomessa 

hyödynnetty aina. Sota-aikana ja muissa poikkeusoloissa on ruuasta ollut pulaa 

ja ihmisten on täytynyt pystyä hyödyntämään kaikki saatavilla oleva ruoka. Toi-

sen maailmansodan jälkeen käyttö kuitenkin väheni, sillä villiruokaan suhtaudut-

tiin korvikkeena. Nyt kun kiinnostus lähellä tuotettua sekä puhdasta ruokaa koh-

taan on lisääntynyt, samalla on myös kiinnostus villiruuan käyttöön kasvanut. 

Suomen puhdas luonto ja ruokamatkailu kiinnostavat myös ulkomaalaisia mat-

kailijoita. Pelkästään marjojen keräys ulkomaalaiselle matkailijalle saattaa olla ai-

nutlaatuinen elämys. (Ruokatieto 2015; Elo-säätiö 2014.) 

Villiruokaa ovat kaikki luonnossa vapaasti kasvavat kasvit, eli marjat, sienet, villi-

vihannekset ja villiyrtit. Myös vapaasti kasvanut riista, poro ja villikala sekä niistä 

tehdyt tuotteet lasketaan villiruuaksi. Jokamiehenoikeudet sallivat marjastuksen 

ja sienestyksen vapaasti luonnosta. Suomen metsästyskulttuuria ylläpitävät ak-

tiiviset metsästysseurat. Kalastus on aina ollut suosittua täällä tuhansien järvien 

maassa. Villiruuan käyttöä suosittelevat kokit, ravintosuositukset, ympäristöjär-

jestöt ja terveyden asiantuntijat. Villiruuan kerääminen onkin helppo tapa nauttia 

luonnosta. Luonto tutkitusti parantaa niin henkistä kuin fyysistä terveyttä. (Elo-

säätiö 2014.)  

Suomessa on ollut kautta aikojen ihmisiä, jotka ovat osanneet arvostaa ja käyttää 

villikasveja. Nykyään tosin vain pieni osa suomalaisista osaa tunnistaa, kerätä ja 

käyttää villikasveja. Villikasveilla tarkoitetaan puita, pensaita sekä kaikkia kasvien 

syötäviä osia: juuria, varsia, lehtiä, kukkia, hedelmiä ja siemeniä. Villikasvit ovat 

usein ravintoarvoiltaan parempia kuin kasvatetut vihannekset ja ne sisältävät 

usein enemmän vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita sekä valkuaista. Ekologi-

sen kulutuksen ja lähiruuan ollessa avainsanoja ruokailutottumuksissamme villi-

kasvien tarjoavat mahdollisuudet ovat erityisen ajankohtaisia juuri nyt ja tästä 

eteenpäin. (Tallberg 2012, 14–17.) 

Villikasvien keruussa ja käsittelyssä on otettava huomioon monia asioita. Tär-

keimpänä näistä on kasvin tunnistus. Jos kasvia ei varmuudella tunnista, sitä ei 

kannata kerätä. Kasveja ei pidä kerätä teiden varsilta, tehdasalueiden välittö-
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mästä läheisyydestä tai myrkytetyltä alueelta, kuten golfkenttien vierestä. Villi-

kasveja kannattaa kerätä vain se määrä, jolle on käyttöä seuraavan muutaman 

päivän aikana. Villikasvit säilyvät maukkaina ja rapeina jääkaapissa kostean lii-

nan alla reilun viikon. Pidempi säilyvyys vähittäiskaupan kasveissa johtuu siitä, 

etteivät ne ole seisseet ollenkaan varastoissa tai myyntitiskeillä. Vastuullinen vil-

likasvien kerääjä huomioi myös olemassa olevat kasvien kannat. Kasvien sekä 

niiden juurien turhaa repimistä on syytä välttää. Villikasveja kannattaa kerätä vain 

kuivalla säällä ja vain se määrä, jonka aikoo käyttää. Kukkia ja siemeniä kerättä-

essä monivuotiset kasvit eivät varsinaisesti kärsi, mutta yksivuotisia kannattaa 

kerätä enintään 20 prosenttia esiintymästä. Usein kasvien lehtiä ja varsia voi poi-

mia huolettomasti. Juurien kerääminen kuitenkin usein tappaa kasvin, joten nii-

den keräämiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. (Tallberg 2012, 20–22.) 

Oulun seutu kuuluu keskiboreaaliseen Pohjanmaan-Kainuun vyöhykkeeseen, 

joka on havumetsävyöhykkeen sydäntä. Alue on pohjoisten ja eteläisten kasvilli-

suustyyppien ja kasvilajien vaihettumisvyöhykettä. Alueella on myös erityisen 

paljon soita. Oulun seudun yleisimmät metsäryhmät ovat kuivahkot ja tuoreet 

kankaat, joissa puusto on pääosin mäntyä ja kuusta. Marjoina yleisimmät ovat 

puolukka, mustikka, hilla sekä variksenmarja.  Yleisimpiä syötäviä villikasveja 

puiden ja marjojen lisäksi ovat maitohorsma, nokkonen, voikukat, mesiangervo, 

ahosuolaheinä ja virmajuuret. Kierikkikeskuksen alueella ei ole todettu uhanalai-

sia kasveja, joten villikasvien keräämisellä ei voida vahingoittaa uhanalaista kas-

vistoa (Näpänkangas 2015; Väre, Ulvinen, Vilpa & Kalleinen 2005, 121–122, 

464.)  

Tähän opinnäytetyön valittiin lähempään tarkasteluun neljä syötävää kasvia, joita 

asiakas ohjeistetaan keräämään luonnosta. Valitsemamme kasvit ovat maito-

horsma, nokkonen, voikukka ja ahosuolaheinä. Nämä neljä kasvia valitsimme 

helpon tunnistettavuuden sekä niiden yleisyyden takia.  

Lähes kaikki suomalaiset tunnistavat maitohorsman eli ”rentun ruusun”, joka kuk-

kii usein ja runsaasti vaaleita, vaaleanpunaisia ja purppuroita kukkia. Tämän kas-

vin yleisyys ehkä tekee siitä silmissämme arkisen, joten emme välttämättä ajat-

tele sen sopivan syötäväksi. Kuitenkin maitohorsma omaa hyvät ravintoarvot ja 

sitä käytetään yhä enenevissä määrin ruuanvalmistuksessa. Maultaan se on hiu-
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kan kitkerä ja kukat kitkerän makeita. Maitohorsmaa suositellaan syötäväksi nuo-

rena, varren ollessa noin 20 cm:n korkuinen, jolloin sitä voidaan käyttää esimer-

kiksi parsan tavoin. Maitohorsman kukat sopivat mainiosti esimerkiksi salaattei-

hin ja jälkiruokien koristeeksi. (LuontoPortti 2015; Tallberg 2012, 167.) 

Nokkonen on yksi monikäyttöisimpiä ja hyödyllisimpiä villiyrttejä. Nokkosen rau-

tapitoisuus on erittäin korkea, jopa kymmenkertainen esimerkiksi appelsiiniin ver-

rattuna. Nokkosen maku on keskivahva, omintakeinen, yrttinen ja raikas. Sitä voi-

daan käyttää pinaatin tavoin ruuanvalmistuksessa, esimerkiksi keittoihin, lettuihin 

sekä muhennoksiin. Nokkonen on tunnettu myös rohdoskäytössä muun muassa 

teenä, uutteena ja jopa vihtana. Nokkonen lienee vanhin tunnettu kuitukasvi, 

josta valmistettiin jo kivikaudella verkkoja ja myöhemmin myös vaatteita. (Luon-

toPortti 2015; Tallberg 2012, 155.) 

Voikukka on hyvin tavallinen ja yleisesti tunnettu kasvi. Voikukkalajikkeita on 

Suomessa noin 500, mutta yleisesti niitä ei lajitella erikseen, vaan puhutaan vain 

voikukista. Voikukka on maultaan hieman haastava, koska sen maku on voima-

kas, pippurisen kirpeä ja kitkerä. Makua voidaan kuitenkin tasapainottaa ruuan 

eri elementeillä, kuten rasvaisuudella, hapokkuudella, suolaisuudella ja makeu-

della. Voikukasta voidaan hyödyntää ruuanvalmistuksessa lähes kaikki osat: leh-

det, kukat ja juuret. (LuontoPortti 2015; Tallberg 2012, 35.) 

Suolaheiniä kasvaa Oulun seudulla kaksi eri lajiketta: ahosuolaheinä ja niittysuo-

laheinä. Ne erottaa toisistaan lehtien muodon perusteella. Ahosuolaheinän lehdet 

ovat nuolityvisiä ja niittysuolaheinän lehdet keihästyvisiä. Maultaan molemmat 

suolaheinät ovat samankaltaisia eli voimakkaita, hapokkaita ja erittäin raikkaita. 

Lempinimi “pohjoisen sitruuna” kuvaakin sen makua hyvin. Suolaheinä sisältää 

oksaalihappoa, joten sen kanssa kannattaa nauttia maitotuotteita. (LuontoPortti 

2015; Tallberg 2012, 39; Väre ym. 2005, 268.) 

4.2 Kivikauden ruokavalio 

Jääkauden jälkeen Suomeen tulleet ensimmäiset ihmiset elivät puhtaassa met-

sästys- ja keräilytaloudessa. Lähes koko kivikauden elanto saatiin metsästyk-

sellä, kalastuksella ja keräilyllä. Vasta myöhemmin tulivat karjanhoito ja maanvil-

jelys. Arkeologit ovat pystyneet selvittämään muinaisia ruoanvalmistustapoja ja 

luiden tutkimiseen perehtyneet oseologit ovat selvittäneet, mitä eläimiä, lintuja 
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sekä kaloja muinaisilla nuotiosijoilla on valmistettu ravinnoksi. Kivikaudella ihmi-

set liikkuivat kausittain saaliin perässä, jolloin riista- ja kalakannat sekä kasvit 

saivat välillä aikaa kasvaa ja uudistua. Ihmiset elivät ekologisessa tasapainossa 

luonnon kanssa. Jo muinainen metsästäjä ymmärsi varsin hyvin, että jonkun eläi-

men liian tehokas metsästäminen hävitti kyseisen lajin, mikä vaikuttaisi jatkossa 

hänen omaan ravinnonsaantiinsa. Kivikaudella ruuanvalmistus oli yksinkertaista. 

Osa ruuasta syötiin raakana ja loput kypsennettiin avotulella. Ruuan varastoimi-

seen käytettiin puusta ja savesta valmistettuja astioita. Kivikaudella ruokaa säi-

löttiin savustamalla, kuivaamalla, hapattamalla ja mädättämällä.  (Aaltonen & 

Arkko 2001, 7–17.)  

Kivikaudella kalastuksessa käytettiin koukkuja, launeja, katiskoja ja mertoja. Ylei-

simmät saaliskalat näyttävät olleen hauki ja ahven, mutta niiden lisäksi pyydettiin 

myös kuhaa, madetta, lohta, lahnaa, muikkua ja siikaa. Kivikauden alussa met-

sästettiin nuolella, keihäällä ja jousella. Myöhemmin käytettiin myös kuoppapyyn-

tiä. Riistasaaliina olivat yleensä hirvet, metsäpeurat, majavat, karhut ja hylkeet, 

mutta myös metsäkana- ja vesilinnut, jänikset ja muu pienriista. Lisäksi kerättiin 

linnunmunia. Kasvikunnasta kerättiin monipuolisesti ravintoa, kuten juuria, mar-

joja, sieniä, kasvien siemeniä ja yrttejä. Pähkinäpensaita kasvoi tuolloin Keski-

Suomea myöten ja järvestä saatiin tärkkelyspitoista vesipähkinää. Purupihkaa 

pureskeltiin ajankuluksi nykyaikaisen purukumin tavoin. Pihkaa käytettiin myös 

mahdollisesti lääkkeenä ja liimana. Kivikauden loppupuolella maanviljelys ja kar-

janhoito yleistyivät. Ohra, nauta, lammas ja vuohi ovat siten kuuluneet osittain 

kivikauden ruokavalioon. (Museovirasto 2015.)  
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6 ENNAKOIVA TUOTEKEHITYS MATKAILUSSA 

6.1 Matkailun tuotekehitys 

Tuotekehityksellä on tärkeä rooli erilaisten matkakohteiden vetovoiman ylläpitä-

misessä. Matkailun ennakoiva tuotekehitys voidaan ymmärtää vastuullisena ja 

jatkuvana toimintana yrityksen toimintaympäristössä. (Haanpää, Garcia-Rosell & 

Kyyrä 2013, 102.) 

Tuotekehitys matkailussa tarkoittaa uusien matkailutuotteiden kehittämistä sekä 

jo olemassa olevien tuotteiden parantelua. Matkailun tuotekehityksellä haetaan 

ratkaisuja sesonkivaihteluiden tasaamiseen, kansainvälisten asiakkaiden tarpei-

siin vastaamiseen sekä teematuotteiden lanseeraamiseen. Tuotekehitys on työ-

kalu markkinoihin reagoimiseen eli väline, jonka avulla on mahdollisuus pysyä 

markkinoiden muutoksessa. Matkailulle tyypilliset pienyritykset kehittävät usein 

kiinnostavia matkailutuotteita omia vahvuuksiaan hyväkseen käyttäen. Nämä 

vahvuudet ovat tyypillisesti paikallisten arvojen ja toimintatapojen tuntemusta. 

(Lapin liiton 2011; Ateljevićin & Doornen 2003, 123–141 ja Komppulan & Boxber-

gin 2002 mukaan Haanpää, Garcia-Rosell & Kyyrä 2013, 102–103.) 

Aiemmin matkailun tuotekehityksen tutkimus on jakautunut kolmeen suuntauk-

seen: tuotelähtöinen, asiakaslähtöinen ja kanssatuottajuuteen perustuva tuote-

kehitys (Haanpää, Garcia-Rosell & Kyyrä 2013, 103). Tuotelähtöinen ja tuotan-

non ehtoihin perustuva tuotekehitys kuvataan yrityksen erilliseksi, tekniseksi pro-

sessiksi joka tuotteen testaamisen jälkeen lanseerataan markkinoille. Tätä lähes-

tymistapaa on kuitenkin kritisoitu sen keskittymisestä lähinnä tuotteen ominai-

suuksiin, jolloin asiakkaiden tarpeet ja kokemukset sekä niistä syntyvät hyödyt 

ovat jääneet vähälle huomiolle tai kokonaan huomiotta. (Haahtin & Komppulan 

2006, Penderin 1999 ja Davisin 1988, 103–109 mukaan Haanpää, Garcia-Rosell 

& Kyyrä 2013, 103–104.) 

Asiakaslähtöisessä ajattelutavassa yrityksen tuotekehitys perustuu ennalta mää-

rättyjen asiakkaiden toiveisiin. Asiakas tai markkinasegmentti, johon yritys haluaa 

fokusoida, ohjaa tuotekehitysprosessia. Äärimmilleen vietynä asiakas on asia-

kaslähtöisen ajattelutavan mukaan tärkein toimija matkailussa. Myös tuotekehi-

tyksen onnistuminen ja tuotteen toimivuus mitataan täten pelkästään asiakastyy-

tyväisyydellä. Kun keskitytään ainoastaan tuotteen arvon muodostumiseen ja 

siitä saatuun kokemukseen yksittäisten asiakkaiden näkökulmasta, jää usein 
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matkailutuotteen monimutkainen kokonaisuus huomioimatta. (Zeithamliin ym. 

2006 viitaten Haanpää, Garcia-Rosell & Kyyrä 2013, 104.) 

Kanssatuottajuuteen perustuva tuotekehitys tarkoittaa matkailussa palvelutuo-

tantoa, jossa kuluttajan osallistuminen tuotekehitykseen on merkittävässä 

osassa. Tässä lähestymistavassa tieto ja taidot nähdään ensisijaisena resurs-

sina, kun asiakkaiden kanssa neuvotellaan palveluista sekä niiden merkityksistä 

ja arvoista. Yrityksellä tulee olla tätä varten kanava tämän tiedon saamiseen sekä 

prosesseja, joilla luodaan arvo sekä yritykselle että asiakkaalle. Toisin sanoen se 

tarkoittaa asiakkaan kuuntelua tuotekehityksessä kuitenkin yrityksen sisäiseen 

toimintaan keskittyen. (Hjalageriin & Nordiniin 2011, Sigalaan & Chalkitiin 2007, 

Prahaladiin & Ramaswamyyn 2004 ja Vargoon & Luschiin 2004 viitaten Haan-

pää, Garcia-Rosell & Kyyrä 2013, 104–105.) 

Edellä esitetyissä tuotekehityksen toimintatavoissa matkailutuotteiden erityispiir-

teet tavoitetaan vain osittain. Jos tuotekehitystä käytetään vain olemassa oleviin 

tarpeisiin ja markkinoihin vastaamiseen, pääsee tuote markkinoille vasta haasta-

vimpaan aikaan, jolloin kehitys jää laahaamaan trendien perässä. Matkailutuot-

teen kehittäminen on siis yrityksille erittäin haastavaa, sillä tuotteen rakentami-

seen liittyy useita erilaisia alati muuttuvia tahoja ja verkostoja. (Haanpää, Garcia-

Rosell & Kyyrä 2013, 105.) 

6.2 Ennakoiva tuotekehitys 

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä 

(2015) määrittää ennakoinnin seuraavasti:  

Tulevaisuuden ennakoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä ja osallis-

tavaa prosessia, jossa kerätään, arvioidaan ja analysoidaan tietoa 

sekä laaditaan perusteltuja kuvia ja visioita keskipitkän ja pitkän ai-

kavälin tulevaisuudesta. 

Ennakointi tuotekehityksessä on toimintaa, jossa yrittäjä tai matkailupalvelutuot-

taja pyrkii tarkastelemaan ja hallitsemaan muutoksia hyödyntäen tietoa histori-

asta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Ennakointi on luonteeltaan tavoite- ja toi-

mijalähtöistä (Hiltuseen 2010 viitaten Haanpää, Garcia-Rosell & Kyyrä 2013, 

106). Sen perusteella pyritään tunnistamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden näky-
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miä sekä varautumaan niihin käytännön toimilla ja valinnoilla. Toisin sanoen yri-

tys varautuu tulevaisuuden muutoksiin jo etukäteen. Ennakoivalla tuotekehityk-

sellä yritys voi tulevaisuuteen reagoinnin lisäksi myös osaltaan vaikuttaa toivo-

tunlaisen tulevaisuuden luomiseen. Ennakoivat toimintatavat ja käytännöt ovat 

yleisesti yritysmaailmassa vielä vähäisesti käytettyjä. (Haanpää, Garcia-Rosell & 

Kyyrä 2013, 106.) 

Ennakoivassa toiminnassa on tyypillistä pyrkiä uusiin näkökulmiin jossakin käsillä 

olevassa ilmiössä yhdistelemällä epätavanomaisia asioita keskenään. Ennakoin-

tia voi ajatella tiedosta ja menetelmistä koostuvana työkaluna, jota käytetään 

muutosten hallinnassa ja kehittämistyön tehostamisessa. Ennakoinnilla pyritään 

selkeyttämään jonkin muutoksen tai epävarmuustekijän vaikutusta alueen mat-

kailuun tai yrityksen toimintaan, mikä vaatii trendien ja signaalien tutkimista. Näin 

ollen yritys voi suunnitella toimenpiteitä, joiden avulla tulevaa muutosta voidaan 

hyödyntää tai vahvistaa omaa toimintaa hyödyttävään suuntaan, jotta epävar-

muustekijän negatiivinen vaikutus minimoitaisiin. (Haanpää, Garcia-Rosell & 

Kyyrä 2013, 106; Itä-Suomen yliopisto & Lapin yliopisto 2012a.) 

Ennakoivan tuotekehityksen lähtökohtana toimii yrityksen koko toimintaympä-

ristö. Arkiset toiminnot ja käytännöt, joissa yrityksen, asiakkaiden, paikallisten 

asukkaiden sekä muiden toimijoiden toimintatavat nivoutuvat yhteen (Laineeseen 

2009 viitaten Haanpää, Garcia-Rosell & Kyyrä 2013, 106). Näin syntyy uusia lii-

ketoimintamahdollisuuksia. Ennakoiva tuotekehitys on luovuutta korostavaa, tu-

levaisuuteen vaikuttamiseen pyrkivää ja arvot huomioon ottavaa, joten se liittyy 

vahvasti myös kestävän kehityksen periaatteeseen. Kestävän kehityksen peri-

aatteet tarkoittavat, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huo-

mioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen arvot ovat ekologi-

nen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. (Haanpää, Garcia-Ro-

sell & Kyyrä 2013, 107; Ympäristöministeriö 2013.) 

Toinen ennakoivan tuotekehityksen lähtökohta ovat trendit ja hiljaiset signaalit, 

joiden vaikutus yrityksen toimintaan tulee huomioida. Niiden ymmärtäminen, huo-

mioiminen ja hyödyntäminen yrityksen omasta näkökulmasta turvaavat tulevai-

suutta koskevan tiedon riittävyyden. Tyypillinen tulevaisuuskuvien kartoittamisen 

väline on skenaariotyöskentely, jossa trendejä ja heikkoja signaaleja pyritään tun-

nistamaan ja suuntaamaan toimintaa niiden mukaisesti. (Kaksosen ym. 2012, 6–
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7 mukaan Haanpää, Garcia-Rosell & Kyyrä 2013 106). Aina tulevaisuuden muu-

tosten ymmärtämiseen ei vaadita erillisiä työpajoja, vaan yrittäjä voi ammentaa 

tätä tietoa yksistään asiakkaiden kanssa käydystä vuorovaikutuksesta. (Haan-

pää, Garcia-Rosell & Kyyrä 2013, 107; Itä-Suomen yliopisto & Lapin yliopisto 

2012b.) 

Ennakoiva tuotekehitys ei ole edellisessä alaluvussa mainittujen tuotekehitysme-

netelmien tavoin yksiselitteinen prosessi, jolla on alku ja loppu, vaan se on yrityk-

sen ja sen toimintaympäristön jatkuvaa keskinäistä toimintaa. Tuotekehitystä ta-

pahtuu sekä varsinaisen kehittämistyön että arjen toimintojen ohessa. Jatkuva 

arviointi auttaa tuotekehittäjää kyseenalaistamaan totuttuja tapoja ja löytämään 

uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Ennakoinnin omaksuminen osaksi yrityksen ko-

konaistoimintaa madaltaa matkailulle tyypillisten pienyritysten kynnystä ottaa sen 

haltuunsa käytäntönä ja täten toteuttaa sitä vastuullisesti. (Haanpää, Garcia-Ro-

sell & Kyyrä 2013, 107–108.) 

6.3 Trendit ja hiljaiset signaalit alueen matkailussa 

6.3.1 Trendit 

Maailmanlaajuinen taantuma on vaikuttanut matkailutrendeihin voimakkaasti 

vuodesta 2008 lähtien. Talouden epävarmuus on hillinnyt matkailun kasvua, mut-

tei kuitenkaan pysäyttänyt sitä. Suomalaiset tekevät vuosittain noin viisi miljoo-

naa matkaa, joissa yövytään maksullisessa majoituksessa. (Pohjois-Pohjan-

maan matkailustrategia 2011, 28.) 

Suomen talouden kasvu taantuman jälkeen on ollut hidasta, kun julkinen talous 

on pysytellyt alijäämäisenä. Heikko taloudellinen tilanne on aiheuttanut Suo-

messa työttömyyden kasvua sekä hintojen nousua. Tämä aiheuttaa kuluttajissa 

epävarmuutta tulevaisuuden taloudellisten odotusten suhteen, mikä vaikuttaa 

luonnollisesti myös kulutuskäyttäytymiseen. Kotitalouksien ostovoiman vahvistu-

misen ei odoteta tapahtuvan nopeasti. (Valtiovarainministeriö 2014.) 

Kaupungistuminen on alati kasvava trendi. Vuoden 2013 alusta Oulusta tuli kun-

taliitosten myötä Suomen viidenneksi suurin kaupunki (Oulun kaupunki 2015d). 

Kaupungistuminen vaatii vastapainokseen rauhoittumista luonnon hiljaisuu-

dessa. Jottei luonnon rauha kuitenkaan kävisi liian pitkäveteiseksi, halutaan sen 
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oheen palveluja ja aktiviteetteja. Ihmiset ovat yhä valveutuneempia ympäristöasi-

oissa sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa, jolloin myös niihin liittyvä teemamat-

kailu on kasvussa. Tärkeiksi arvoiksi ovat nousseet myös ns. pehmeät arvot ku-

ten perinteet, luonto ja yhdessäolo. Matkalta halutaan yksilöllisyyttä eli jotain eri-

laista kokemista, erillään massakohteiden tungoksesta. Suomen matkailusta noin 

neljäsosa on luontomatkailua, mikä on Pohjois-Pohjanmaan matkailun kannalta 

erityisen hyvä asia. (Pohjois-Pohjanmaan matkailutrategia, 28.) 

2000-luvun Suomessa nk. LOHAS-kuluttajien määrän kasvu on ollut merkittävää. 

LOHAS, eli “Lifestyles of Health and Sustainability” sai alkunsa Amerikassa ja 

Japanissa 1990-luvulla. Suomeksi vapaasti käännettynä LOHAS tarkoittaa ter-

veystietoisia ja vastuullisia elämäntapoja. Ilmiötä on edistänyt nopea tiedonkulku 

sekä tietoisuus maailman tilasta. Vaikka LOHAS käsitteenä on Suomessa kohta-

laisen vähän tunnettu, kyse ei ole mistään pienestä kuluttajaryhmästä. Suomessa 

LOHAS-kuluttajien määräksi on arvioitu noin 1,4 miljoonaa. Tämä kuluttajaseg-

mentti pitää sisällään erilaisia alaryhmiä monesta eri tuloluokasta, mutta kaikkia 

niitä yhdistää ekologinen ajattelu. Tämä nouseva trendi tarjoaa yrityksille uuden 

tavan erottua markkinoilla, kun yritys panostaa kestävyyteen ja ekologisuuteen.  

(Mäki 2013; Kivimaa & Poukka 2012.) 

6.3.2 Hiljaiset signaalit 

Heikolla tai hiljaisella signaalilla tarkoitetaan nousevaa trendiä tai ilmiötä, joka ei 

kuitenkaan vielä ole noussut yleiseen tietoisuuteen. Joskus Suomessa havaittu 

hiljainen signaali voi olla trendi jo muualla maailmassa. Hiljaisia signaaleja voi 

havaita yleisesti lähes missä tahansa, kuten erilaisista vuorovaikutustilanteista, 

lehdistä, televisiosta, Internetistä ja sosiaalisesta mediasta. (Itä-Suomen yliopisto 

& Lapin yliopisto 2012c.) 

Tässä opinnäytetyössä tuotesuunnittelussa hyödynnetään ennakoivaa tuoteke-

hitystä. Ennakointiin tuotekehityksessä kuuluu vahvasti hiljaisten signaalien ja 

trendien analysointi.  Valitsimme lähempään tarkasteluun hiljaisista signaaleista 

Suomessakin jo jonkin verran yleistyneet käsitteet maadoittuminen (engl. eart-

hing tai grounding) sekä villiyrtit, koska ne liittyvät vahvasti tässä opinnäytetyössä 

suunniteltavan tuotteen lopulliseen sisältöön.  
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Maadoittuminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan ihmisen fyysistä kontaktia ja yh-

teyttä maan kanssa, jolloin ihmisen energiavarauksen uskotaan tasapainottuvan. 

Maadoituksen puolestapuhujien (esim. Maadoitus.fi 2015) mukaan maadoituk-

sen aikana maasta saadut negatiivisesti varautuneet elektronit tasapainottavat 

ihmiskehoon syntynyttä positiivista varausta. Positiivisesti varautuneille elektro-

neille heidän mukaansa altistutaan erilaisten sähkökenttien ja -laitteiden lähei-

syydessä. Vaikka paljaalla iholla maan koskettamisesta on joidenkin tutkimuksien 

mukaan (esim. Chevalier, Sinatra, Oschman, Sokal & Sokal 2012) syntynyt eri-

laisia positiivisia terveysvaikutuksia, energian tasapainottumisilmiölle ei ole kui-

tenkaan luotettavaa tieteellistä näyttöä. Maadoittumisen puolestapuhujia ja eri-

laisten maadoittumistuotteiden tarjoajia löytyy Internetistä kuitenkin runsaasti. 

Matkailuala on jo tarttunut tähän nousevaan trendiin, kun esimerkiksi kylpyläho-

telleissa on ryhdytty tarjoamaan maadoittumishoitoja ja -palveluja (Maadoitus.fi 

2015; McConnell 2015.) 

Toinen luontoon liittyvä, Suomessakin jo hieman yleistynyt hiljainen signaali on 

villiyrttien hyödyntäminen ruoanvalmistuksessa. Vaikka villiruoka on kuulunut ih-

misen ruokavalioon jo vuosituhansia, nykyihminen on sen aika ajoin unohtanut. 

Tällä hetkellä erityisesti pohjoismainen keittiö on tarttunut villiyrttien mahdolli-

suuksiin. Huippukokkien villiyrttikeskustelun lisäksi reseptejä jaetaan Interne-

tissä.  Vaikka matkailuala onkin nostanut villiyrttien suosiota uudelleen, ovat ne 

yleisesti vain vähän käytettyjä ja tunnettuja. (Pylkkö 2014.) 

  



26 

  

7 LUONNON VIRTAA -TUOTE 

7.1 Sisältö 

Kehittämämme tuotteen tarkoitus on luoda asiakkaalle elämyksellinen koko-

naisuus, jossa yhdistyvät luonto, rentoutuminen ja rauhoittuminen, paikan ainut-

laatuisuus ja historia sekä paikallisuus. 

Tuote on rakenteeltaan kaksiosainen. Aluksi asiakas rauhoittuu luonnon parissa 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiakas saa mukaansa korin, jossa on ohjepa-

peri sekä tarvikkeita villiyrttien keräilyyn. Asiakas saa viipyä luonnon parissa niin 

kauan kuin haluaa. Halutessaan asiakas voi kokeilla maadoittumista, eli luonnon 

tunnustelua avojaloin ja samalla aistia luonnon energiaa. Asiakas etsii ja kerää 

villiyrttejä Kierikin maastoalueilta. 

Tuotteen toisessa osassa asiakas siirtyy valmistamaan ruokaa, jossa hyödynne-

tään asiakkaan keräämiä villiyrttejä. Ruoka sisältää lähialueen tuottajien raaka-

aineita. Ruokatuote on esivalmisteltu Arctic Hotel Kierikin keittiössä. Asiakas vii-

meistelee aterian ohjeiden mukaisesti joko avotulta hyödyntäen ulkona tai vaih-

toehtoisesti sisäkeittiössä joko huoneessa tai sauna- ja kokoustilarakennuk-

sessa.  

Luonnon virtaa -tuote sopii sekä luonnossa aktiivisesti liikkuville vieraille että 

vasta luontoon tutustuville, koska luonnossa liikutaan asiakkaan omilla ehdoilla. 

Tuote sisältää villiyrttien keräämistä luonnossa samalla hiljentyen ja rauhoittuen. 

Tarkoituksena on rentoutua luonnon hiljaisuudessa, tutustua omatoimisesti alu-

een villiyrttien tarjontaan sekä kerätä niitä ruokailuun pieni määrä.  

Asiakkaalle annetussa ohjepaperissa (Liite 3) on vinkkejä hyvistä, syötäväksi kel-

paavista yrteistä. Paperissa on myös vaiheittaiset ohjeet luonnossa rentoutumi-

seen ja voimaantumiseen. Ohjelehtisen kuvat ostettiin Fotolia-kuvapankista, jol-

loin niitä voi laillisesti käyttää markkinointi- ja tuotemateriaaleissa. Ohjelehtisen 

juurta esittävä taustakuvio on toisen kirjottajan eli Maria Hautasen piirtämä. Ruo-

kaohjeet on laatinut Johanna Lehtinen. 

Asiakasta kehotetaan laittamaan matkapuhelin ja muut laitteet äänettömälle ja 

palaamaan luonnon energian pariin. Keräilijäteemaan asiakas saa halutessaan 

inspiraatiota Kivikauden kylän museokierrokselta, johon on erillinen pääsymaksu. 
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Kivikylän kierroksen tekeminen ei ole tuotekokonaisuuden kannalta kuitenkaan 

välttämätöntä. Tällöin ohjelmaa jää myös muulle ajalle. Luonnossa liikkumisen 

jälkeen asiakas siirtyy valmistamaan ruokaa, johon hän lisää keräämiään villiyrt-

tejä. 

Luonnon virtaa- tuotteessa kestävyys on avaintekijä. Tuote ei saa pitkälläkään 

aikavälillä rasittaa luontoa, joten ohjeissa tulee esittää selkeät ohjeet luonnossa 

liikkumiseen ja jätteiden käsittelyyn. Tuote itsessään on ihmisen hyvinvointia 

edistävä, koska se sisältää luonnossa liikkumista sekä terveellistä ruokaa. Oh-

jeistuksella tulee minimoida villiyrtteihin liittyvät allergia- ja myrkytysriskit. Tuote 

on taloudellisesti kestävä, koska se hyödyntää luonnon raaka-aineita eikä se 

vaadi toteutuakseen suuria investointeja tai rakennustöitä. 

7.2 Toteutus käytännössä 

Ennen Luonnon virtaa -tuotteen lanseeraamista on kartoitettava paikallisia lähi-

alueen tuottajia, joilta voidaan ostaa tuotteessa tarvittavia raaka-aineita. Esimer-

kiksi jauhot voidaan hankkia lähialueen tuottajilta ja kalat suoraan paikalliselta 

kalastajalta. Lisäksi tukusta tilattavat tuotteet tulisi olla mahdollisimman lähellä 

tuotettuja.  

Olemme laatineet tuotteelle tuotekortin (Liite 1), jolla tuotetta markkinoidaan asi-

akkaalle. Luonnon virtaa -tuote tulee tilata etukäteen esimerkiksi huonevarauk-

sen yhteydessä. Asiakkaan on tilattava tuote viisi vuorokautta ennen toteutus-

ajankohtaa, jolloin varmistetaan raaka-aineiden saatavuus. Asiakas valitsee kol-

mesta ruokavaihtoehdoista hänelle mieluisimman tuotteen ja ilmoittaa samalla 

mahdollisista ruoka-aineallergioista. Luonnon virtaa -tuotteen tilanneen asiak-

kaan saapuessa hotelliin hänelle toimitetaan hotellihuoneeseen tuotteessa tarvit-

tavat raaka-aineet, tarvikkeet sekä ohjepaperit. Kylmäsäilytystä vaativat tuotteet 

laitetaan jääkaappiin ja muut tuotteet jätetään koriin huoneen pöydälle. Keittiö-

henkilökunta on esivalmistellut tuotteen raaka-aineet, pakannut korin valmiiksi 

sekä lisännyt ruoanvalmistukseen tarvittavat ohjeet (Liitteet 4, 5 ja 6) asiakkaan 

tilaaman ruokatuotteen mukaisesti. Koriin lisätään myös maadoittumisharjoituk-

sen ohje (Liite 2). Vastaanotto ohjeistaa asiakkaalle tuotteen sisällön myös suul-

lisesti. Laadimme palveluprosessista prosessikaavion (Kuvio 8), joka kuvaa hen-

kilökunnan toimenpiteet pääpiirteittäin. 
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Maadoittumista käsittelevän tietoperustan pohjalta laadimme luonnossa tehtävän 

maadoittumisharjoituksen, jonka asiakas suorittaa itselleen mieluisassa paikassa 

luonnon rauhassa. Maadoittumisharjoituksen aikana asiakas koskettaa maanpin-

taa paljaalla iholla, joko käsillään tai jalkapohjillaan.  

 

Kuvio 8. Palveluprosessi 

 
Maadoittumisharjoituksen jälkeen asiakas kerää ohjeistuksen (Liite 3) mukaisesti 

haluamansa villiyrtit ja tutustuu omatoimisesti paikalliseen luontoon. Villiyrttien ja 

Asiakas varaa Luonnon 
virtaa -tuotteen 

huonevarauksen 
yhteydessä.

Tieto varauksesta tulee 
henkilökunnalle.

Varauksen tarkemmat 
tiedot ilmestyvät 

varausjärjestelmään, 
jonka perusteella 

tuotekorit 
esivalmistellaan.

Henkilökunta tilaa raaka-
aineet tukusta ja 

saatavuuden mukaan 
tuottajilta.

Henkilökunta valmistelee 
nuotiopaikan ja toimittaa 
asiakkaalle tarvikekorin 

huoneeseen. 
Toimintatavat kerrotaan 

asiakkaalle vielä 
suullisesti. 

Tuotteen kulutus

Asiakas palauttaa 
tarvikkeet vastaanottoon 

tai huoneeseen.
Palaute

Kehittämistoimenpiteet
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luonnossa kävelyn jälkeen asiakas valmistautuu ruuanvalmistukseen ohjeistuk-

sen mukaan (Liitteet 4, 5 ja 6). Ruuasta nauttimisen jälkeen asiakas voi halutes-

saan rentoutua saunan löylyissä, lammessa uiden sekä nauttia saunatuvan tak-

katulen luomasta tunnelmasta. Ohjelman jälkeen asiakas palauttaa tarvikkeet 

joko hotellihuoneeseen tai vastaanottoon. Palautteen kerääminen on tärkeä osa 

tuotekehitysprosessia, eikä sitä sovi unohtaa tässäkään tapauksessa. Palaute on 

hyvä kerätä esimerkiksi asiakkaan kirjautuessa ulos majoituksesta tai viimeistään 

matkan jälkeen sähköisesti. Kuviossa 9 on kuvattu Luonnon virtaa –tuotteen ku-

luttaminen prosessina. 

 

Kuvio 9. Luonnon virtaa -ohjelmapalvelun kuluttaminen prosessikaaviona 

7.3 Ennakointia hyödyntävä tuotekehitys 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus suunnitella Arctic Hotel Kierikille uusi, hotellin 

asiakkaille suunnattu ohjelmapalvelutuote, jonka kehittämisen välineenä käyte-

tään ennakoivaa tuotekehitystä. Ennakoivan tuotekehityksen lähtökohtana toimi-

vat yrityksen toimintaympäristö sekä erityisesti luonto. Tuotekehityksessä tullaan 

ottamaan huomioon sekä matkailun trendejä että hiljaisia signaaleja, joiden pe-

Asiakas 
vastaanottaa 
tarvikekorin ja 

ohjeet 
henkilökunnalta.

Luontoon 
siirtyminen ja 
maadoittumis-

harjoituksen paikan 
valitseminen

Maadoittumis-
harjoitus

Villiyrttien etsiminen 
ja poimiminen

Nuotiopaikalle 
siirtyminen

Nuotion 
sytyttäminen ja 
ruoanvalmistus

Ruokailu
Tarvikkeiden ja 

roskien kerääminen 
ja palautus

Palautteen 
kertominen
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rusteella tuotetta kehitetään. Lisäksi ennakoivassa tuotekehityksessä tulee huo-

mioida asiakaskohtaamisissa saatu tieto. Ennakoivalla tuotekehityksellä py-

rimme luovaan, perinteisiä toimintamalleja rikkovaan ajatteluun sekä vastuulli-

seen ja kestävään toimintaan. Tuotteen suunnittelussa on huomioitu lisäksi kes-

tävän kehityksen osa-alueet, eli sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuu-

rinen kestävyys. Laatimassamme kuviossa 10 on koottu Luonnon virtaa- tuotteen 

ominaisuuksia kestävän kehityksen eri osa-alueiden näkökulmista. Tuote on 

luotu hektisen arjen vastapainoksi nykypäivän kaupungistuneille ja mobiililaittei-

siin tottuneille ihmisille. Tuotteeseen sisältyvä maadoittumisharjoitus tehdään 

luonnon hiljaisuudessa, kiireettömästi eri aistimuksia havainnoiden. Annoimme 

tuotteelle nimeksi Luonnon virtaa. Nimi kuvastaa mielestämme parhaiten tuot-

teessa tavoiteltua päämäärää, eli luonnossa liikkumisen tuottamaa hyvän olon 

tunnetta. 

Yksi Go Arcticin kolmesta yrittäjästä, Arctic Hotel Kierikin myynnin ja tapahtuma-

tuotannon vastaava Sirpa Eskola (2015) uskoo, että tulevaisuuden asiakkaat toi-

vovat ohjelmapalvelulta luultavasti aikaisempaa enemmän luonnon parissa ta-

pahtuvaa rauhoittumista, henkistä kehittymistä ja hiljentymistä. Nopeatempoisten 

ja jännittävien tuotteiden hän uskoo siirtyvän joissakin tapauksissa hieman taka-

alalle. Tähän asti yrityksen hinnoittelu on pidetty alhaisena Kierikin syrjäisen si-

jainnin sekä vasta-alkaneen liiketoiminnan vuoksi. Eskola (2015) toteaa koke-

muksesta, että asiakkaalle selkeästi esitetyt ja huolellisesti viimeistellyt tuotteet 

edistävän asiakkaan ostopäätöstä. Toisinaan myös asiakas itse on esittänyt toi-

veen tuotteen sisällöstä, jolloin tuotekokonaisuus räätälöidään asiakkaalle. Es-

kola sekä muut Go Arctic Oy:n yrittäjät ovat asettaneet visiokseen vuodelle 2020 

virkeän ja nykyaikaisen brändin rakentamisen. 
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Kuvio 10. Kestävän kehityksen osa-alueet Luonnon virtaa -tuotteen suunnittelussa 

 
Talousnäkymien perusteella voi olettaa, ettei matkailu toimialana tule ottamaan 

ainakaan lähiaikoina merkittäviä harppauksia kasvussa. Epävakaan taloustilan-

teen lisäksi yrityksen liiketoiminta on aloitettu vasta noin vuosi sitten. Tämän takia 

lähdimme suunnittelemaan tuotetta, joka on yrittäjälle vaivattomasti ja edullisesti 

toteutettavissa. Tärkeintä roolia tuotteessa näyttelee alueen luonto. Tuotteessa 

tarvittavat välineet ovat hankittavissa pienillä investoinneilla, muu välineistö löy-

tyy yritykseltä jo entuudestaan. Tuotteen esivalmistelut vaativat kohtalaisen vä-

hän työtunteja, jotka painottuvat pääasiassa yrityksen keittiöhenkilökuntaan. Arc-

tic Hotel Kierikki tarjoaa lounasta toukokuusta lokakuuhun. Tuotteen esivalmiste-

lut ovat suunniteltu niin, että ne ovat toteutettavissa esimerkiksi lounasvuoron 

ohessa. Saatuaan tarvittavat välineet ja ruokatuotteet asiakas toteuttaa tuotteen 

loppuun omatoimisesti. 

Luonto- ja kulttuuriperintöön pohjautuva matkailu tukee ekotehokasta ajattelua 

(Borg, Kivi & Partti 2002, 54). Tässä opinnäytetyössä suunniteltu tuote pohjautuu 

aineettomiin palveluihin eli luonnon ja kulttuurin aikaansaamaan elämykseen. 

Tuote hyödyntää jo olemassa olevia rakennuksia ja ympäristöä. Tuote perustuu 

itse valmistettuun ja paikalliseen ruokaan, jossa hyödynnetään lähialueen tuotta-

jia. Tuote hyödyntää hiljaisuutta yhtenä elämyksen lähteenä ja tuottaa niitä ilman 

saastuttavia tai kovaäänisiä välineitä. 
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Jotta alueen luonto säilyttää jatkossakin monimuotoisuutensa, tuote ei saa rasit-

taa sitä liiaksi. Tuotekokonaisuuden tulee olla ekologisesti kestävä. Tuotteen mu-

kana tulevat ohjeet kehottavat keräämään villiyrttejä vain omiin tarpeisiin vaadit-

tavan määrän. Tuotteesta syntyvä jäte, kuten ruokien folio- tai muovikääreet tulee 

lajitella asianmukaisesti jäteastioihin. Luonnossa liikkumisen sääntöjen tärkeyttä 

tulee erityisesti korostaa myös tulevaisuudessa, jos ulkomaisten matkailijoiden 

määrä lisääntyy. Vieraista kulttuureista saapuville suomalaiset jokamiehenoikeu-

det ovat tuntemattomia. Ennakoinnilla voidaan minimoida merkittäviä aluetta kos-

kevia ympäristöriskejä. 

Yksi tavoitteemme tuotetta kehittäessä oli lisätä tietoisuutta luonnon villiyrttien 

monipuolisista hyödyntämismahdollisuuksista. Luonnon virtaa -tuotteen tarkoitus 

on kannustaa ihmistä palaamaan luonnon pariin ja mahdollisesti oppia arvosta-

maan sitä uudesta näkökulmasta. Tuotekehityksessä sosiaalinen ja kulttuurinen 

kestävyys on myös osaksi ennakoivaan tuotekehitystoimintaan kuuluvaa proak-

tiivisuutta, kun pyritään tietoisesti luomaan halutunlaista tulevaisuutta. Tuotteen 

tarkoitus on edistää ihmisen hyvinvointia ja tuoda tasapainoa nykyaikana yleisty-

vään hektiseen elämäntapaan. Haluamme opettaa tuotteen myötä ihmisiä hyö-

dyntämään puhdasta, lähiluonnosta löytyvää ruokaa, jonka jokainen voi poimia 

veloituksetta. Luonnon virtaa -tuote antaa tilaa yksilön luovuudelle, kun asiakas 

pääsee itse valmistamaan ruokaa sekä valitsemaan siihen uusia makuja vil-

liyrteistä. 

7.4 Kohderyhmä 

Tuotteen kohderyhmä ovat Kierikissä vierailevat kesäajan asiakkaat, joille tuo-

tetta voidaan myydä lisäpalveluna majoitusvarauksen yhteydessä. Toimeksian-

taja toivoo tuotteen sopivan erityisen hyvin kotimaisille matkailijoille. Koska Arctic 

Hotel Kierikki sijaitsee kulttuurillisesti arvokkaassa luontoympäristössä, valit-

simme Luonnon virtaa -tuotteelle pääasialliseksi kohderyhmäksi ekoturismia ar-

vostavat LOHAS-kuluttajat. 

Ekoturismin ajatellaan olevan kestävän matkailun ydin. Se on eettistä matkailua, 

joka suojelee ja edesauttaa jonkin luonnoltaan tai kulttuuriltaan merkittävän koh-

teen luonnollista harmoniaa ja toimintaympäristöä. Ekoturismi kunnioittaa paikal-

lista ekosysteemiä ja kulttuuria tukien sitä myös taloudellisesti, kun kohdealueen 
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yhteisö saa lisätuloja.  LOHAS ja ekoturismi ovat osa samaa kasvavaa kuluttaja-

ryhmää, joka rakentuu kestävien ja oikeudenmukaisten arvojen sekä henkilökoh-

taisen kehittymisen ylle. Nykyaikainen matkustaja suosii ympäristöystävällistä 

matkailua ja on myös valmis maksamaan siitä jopa hieman enemmän. Ekoturis-

min sekä muun luontoon, perimään, kulttuuriin sekä muihin pehmeisiin arvoihin 

perustuvan matkailun ennustetaan kasvavan voimakkaasti seuraavan kahden 

vuosikymmenen aikana. On myös arvioitu, että ekoturismin tuottama rahavirta 

kasvaa nopeammalla tahdilla koko toimialan keskimääräiseen kasvuun verrat-

tuna. LOHAS-kuluttajat arvostavat erityisesti ekologista ajattelua ja heille ovat 

tärkeää fyysinen, henkinen ja yhteiskunnallinen hyvinvointi sekä ympäristö.  Li-

säksi he arvostavat ruuan terveyttä, puhtautta ja aitoutta. (Machnik 2013, 79; Ki-

vimaa & Poukka 2012; UNWTO 2012, 8.) 

Tuotteen kohderyhmänä ovat myös erilaiset ulkoilijat. Eri ulkoilijaprofiileita tarkas-

tellessa löysimme kaksi eri ryhmää, jotka sopivat tuotteen kohderyhmäksi. En-

simmäisen ryhmän muodostavat henkilöt, jotka harrastusvalinnoillaan korostavat 

luontoympäristöä ja kosketusta luontoon. Ryhmän tyypillisiä harrastuksia ovat 

luonnosta nauttiminen, luonnon nähtävyyksien katselu ja luonnon tarkkailu. Tyy-

pillisesti he ovat korkeasti koulutettuja vanhempia naisia. Toinen ryhmä muodos-

tuu henkilöistä, joiden ulkoilua leimaa parhaiten perheulkoilu sekä leikit ja pelit 

luonnossa, mutta myös mökkeily, luonnosta nauttiminen ja kuntolenkkeily. He 

ovat tyypillisesti nuoria, korkeasti koulutettuja naisia. (Sievänen & Neuvonen 

2014, 21–29.) 

7.5 Turvallisuus 

Vaikka tuoteturvallisuus ei ole tämän opinnäytetyön ydinteemaa, tuotetta kehittä-

essä sen huomioon ottaminen on välttämätöntä. Mikäli tuotteen kehittämisvai-

heessa käytännön tasolla ilmenee jokin sietämättömäksi kohoava riski, jonka pie-

nentäminen ei ole mahdollista, tuotekehitystä ei olisi järkevää jatkaa. Myös tur-

vallisuustyö vaatii siis ennakoivaa otetta. Riski tarkoittaa sellaisen tapahtuman 

mahdollisuus, josta aiheutuu henkilövahinkoja tai eri arvoihin kohdistuvia mene-

tyksiä. Riski voi siis kohdistua henkilöön, ympäristöön tai tuotantoon. Riskien hal-

linnassa paneudutaan ei-toivotun tapahtuman luonteeseen ja määritellään sille 
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riskitaso. Samalla tutkitaan, miten vaaroista aiheutuvat menetykset voidaan mi-

nimoida sekä löytää edullisin tapa hallita niitä. (Työsuojeluhallinto 2014; Iivari 

2012, 133–135.) 

Suunnittelemamme tuote toteutetaan omatoimisesti, jolloin asiakas on mahdolli-

sesti yksin luonnossa. Hätätilanteen tai eksymisen takia matkapuhelin on hyvä 

olla kuitenkin mukana, mutta muuten tarkoitus on olla käyttämättä mitään mobiili- 

tai sähkölaitetta. Villiyrttien keräilyssä on myös oma riskinsä, jos kerättävät kasvit 

ovat asiakkaalle tuntemattomia. Ohjeistuksessa tulee olla selkeät kuvalliset oh-

jeet syötäviksi sopivista kasveista. Kartoitimme taulukkoon 1 viisi todennäköistä 

riskiä Luonnon virtaa -tuotteen toteutuksessa ja laadimme niihin toimintaohjeet. 

Taulukko 1. Riskikartoitus Luonnon virtaa -tuotteen suunnittelussa. 

Riski Vaikutus Toimenpiteet Riskin suuruus 

Asiakas eksyy 
luontoon. 

Terveydellisiä 
haittavaiku-
tuksia voi 
tulla esim. 

nälän tai kyl-
myyden 
vuoksi. 

Asiakasta kehotetaan 
pitämään matkapuhelin 
mukana sekä ilmoitta-
maan henkilökunnalle 

ohjelmapalvelun aloitta-
misen arvioitu kellon-

aika. 

Vähäinen, ohjel-
mapalvelussa on 
tarkoitus liikkua 

Kierikkikeskuksen 
alueella. 

Tulipalo Henkilö- tai 
omaisuus-

vaurio (lievä 
tai vakava). 

Sammutusvälineistö tu-
lee olla kunnossa. Tu-
len tekoon on hyvä olla 
ohjeistus ja sen teko on 
sallittua vain merkityillä 

paikoilla. 

Kohtalainen, 
koska ruoka 

kypsennetään 

avotulella. 

Vamma sak-
sista tai veit-

sestä. 

Henkilö- tai 
omaisuus-

vaurio (lievä 
tai vakava). 

Asiakkalle annettava 
veitsi laitetaan tuppeen 
tai koteloon. Laastaria 
ja sideharsoa tulee olla 

tarvikekorissa. 

Kohtalainen, 
saksia ja veitseä 
käytetään ruoan-
laitossa ja villiyrt-

tien keruussa. 

Loukkaantumi-
nen tai kaatu-
minen luon-

nossa, esimer-
kiksi nilkan nyr-

jähtä- 
minen. 

Henkilövaurio Asiakasta kehotetaan 
pitämään matkapuhelin 
mukana sekä ilmoitta-
maan henkilökunnalle 

ohjelmapalvelun aloitta-
misen arvioitu kellon-

aika. 

Vähäinen, 
luonto ei ole haas-
tava kävellä. Asia-

kas voi tarvitta-
essa käyttää alu-
een lankkupolkua. 
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Myrkytys- tai 
yliherkkyys- 
reaktio vil-
liyrteistä. 

Henkilövaurio 
(lievä tai va-

kava) 

Villiyrtteihin kehotetaan 
tutustumaan etukäteen 
ja kielletään asiakasta 
syömästä kasveja, joita 

ei varmasti tunnista. 
Ohjeistuksessa on ku-
vat helposti tunnistetta-

vista kasveista. 

Kohtalainen, vil-
liyrteistä on kuval-
linen ohje asiak-
kaan matkassa. 
Yliherkkyyttä ei 

välttämättä tiedä 
ennakkoon. 

7.6 Elämyksellisyys 

Luonnon virtaa -tuotteen tarkoitus on parhaimmillaan tuottaa sen ostajalle elä-

mys. Tarssasen (2009) elämyskolmioon (kuvio 3) suhteutettuna tuote sisältää 

hyvät ainekset elämyksen tuottamiseen. Elämyksen syntyminen on kuitenkin asi-

akkaan omasta osallistumisesta kiinni.  

Vaikka luontomatkailua voi harjoittaa kuka tahansa lähes missä tahansa, Kierikin 

luonto ja kivikauden maisemat ovat Suomessa ainutlaatuisia. Tuotteen sisältö on 

eettinen ja aito, sillä ympäristö ei ole lavastettu vaan luonto esiintyy siinä pääroo-

lissa omana itsenään. Tuotteen tarinallisuus korostuu erityisesti maadoittumis-

harjoituksessa, jossa ihminen muuttuu mielessään osaksi luontoa. Kierikin kivi-

kauden maisema henkii alueen historiaa ja saa kokijan miettimään tuhansia vuo-

sia sitten siellä elettyä elämää. Luonto itsessään tarjoaa mahdollisuuden moni-

aistiseen kokemukseen, jos kävijä keskittyy ja haluaa sen vastaanottaa. Luonnon 

pariin palaaminen tuo myös kontrastia nykykaupunkilaisen arkeen riippuen kui-

tenkin asiakkaan kotipaikkakunnasta ja elämäntyylistä. Tuotteeseen sisältyvä 

vuorovaikutus jää yrittäjän ja asiakkaan välillä tuotekokemuksen aikana vä-

häiseksi. Voidaan kuitenkin ajatella, että asiakas vuorovaikuttaa luonnon kanssa 

maadoittumisharjoituksen aikana ja muun yhteisön, esimerkiksi perheensä, 

kanssa vasta tuotteen toteutuksen jälkeen. 

Tuotteen käyttäjästä riippuen myös Csikszentmihalyin (1991) kuvaama flow-tila 

voi syntyä maadoittumisharjoituksen, villiyrttien keräämisen ja kokkaamisen yh-

teydessä, kun asiakas uppoutuu sopivasti opettavaan ja haastavaan tekemiseen. 

Rentoutunut olotila, villiyrttien löytäminen sekä maukkaan maastoruoan kokkaa-

minen omin käsin parhaimmillaan palkitsee tekijän flow-tilalle ominaisella onnis-

tumisen tunteella. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää tuote, joka tarjoaisi Arctic Hotel Kieri-

kin vieraille aktiviteettia ravintolan ja vastaanoton aukiolojen ulkopuolelle.  Tuote-

suunnittelua ohjaavana tekijä oli, ettei uuden tuotteen toteuttaminen vaatisi mer-

kittävästi lisää työtunteja tai muita lisäresursseja. Työn tavoitteena on myös tu-

tustuttaa yritys ennakoivan tuotekehityksen tuomiin mahdollisuuksiin yrityksen 

toiminnassa. Suunnittelemamme Luonnon virtaa -tuotteen tavoitteena on luoda 

asiakkaalle kokemus, parhaimmillaan elämys luonnon parissa koetusta hiljaisuu-

desta ja sopivasti haastavasta aktiviteetista, jossa kävijä oppii uutta, viihtyy kau-

niin luonnonmaiseman äärellä ja uppoutuu annettuun tehtävään.  

Ennakoiva tuotekehitys on luovuutta korostavaa, tulevaisuuteen vaikuttamiseen 

pyrkivää ja arvot huomioon ottavaa toimintaa. Yrityksen tulee tarkastella tulevai-

suuden merkkejä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin omien tavoitteidensa mukaisesti. 

Toisin sanoen tulevaisuuteen varaudutaan hyvissä ajoin. Ennakoiva tuotekehitys 

on merkittävä valtti alati kiristyvässä kilpailussa. Kun muutosta tutkitaan jo ennak-

koon, siihen varaudutaan ajoissa ja osataan vastata kasvaneeseen kysyntään 

oikealla hetkellä, kun tuote on jo olemassa. Ennakointi auttaa myös varautumaan 

negatiivisesti vaikuttaviin muutoksiin, jolloin niiden vaikutus voidaan minimoida. 

Ennakoiva tuotekehitys käynnistyy tästä opinnäytetyöstä ja jatkuu Go Arctic Oy:n 

toimesta. Ennakoivan tuotekehityksen käyttöönotto tämän opinnäytetyön avulla 

voi tuoda uutta näkökulmaa ja niin sanottua rajat rikkovaa ajattelua, kun tuoteke-

hitykseen osallistuu muitakin kuin yrityksen työntekijöitä. Tässä työssä kehitetyn 

uuden matkailutuotteen suunnittelussa on otettu huomioon myös ennakoivaan 

tuotekehitykseen vahvasti liittyvät kestävän kehityksen periaatteet ja arvot. Tuot-

teessa on huomioitu ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestä-

vyys. Ekologista ja sosiaalista kestävyyttä on huomioitu tuotetta kehitettäessä 

muun muassa seuraavasti: tuotteessa pyritään saamaan voimaa luonnon moni-

muotoisuudesta, kuitenkaan sitä rasittamatta. Tuote kannustaa terveellisiin elä-

mäntapoihin, on opettavainen ja turvallinen suorittaa sekä tuotteessa hyödynne-

tään lähialueen tuottajien tuotteita. Tuotteesta ei aiheudu yrittäjälle isoja lisäkus-

tannuksia ja se on myös asiakkaalle edullinen sen omatoimisuuden vuoksi. Tämä 

tuo tuotteeseen taloudellista kestävyyttä. Kulttuurillista kestävyyttä tuotteeseen 

tuo toimintaympäristön kulttuurin, historian sekä perinteiden vaaliminen. Mieles-
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tämme tuote luo kokijalleen mahdollisuuden myös elämyksen kokemiseen ja par-

haimmillaan tuotteen kokija voi päästä flow-tilaan. Työssä kehitetyssä tuotteessa 

asiakas voi uppoutua sopivasti opet-tavaan ja haastavaan tekemiseen. Tuotetta 

on myös analysoitu elämyskolmion avulla ja se luo mielestämme hyvät edellytyk-

set elämyksen kokemiseen. 

Luonnon virtaa -tuotteen kehittämismahdollisuuksia on paljon ja se on hyvin 

muunneltavissa erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Kehittämämme tuote on 

hyvä runko, jota voi tulevaisuudessa päivittää esimerkiksi ruokien osalta sekä 

erilaisilla luontoon tutustumisen ohjeilla.  Toimeksiantaja voi helposti muokata 

tuotetta eri vuodenaikojen mukaan, esimerkiksi syksyllä villikasvien keruu voisi 

painottua sieniin ja marjoihin. Tällä tavoin tuotteen pidempiaikainen käytettävyys 

lisääntyisi. Lisäksi tuotteen toteuttamisohjeet olisi hyvä kääntää eri kielille, jolloin 

se houkuttelisi myös ulkomaalaisia asiakkaita. Eri kulttuureista tuleville on kuiten-

kin tärkeää täsmentää luonnossa liikkumisen sääntöjä, esimerkiksi Ympäristömi-

nisteriön sivuilla on ladattavissa esite jokamiehenoikeuksista englanniksi ja ruot-

siksi. Asiakkailta saatu palaute on myös olennainen osa ennakoivaa otetta tuote-

kehityksessä. Yritys voisikin kerätä asiakkailta palautteen heti tuotteen kuluttami-

sen jälkeen joko suullisesti tai kirjallisesti. Luonnon virtaa -tuotteessa ajatus on 

olla erillään kaikista sähkö- ja mobiililaitteista mutta uppoutuminen voisi kuitenkin 

onnistua paremmin, jos asiakas kuuntelisi maadoittumisharjoituksen ohjetta esi-

merkiksi kännykän kuulokkeilla. Tuotteen jatkokehittämistä edesauttava tekijä on 

Go Arctic Oy:n vahva verkostoituminen erityisesti Oulun alueella, joten interaktii-

visuus Luonnon virtaa -tuotteen toimintaympäristön kanssa on edennyt pitkälle. 

Tulevaisuudessa yrityksen eri yhteistyökumppaneita voitaisiin hyödyntää tuot-

teessa. Esimerkiksi isommille ryhmille Luonnon virtaa -tuote voitaisiin järjestää 

oppaan ja kokin ohjaamana. Kokki voisi valmistaa ruuat nuotiolla asiakkaiden 

kanssa. Opas voisi järjestää villikasvien keräämisen ja maadoittumisharjoituksen 

ohjattuna. 

Mielestämme Luonnon virtaa -tuote vastaa toimeksiantajan toivetta. Loimme 

tuotteen, jonka toimeksiantaja voi tarjota tuleville kesäajan asiakkaille ilman suu-

ria lisäkustannuksia. Tuote sopii lähes kaikenlaisille matkailijoille ja se hyödyntää 

Kierikin alueen luontoa sekä ympäristöä rasittamatta sitä. Myös toimeksiantaja 

oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja piti luotua tuotetta kiitettävän tasoisena 
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sekä toteuttamiskelpoisena. Mielestämme tuote käy Arctic Hotel Kierikin valikoi-

maan sellaisenaan ja on lisäksi helposti muokattavissa asiakkaiden eri tarpeisiin 

Käytimme opinnäytetyöhömme runsaasti luotettavaa lähdemateriaalia ja mieles-

tämme työhön valikoitu tietoperusta tukee hyvin lopullista tuotekehitysprosessia. 

Tuotekehitysprosessissa hyödynnettiin myös tekijöiden omaa vahvaa osaamista 

ravintola-alalla sekä luonnontuotteiden keruusta ja ruuanvalmistuksessa luon-

nossa. Toinen opinnäytetyön kirjoittajista työskentelee hotellin keittiössä ja tuntee 

yrityksen toimintatavat, mikä helpotti tuotteen käytännön toteutuksen suunnitte-

lua. Vuodenajasta johtuen emme päässeet itse testaamaan tuotetta, joten tes-

taaminen jää toimeksiantajalle. Toimeksiantajalle jää myös kesäsesongin alka-

essa villiyrttien esiintymispaikkojen tarkastaminen ja niistä kartan laatiminen. Kun 

asiakas hyödyntää karttaa villiyrttien etsimisessä, niiden löytyminen on todennä-

köisempää. Pyrimme tuotekehitysvaiheessa valitsemaan Luonnon virtaa -tuot-

teeseen sellaisia yrttejä, joiden kasvu on runsasta Kierikin alueella. Jos kuitenkin 

kävisi ilmi, että jotain tuotteeseen suunniteltua yrttiä ei Kierikin alueelta löydy-

kään, voidaan se helposti korvata toisella samankaltaisella yrtillä. Tämän asian 

otimme myös huomioon jo ruokatuotteita suunniteltaessa. Laatimiimme reseptei-

hin sopivat useat eri villiyrtit. 

Ammatillinen osaamisemme kasvoi opinnäytetyöprosessin aikana, varsinkin en-

nakoivan tuotekehityksen hyödyntämisessä tuotekehityksessä. Ennakoivan tuo-

tekehityksen menetelmän osaamisella on varmasti tulevaisuudessa hyötyä kum-

mallekin opinnäytetyön tekijälle. Osaamisemme kasvoi myös oman ammattitai-

don hyödyntämisessä tuotekehityksessä. Luonnon virtaa -tuotteen suunnittelu 

vahvisti omaa osaamistamme matkailualalla. Vaikka opinnäytetyön aihetta oli 

suunniteltu syksystä lähtien, kirjoitusprosessi alkoi vasta tammikuussa. Tuoteke-

hityksessä käytettävän menetelmän valinnan jälkeen kirjoittaminen pääsi vauhtiin 

kunnolla ja työ valmistuikin nopeatempoisesti. Vaikka aikataulu oli tiukka, se ei 

mielestämme häirinnyt opinnäytetyön tekemistä. Olemme tehneet kehittämisteh-

täviä yhdessä ennenkin, joten toisen toimintatavat olivat jo entuudestaan tuttuja. 

Opinnäytetyötä tehdessä yhteistyö sujui mutkattomasti. 
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