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1 JOHDANTO 

 

Opintojeni aikana olen perustanut kaksi yritystä, joista ensimmäisen yksityisenä 

elinkeinonharjoittajana ja toisen kahden opiskelukaverini kanssa. Ensimmäinen yri-

tys toimii nimellä HR Muotoilu. Yrityksessäni olen valmistanut esimerkiksi liikelahjoja 

Suomen riistakeskukselle (kuvat 1 ja 2). Jälkimmäinen yritys on osakeyhtiö Koirut 

Design Oy, joka perustettiin lokakuussa 2014. Yrityksessämme Koirut Design Oy, 

asiakaslähtöisyys on alusta asti ollut liikeideamme ydin. Yritys valmistaa koirahar-

rastajille suunnattuja koira-aiheisia koruja (kuvat 3 ja 4). Opinnäytetyöni aihetta 

suunnitellessani pidin heti selvänä, että haluan tehdä työn yrittäjän näkökulmasta. 

Halusin tuottaa materiaalia, jota voisin hyödyntää omassa yrityksessäni, HR Muotoi-

lussa. Lisäksi halusin hyödyntää kokemuksiani, joita olen saanut perustamamme 

osakeyhtiön liiketoiminnan kehittämisestä. 

    

KUVA 1. Teeri-riipus (Ruuskanen 2014.)          KUVA 2. Hirvi-solmioneula (Ruuskanen 2014.) 

 

    

KUVA 3. Berninpaimenkoira-kaulakoru 

(Koirut Design Oy 2015-4-30.) 

KUVA 4. Portugalinvesikoira-kaulakoru  

(Koirut Design Oy 2015-4-30.)  
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1.1 Asiakaslähtöisyys yrityksen valttikorttina 

 

Markkinoilla on paljon erilaisia tuotteita, ja kilpailu kuluttajien suosiosta on koko 

ajan kovempaa. Kuluttajat määräävät tuotteiden mahdollisuudet menestyä. Kulutta-

jat ovatkin entistä tiedostavampia ja vaativampia. Yrityksen menestymisen kannalta 

on tärkeää löytää markkinoilta kuluttajaryhmä, johon se keskittyy. Puhutaan seg-

mentoinnista, mikä tarkoittaa markkinoiden jakamista kuluttajaryhmiin. (Kortesmäki 

2005, 108.) 

 

Oma kokemukseni yrityksen Koirut Design Oy kautta kertoo, että selkeä asiakas-

ryhmän valinta on valttikortti. Asiakkaiden ollessa esimerkiksi saman harrastuksen 

piirissä heidän tavoittamisensa on helppoa. Myynti voidaan tällöin keskittää tapah-

tumiin, joissa kaikki kävijät kuuluvat potentiaaliseen asiakasryhmään. Kokemukseni 

mukaan saman harrastuksen piirissä olevat ihmiset markkinoivat tuotetta tehok-

kaasti myös muille harrastajille. Esimerkiksi juuri koiraharrastuksen parissa ihmiset 

muodostavat tiiviitä yhteisöjä, joissa sana uusista, mielenkiintoisista tuotteista levi-

ää. 

 

Löydettyään itselleen sopivan asiakasryhmän yritykselle on mielestäni ensiarvoisen 

tärkeää kuunnella potentiaalisia asiakkaitaan. Suunnittelijan oma mielikuva asiak-

kaiden tarpeista voi olla täysin väärä, jolloin palautteen pyytämisen tärkeys koros-

tuu. Muotoilijan ei tule suunnitella tuotteita itselleen, vaan asiakkailleen. Itse olen 

kokenut, että esimerkiksi Koirut Design Oy:n tuotteita suunnitellessani, on ollut hy-

vä, etten itse kuulu yrityksen kohderyhmään. Tällöin omat mielikuvani hyvistä tuot-

teista eivät ole hallitsevia, ja asiakkaat vaikuttavat aidosti tuotteiden kehitykseen. 

 

Oman yritykseni näkökulmasta halusin pyrkiä soveltamaan Koirut Design Oy:stä 

oppimaani asiakaslähtöisen suunnittelun kaavaa. Pohdin ensin potentiaalista asia-

kasryhmää, joka olisi helposti tavoitettavissa, jolle ei mielestäni olisi vielä kattavaa 

tarjontaa koruissa, ja jolla olisi mahdollisesti ostovoimaa. Jo aiemmin olen pyöritel-

lyt mielessäni hevos- ja raviharrastajia potentiaalisena asiakasryhmänä, ja halusin 

opinnäytetyössäni selvittää mielikuvani paikkansapitävyyttä. En itse varsinaisesti 

kuulu tähän asiakasryhmään, mutta olen tutustunut siihen aviomieheni kautta jo 

usean vuoden ajan. 
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Raviharrastajat ovat mielestäni hyvä asiakasryhmä usean kriteerin perusteella. Hei-

tä on Suomen mittakaavassa paljon, he muodostavat tiiviitä yhteisöjä ja tapaavat 

toisiaan usein, sillä raveja järjestetään lähes vuoden jokaisena päivänä ja tapahtu-

missa ei ole nähtävissä paljoa juuri heille suunniteltuja koruja. Tältä pohjalta halu-

sin tutustua opinnäytetyössäni valitsemaani kohderyhmään paremmin, ja suunnitel-

la heille ensimmäisen vaiheen koruja kartoittamaan, millaisille koruille tällä asiakas-

ryhmällä voisi olla kiinnostusta. Kartoitin kiinnostusta hevos- ja raviaiheisille koruille 

ensin kyselyn muodossa, ja toteutin tämän jälkeen korumalleja, joista pyysin palau-

tetta. 

 

1.2 Suunnitteluprosessin kulku ja tavoitteet 
 

Hyödynnän muotoiluprosessissa Ilkka Kettusen (2000) kuvaamaa prosessia. Kettu-

nen jakaa konseptimuotoilun neljään vaiheeseen: tieto, idea, valinta ja testaus (ku-

vio 1). Ensimmäisessä vaiheessa on tiedonkeruu asiakkailta, mikä opinnäytetyössä-

ni tarkoittaa kyselyn tekemistä ja asiakasryhmään tutustumista. Tiedonhaun tavoit-

teena on tiedostaa kohderyhmän tarpeet ja varmistaa myös piilevien tarpeiden 

huomioiminen (Kettunen 2000, 60). Toisessa vaiheessa ideoin keräämäni tiedon pe-

rusteella koruideoita, joista kolmannessa vaiheessa valitsen parhaat ideat testatta-

vaksi. Testattuani koruideoita, luon lisää uusia ideoita, joista valitsen taas potenti-

aalisimmat testattavaksi. Tehtyäni sopivan määrän ensimmäisen vaiheen koruja, 

kysyn niistä palautetta asiakasryhmältä. Tämä kuuluu olennaisena osana prosessin 

testausvaiheeseen. 

 

KUVIO 1. Muotoiluprosessin malli (Kettunen 2000, 60.) 
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Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa tietoa kohderyhmän mieltymyksistä ja tar-

peista. Opinnäytetyössäni teen erilaisia korumalleja, joiden avulla kartoitan asiakas-

ryhmän kiinnostusta. Tarkoitukseni ei siten ole valmistaa lopullisia myytäviä tuottei-

ta, vaan luoda aineisto, joka toimii tulevaisuudessa korujen suunnittelun pohjana. 

Selvitän lisäksi asiakasryhmän maksuvalmiutta ja tuotteiden hinnoittelua. 

 

Korujen valmistuksessa haluan hyödyntää lasermerkkausta ja -leikkausta. Tekniikka 

on minulle tuttu ja se sopii hyvin sarjavalmisteisten korujen tekemiseen. Koirut De-

sign Oy:n tuotteet valmistetaan pääasiassa laserilla ja laitteen hankinta ja hyödyn-

täminen tulevaisuudessa on realistista. Opinnäytetyössäni haluan soveltaa laserin 

käyttöä erilaisissa koruissa ja hyödyntää sen monipuolisia mahdollisuuksia. Pyrin 

opinnäytetyössäni tietoisesti välttämään koruideoita, joissa koru mallinnetaan, jyrsi-

tään ja valetaan. Tämä on nykypäivänä yleinen koruvalmistustekniikka, mutta kou-

lumme muuton takia mahdollisuudet tekniikan hyödyntämiseen opinnäytetyöni ai-

kana ovat rajalliset. Koko opinnäytetyöni kulku on kuvattu työnkulkukaaviossa (ku-

vio 2). 

 

 
 

       KUVIO 2. Työnkulkukaavio (Ruuskanen 2015.) 
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2 RAVIURHEILU SUOMESSA 

 

”Raviurheilu on yksi Suomen suosituimmista urheilulajeista; raveja järjestetään, 

joulua lukuun ottamatta, vuoden jokaisena päivänä” (Pesu 2008, 224).  

 

2.1 Raviurheilun historia Suomessa 
 

Raviurheilun historia Suomessa palautuu aina 1800-luvun alkuun, kun ensimmäiset 

kilpa-ajot järjestettiin Aurajoen jäällä, Turussa 1817. (Ravien historia). Tosin Suo-

men ensimmäisinä virallisina ravikilpailuina pidetään Kuopiossa vuosina 1850–1854 

järjestettyjä raveja, joista ovat säilyneet täydelliset tulokset. Krimin sota 1850-luvun 

puolivälissä ja 1860-luvun lopun nälkävuodet aiheuttivat kuitenkin taantumaa lajille 

ja myös hevoskannan taso heikkeni huomattavasti. 1800-luvun puolivälissä valtio 

halusi edistää hevosten hoitoa ja jalostusta, ja alkoi tukea raviurheilua. Näiden ravi-

kilpailujen päätavoite oli ennemmin hevosjalostuksessa kuin urheilussa. Ensimmäi-

set valtionajot järjestettiin 1865 Hämeenlinnassa ja niitä ravattiin säännöllisesti aina 

vuoteen 1939 asti. (Pesu 2008, 186.) 

 

1900-luvun alkupuolella yksityinen kilpailutoiminta kehittyi nopeasti ja vei raviurhei-

lua eteenpäin. Ravilähtöjen urheilullisuus ja jännitys kasvoi hevosten ennätyksiin 

perustuvien tasoituslähtöjen myötä. Suomen Ravirengas perustettiin vuonna 1919. 

Se oli raviurheilun ensimmäinen keskusjärjestö ja sen tavoitteena oli ”yhdistää 

Suomen raviurheilun harrastajat ja edustaa heitä niin hyvin kotona kuin ulkomailla, 

valvoa heidän etujaan ja ohjata heidän yhteisiä pyrintöjään sekä edistää suomalai-

sen juoksijahevosen kehitystä ja sen tunnetuksi tekemistä, toimeenpanemalla ravi-

kilpailuja ym.” Keskusjärjestö uskoi vedonlyönnin tuovan lisää resursseja raviurhei-

luun ja hevosjalostukseen, ja se halusi saada totalisaattorivedonlyönnin lailliseksi. 

Totopelaaminen laillistettiin pitkän vastustuksen jälkeen vuonna 1927, ja ensimmäi-

set totoravit järjestettiin Helsingissä 1928. Pelaaminen tuli osaksi suomalaista ra-

viurheilua. (Pesu 2008, 188–189.) 

 

Ravivuoden tärkeimmäksi tapahtumaksi muodostuivat kuninkuusravit, jotka järjes-

tettiin ensimmäistä kertaa Lahdessa 1924. Vuoteen 1930 saakka ne järjestettiin 

Lahdessa, jonka jälkeen kuninkuusraveja alettiin kierrättää suurimpien ravipaikka-

kuntien kesken. 1920- ja 1930-lukujen taitteessa alkanut lama vaikutti myös suo-

http://www.hippos.fi/files/169/ravien_historia.pdf
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malaiseen raviurheiluun. Totopelaaminen väheni ja pelivaihdot pienenivät. Talous-

vaikeuksien vuoksi Kuninkuusravejakaan ei järjestetty vuosina 1934–1937. Viipuri 

oli Suomen tärkein ravikaupunki 1930-luvun lopulla ja siellä sijaitsi Suomen Ravi-

renkaan toimisto. Vuoden 1938 Kuninkuusravitkin järjestettiin Viipurissa. (Pesu 

2008, 190–192.) 

 

Sodan syttyminen vuoden 1939 marraskuussa katkaisi raviurheilun nousukauden. 

Viipuri menetettiin talvisodan aikana Neuvostoliitolle, minkä seurauksena koko Ravi-

renkaan arkisto jäi Viipuriin. Vuonna 1943 järjestettiin sotavuosien ainoat Kunin-

kuusravit Seinäjoella. Sodan jälkeen ravikilpailuja alettiin taas järjestää tuttuun ta-

paan ja Kuninkuusravitkin palasivat vuosittaiseksi tapahtumaksi. (Pesu 2008, 192.) 

 

1950-luvulla lämminveriset ottivat osaa Suomen raviurheiluun ja niitä alettiin tuoda 

lähinnä Neuvostoliitosta. Lämminveriset lisäsivät yleisön kiinnostusta raviurheilua 

kohtaan ja 1960-luvulla raviurheilu eli suurta muutoskautta, jolloin se myös irtaan-

tui hevosjalostuksellisista päätavoitteistaan. Urheilullisuus lisääntyi ja raviurheilusta 

tuli suomenhevosten pelastus koneistuneessa yhteiskunnassa. Ravien yleisömäärät 

kasvoivat ja pelaaminen lähti kasvuun 1960-luvun loppupuolella. 1970-luvulla ra-

viurheilun nousu jatkui voimakkaana ja totopelaamisen kasvu oli merkittävää. Mil-

joonan katsojan raja ylitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1977. Uusia suurkilpailu-

ja syntyi kilpailukalenteriin. 1980-luvun lopulla totoraveja järjestettiin jo 700 vuo-

dessa. Vuonna 1990 yleisömäärä nousi 1,5 miljoonaan, mikä on kaikkien aikojen 

huippuvuosi. Vuonna 1989 ravipelien kokonaisvaihto ylitti miljardin markan rajan. 

(Pesu 2008, 193, 195–198.) 

 

1990-luvun lama iski myös raviurheiluun. Yleisömäärä radoilla, pelivaihdot ja pal-

kinnot laskivat tuolloin merkittävästi. Raviratojen ulkopuolelta pelattavaa etäpeliä 

alettiin kehittää ja sen uskottiin lisäävän pelaamista. Vuosituhannen alussa perus-

tettiin Fintoto Oy, joka muutti ravipelaamista. Ravipelaaminen on ollut vahvassa 

nousussa 2000-luvulla ja etäpelaamisen mahdollisuudet ovat kasvaneet. Erityisesti 

Internetin kautta pelaaminen on saanut merkittävän roolin ravipelaamisessa. Ylei-

sömäärät radoilla laskivat huomattavasti 1990-luvun puolivälistä aina 2000-luvulle 

asti, jolloin yleisömäärien lasku saatiin tasoittumaan. 2000-luvulla yleisömäärä on 

ollut 700 000–800 000 katsojaa vuosittain. (Pesu 2008, 200–203.) 
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2.2 Ravit nykypäivänä 
 

Katsojamäärissä mitattuna raviurheilu on Suomen toiseksi seuratuin urheilulaji. He-

vosala on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mikä on lisännyt sekä harrastajien 

että yritysten ja työntekijöiden määrää alalla. (Hippolis 2011.) Suomessa on 43 ra-

virataa, joiden lisäksi on kesäratoja ja harjoitusraviratoja (kuva 5). Raveja järjeste-

tään nykypäivänä 500–600 vuosittain, ja niihin ottaa osaa vajaat 8000 hevosta ja yli 

2000 ohjastajaa. Raviradoilla kilpailuja seuraa reilu 700 000 katsojaa vuosittain, 

minkä lisäksi ratojen ulkopuolisia katsojia arvioidaan olevan noin 900 000. Ravikil-

pailuissa pelattavien rahapelien kokonaisvaihto on vuosittain noin 250 miljoona eu-

roa. Euroopan mittakaavassa Suomi kuuluukin viiden suurimman ravimaan jouk-

koon. (Raviurheilu Suomessa.) 

 

 

KUVA 5. Raviradat Suomessa (Suomen Hippos ry 2015-2-5.) 

 

  

http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/raviurheilu_suomessa
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Ravivuoden huipputapahtumia ovat Kuninkuusravien ohella kansainväliset suurkil-

pailut; Finlandia-ajo, Kymi GB, St Michel ja Prix d’Etain Royal. Lisäksi merkittäviä 

ravitapahtumia ovat vuosittain järjestettävät kasvattajakilpailut. TotoTV-raveja jär-

jestetään ympäri vuoden Vermossa ja maakuntaradoilla, ne muodostavatkin kilpai-

lutoiminnan rungon. Näiden lisäksi järjestetään kesäraveja, joissa on myös mahdol-

lista pelata Toto-pelejä. Vuoden ympäri järjestettävissä paikallisraveissa pelimahdol-

lisuutta ei ole, mutta osallistujille maksetaan rahapalkinnot. Erilaiset poni- ja harjoi-

tusravit kuuluvat lisäksi ravivuoden tapahtumiin, mutta niissä ei makseta rahapal-

kintoja, ja ne eivät kuulu virallisen kilpailujärjestelmän piiriin. (Ravien luokitus.) 

 

Suomen Hippos ry uskoo, että vuonna 2017 yli 200 000 harrastajaa toimii hevosten 

parissa, yli 7000 suomalaista valmentaa ravihevosia ja ravikilpailuja katsoo 800 000 

katsojaa raviradoilla vuoden aikana (Strategia).  

  

http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/ravien_luokitus
http://www.hippos.fi/suomen_hippos_ry/suomen_hippos_ry/strategia_2013-2017
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3  KYSELYTUTKIMUS ASIAKASRYHMÄLLE 

 

Erilaiset kyselyt voivat olla tehokkaita keinoja kerätä tietoa asiakasryhmältä. Hyvin 

suunnitellulla kyselyllä voidaan kerätä suuri määrä tietoa. Kyselyn tekemisessä on 

tärkeää miettiä kysymykset ja niiden asettelu hyvin, sillä huonosti suunnitelluilla ky-

symyksillä ei saavuteta haluttua informaatiota. Asiakaskyselyn suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon seuraavat asiat: kenelle kysely tehdään, millaista tietoa halutaan 

kerätä, kuinka kysely toteutetaan ja miten vastaukset kerätään sekä kuinka vasta-

ukset analysoidaan. (Courage ja Baxter 2005, 313, 319.) 

 

 

3.1 Kyselyn laatiminen 
 

Tein kyselytutkimuksen raviyleisölle St Michel -raveissa 19.–20.7.2014. St Michel     

-ravit järjestetään vuosittain Mikkelissä heinäkuun puolessa välissä. Ne ovat Mikke-

lin suurin vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma ja yleisöä tulee paikalle keski-

määrin 25 000 henkeä viikonlopun aikana. (Mikkelin ravirata). St Michel -ravit ovat 

kansainväliset suurkilpailut ja ne luetaankin yhdeksi ravivuoden huipputapahtumista 

(Ravien luokitus). 

 

Muodostin kyselyn siten, että tein kysymykset A4-arkille, johon vastaajat voivat kir-

joittaa vastauksensa. Paperille vastaaminen mahdollisti sen, että useampi ihminen 

samasta porukasta pystyi vastaamaan kyselyyn samanaikaisesti. Näin ollen koin sen 

paremmaksi ratkaisuksi kuin haastattelun, koska sain nopeammin useita vastauksia. 

Kyselyn toteutin menemällä ihmisten luokse ja pyytämällä heitä osallistumaan kyse-

lyyn. Pyrin tekemään kyselyitä tasaisesti miehille ja naisille, mutta jo varhaisessa 

vaiheessa totesin, että miehet eivät olleet kovin innokkaita vastaamaan koruihin liit-

tyvään kyselyyn. Naisia tuntui olevan helpompi lähestyä ja vastaajista suurin osa 

olikin naisia.  

 

Kyselyn alkuun tein vastaajaa kartoittavia kysymyksiä sukupuolesta ja iästä. Tämän 

jälkeen kysyin kiinnostusta korujen ostoon ravitapahtumassa, ja hintaa, jonka vas-

taaja olisi valmis koruista maksamaan. Lisäksi kysyin materiaaleista, väreistä ja 

tuotteista jotka kiinnostaisivat vastaajaa. Lopuksi pyrin hahmottamaan tyyliä, josta 

vastaaja pitäisi; pitääkö koruja arjessa vai juhlissa, ostaisiko näyttävän vai hillityn 

http://www.mikkelinravirata.fi/mikkeli/fi/paatapahtumat/
http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/ravien_luokitus
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korun, mitä aiheita korussa voisi olla ja tuleeko korun olla abstrakti vai esittävä. 

Viimeisenä kartoitin vielä vastaajan kiinnostusta uniikkeihin koruihin. Lisäksi laitoin 

kyselyn alle paikan, johon vastaaja voi jättää sähköpostiosoitteensa, mikäli haluaa 

antaa myöhemmin palautetta valmistamistani koruista. Kyselyssä en kartoittanut si-

tä, kuinka aktiivisia raviharrastajia vastaajat ovat. 

 

3.2 Vastausten purkaminen 

 

Vastauksia keräsin 97 kappaletta ja olin tähän määrään tyytyväinen. Suurin osa 

vastaajista oli naisia (kuvio 3) ja vastaajien keski-ikä oli 34,7 vuotta. Ainoastaan 

miespuolisten vastaajien kohtalaisen vähäinen määrä jäi hieman harmittamaan, sillä 

tavoitteenani on suunnitella koruja sekä miehille että naisille. 

 

 

KUVIO 3. Kyselyyn vastanneet (n=97) (Ruuskanen 2015.) 

 

Ensimmäinen erityisen positiivinen kyselyn tulos oli kiinnostus korujen ostoon ravi-

tapahtumasta. Naisista jopa 86 prosenttia ja kaikista vastaajistakin 77 prosenttia oli 

kiinnostunut ostamaan korun raveista. Kun tätä tulosta peilaa siihen, että kyseisissä 

raveissa, joissa kyselyn toteutin, ei ollut minkäänlaista korumyyntiä, uskoisin niiden 

myynnin kokeilun kannattavan. 

 

Kysyttäessä maksuvalmiudesta suurin osa vastaajista ilmoitti olevansa valmis mak-

samaan korusta 20–40 euroa. Kaikista vastaajista hieman alle puolet, 48 %, vastasi 

hintaryhmäksi 20–40 euroa ja naisista hieman yli puolet, 52 %. Toiseksi eniten vas-

tauksia sai hintaryhmä alle 20 euroa ja kolmanneksi eniten hintaryhmä 40–60 eu-

roa. Hintaryhmän alle 20 euroa valitsi 35 prosenttia kaikista vastaajista ja hinta-

ryhmän 40–60 euroa 20 prosenttia kaikista vastaajista. Hintaryhmä 60–100 euroa 

mies 
19 % 

nainen 
81 % 

Vastaajat 
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sai vain kolme merkintää ja hintaryhmä 100–150 euroa yhden. Kukaan vastaajista 

ei ollut kyselyn mukaan valmis maksamaan korusta yli 150 euroa. Osa vastaajista 

merkitsi useamman hintaryhmän. (Kuvio 4.) 

 

  

KUVIO 4. Maksuvalmius (Ruuskanen 2015.) 

 

Kyselyn tulos maksuvalmiudesta tukee omaa käsitystäni tapahtumissa myytävien 

korujen hinnoista. Korun hinnan ollessa noin 20 euroa sen ostamisen kynnys alenee 

huomattavasti. Hinnan ollessa alle 40 euroa se ei vielä merkittävästi rajaa ostaja-

kuntaa pienemmäksi, mutta hintaluokan ollessa yli 40 euroa rajausta alkaa jo ta-

pahtua. Yli kuudenkymmenen euron hinta on jo merkittävä tekijä ostohalukkuuden 

määrittämisessä. Tällöin asiakas tarvitsee todennäköisesti enemmän aikaa ostopää-

töksen muodostamiseen. 

 

Materiaaleista mieluisimmaksi erottautui selvästi hopea, jonka oli valinnut mielei-

seksi materiaaliksi 70 prosenttia vastaajista. Toiseksi suosituin materiaali oli nahka, 

jonka oli merkinnyt 40 prosenttia vastaajista. Materiaaleja kulta, puu, jouhet ja 

pronssi oli valittu melko tasaisesti. Kullan oli merkinnyt 27 %, puun 26 %, jouhet 

25 % ja pronssin 24 % vastaajista. Akryylimuovin oli valinnut vain 6 vastaajaa mie-

leiseksi materiaalikseen. Yksi vastaaja oli lisäksi ehdottanut materiaaliksi luuta ja 

kaksi vastaajaa kiveä. (Kuvio 5, s.16.) 
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KUVIO 5. Mieleiset materiaalit (Ruuskanen 2015.) 

 

Suosituin koru oli selvästi kaulakoru; 57 vastaajaa piti sitä todennäköisimpänä ko-

runa, jonka ostaisi. Yhdeksän vastaajaa laittoi kaulakorun toiselle ja yksi vastaaja 

kolmannelle sijalle. Toiseksi eniten kannatusta sai rannekoru, jonka oli valinnut 37 

vastaajaa mieluisimmaksi koruksi ja kymmenen vastaajaa toiseksi mieluisimmaksi. 

Lisäksi yhdeksän vastaajaa piti rannekorua kolmanneksi todennäköisimpänä koru-

na, jonka ostaisi. Sormus oli kolmanneksi suosituin koru. Ensimmäiseksi vaihtoeh-

doksi sen oli valinnut 13 vastaajaa, toiseksi vaihtoehdoksi 10 ja kolmanneksi 5 vas-

taajaa. Korvakorut olivat neljänneksi suosituin vaihtoehto, saaden yhdeksän vastaa-

jan kannatuksen todennäköisimmäksi koruksi, jonka ostaisi. Kolme vastaajaa laittoi 

korvakorut toiselle sijalle ja niin ikään kolme vastaajaa kolmannelle sijalle. Rintako-

ru, solmioneula ja kalvosinnapit saivat kaikki alle kymmenen kannattajaa. Osa vas-

taajista ei numeroinut valintoja, joten laitoin silloin kaikki valitut aiheet ensimmäi-

siksi valinnoiksi. Tämän vuoksi laskennallinen ykkösvalintojen määrä ylittää vastaa-

jien määrän. (Kuviot 6, 7 ja 8, s.17.) 
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KUVIO 6. Mieluisimmat korut (Ruuskanen 2015.) 

  

KUVIO 7. Toiseksi mieluisin koru 

(Ruuskanen 2015.) 

KUVIO 8. Kolmanneksi mieluisin koru (Ruuskanen 

2015.)

Kyselyyn vastanneista lähes yhtä suuri osa ilmoitti käyttävänsä koruja niin arjessa 

kuin juhlassa. Kuusi vastaajaa ei osannut määritellä käyttöään arkeen tai juhlaan, 

vaan vastasi molemmat vaihtoehdot. Yksi vastaaja ilmoitti, ettei käytä koruja lain-

kaan. Kysyttäessä mieltymystä näyttäviin tai hillittyihin koruihin, sai hillitty enem-

män kannatusta. 24 prosenttia vastaajista valitsi näyttävän tyylin ja 76 prosenttia 

hillityn. Yksi vastaajista valitsi molemmat vaihtoehdot. 

 

Suurin osa vastaajista piti hevosta tai hevosenpäätä hyvänä aiheena koruille. 67 

prosenttia vastaajista piti hevosta sopivana aiheena koruille ja hevosenpäätäkin 

kannatti lähes 62 prosenttia vastaajista. Kavioita ja kuolaimia pidettiin myös korui-

hin sopivina aiheina; lähes 30 prosenttia vastaajista merkitsi kaviot mieleisekseen 

aiheeksi, ja yli neljännes vastaajista kuolaimet. Yli kymmenen prosenttia vastaajista 

oli lisäksi vastannut kärryt, jalustimet tai valjaat mieleisiksi aiheiksi. Satula sai noin 
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viiden prosentin kannatuksen korun aiheeksi. Hevosenkengän oli kirjoittanut mielei-

seksi aiheeksi kahdeksan vastaajaa vaihtoehdossa joku muu, mikä.  

 

Vastaukset aiheen esittävyydestä jakautuivat melko tasaisesti. Pieni enemmistö 

vastaajista toivoi korun aiheen olevan mieluummin kuvattu esittävästi kuin abstrak-

tisti. Esittävää toivoi 53 prosenttia ja abstraktia 47 prosenttia vastaajista. Kyselyn 

loppuun laitoin kysymyksen liittyen kiinnostukseen uniikkeja koruja kohtaan. Vas-

taajista 84 prosenttia oli kiinnostunut uniikeista koruista, mikä oli mielestäni yllättä-

vän suuri osa. 

 

3.3 Asiakaskyselyn johtopäätökset 
 

Kyselyn perusteella uskon, että kiinnostusta hevosaiheisille koruille löytyy ravi-

ihmisten keskuudesta. Korujen hintaluokan tulee olla noin 20–60 euroa, jolloin os-

tajakunta ei rajaudu merkittävästi. Näiden korujen lisäksi pyrin suunnittelemaan 

muutaman hieman kalliimman korun, jotka voisivat olla hieman uniikimpia tai per-

soonallisempia, ja mahdollisesti puhuttelisivat pienempää ostajakuntaa. Tällaisia ko-

ruja voisin valmistaa esimerkiksi tilaustyönä tai piensarjoina. 

 

Korujen materiaaleiksi valitsin kyselyn perusteella ehdottomasti ainakin hopean ja 

nahan. Lisäksi säilytin pronssin, puun ja jouhet ainakin ideoinnissa mukana. Näiden 

materiaalien lisäksi kokeilin vaihtoehtoisia materiaaleja, kuten hevosen kengitys-

nauloja, jotta saan tehtyä edullisia koruja. Koruja pyrin suunnittelemaan sekä mie-

hille että naisille. Miesten kiinnostus korujen ostamiseen oli kyselyni perusteella vä-

häisempää kuin naisten, mutta koska korumarkkinoilla on suhteellisen vähän tarjon-

taa miehille, pidän heitä potentiaalisena asiakasryhmänä. Lisäksi tulee ottaa huomi-

oon, että usein naiset ostavat koruja lahjaksi miehille, jolloin miesten koruille voisi 

olla kiinnostusta vaikka korun ostaja onkin nainen. 

 

Kaulakoru ja rannekoru olivat kyselyn mukaan suosituimpia koruja, joten ainakin 

niitä pyrin suunnittelemaan sekä miehille että naisille. Sormus sai kyselyssä myös 

paljon mielenkiintoa, mutta on valmistusteknisesti haastavampi laajan kokoskaalan 

takia. Kyselyyn vastanneita miellytti enemmän hillityt korut, joten pidän pääpainon 

suunnittelussa pienehköissä koruissa. 
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Aiheita mietin myös kyselyn ulkopuolelta, sillä kyselyyn olin koonnut melko tavan-

omaisia aiheita. Aiheet hevonen ja hevosen pää ovat kuitenkin sellaisia, joita uskon 

ihmisten haluavan koruihinsa, joten pidän ne suunnittelussa mukana. Vastaajien 

mieltymys aiheiden esittävyyden suhteen jakautui lähes tasan, joten pyrin teke-

mään sekä abstrakteja että esittäviä koruja. 
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4 KORUJEN SUUNNITTELUPROSESSI 

 

Korujen suunnitteluprosessissa hyödynsin Kettusen (2000) tekemää muotoilupro-

sessin mallia (kuvio 9). Kettunen kertoo teoksessaan Mielekkyyden muotoilu (2013) 

edellä mainitun lineaarisen mallin perustuvan rationaaliseen logiikkaan, jolloin muo-

toiluongelma tulee ymmärtää ennen kuin sen voi ratkaista. Malli perustuu ajatuk-

seen, jossa markkinat ja ideat tuotteelle ovat löydettävissä. (Kettunen 2013, 17.) 

 

 

KUVIO 9. Muotoiluprosessin malli (Kettunen 2000, 60.) 

 

Kettusen (2000) määrittelemä prosessimalli perustuu ajatukseen ymmärrettävästä 

alkutilanteesta ja asetetusta tavoitteesta, jota kohti pyritään. Prosessin ensimmäi-

sessä vaiheessa määritellään tavoitteet, analysoidaan ratkaistava ongelma ja löyde-

tään käyttäjän tarpeet (tieto). Ongelman ratkaisuehdotuksia eli uusia ideoita tuote-

taan tämän jälkeen mahdollisimman paljon (idea). Seuraavaksi parhaat ideat yhdis-

tellään toisiinsa ja tehdään karsintaa (valinta). Lopuksi ideat testataan (testaus). 

Muotoiluprosessin lineaarista mallia kuitenkin kritisoidaan esimerkiksi siitä, ettei sen 

työvaiheiden erottelu sovi innovaation ja muotoilun tarpeisiin. Voidaan ajatella, ettei 

malli ota huomioon muotoilijan ”intuitiivista” tapaa ajatella tai sosiaalisen osuuden 

merkitystä prosessissa. (Kettunen 2013, 21, 23.) 

 

Teoksessaan Mielekkyyden muotoilu (2013) Kettunen kuvaa toisenlaisen muotoilu-

prosessin mallin, joka on kuvattu spiraalina (kuvio 10, s. 21). Kuvio muistuttaa mal-

lia, missä suunnitelma, toiminta, havainnointi ja reflektio vuorottelevat. Mallissa 

ymmärtäminen tapahtuu tekemisen kautta, jolloin tekemisen aikana ymmärretään 

yhä paremmin, mitä ollaan tekemässä. Prosessin aikana ymmärrys siitä, mitä ollaan 
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tekemässä kasvaa tai muuttuu. Prosessin ajatellaan olevan jatkuva, jolloin sillä ei 

ole alkua eikä loppua. (Kettunen 2013, 16–17.) 

 

  

KUVIO 10. Uusi muotoiluprosessin malli (Kettunen 2013, 17.) 

Oman suunnitteluprosessin koen näiden kahden mallin yhdistelmäksi. Muodostan 

prosessin alkuasetelman lineaarisen mallin mukaan ja määritän muotoiluprosessille 

tavoitteet, ratkaistavat ongelmat ja käyttäjien tarpeet. Pyrin etenemään prosessissa 

lineaarisesti, mutta huomaan, että prosessin edetessä se alkaa muistuttaa Kettusen 

(2013) kuvaamaa spiraalia. Ymmärtäminen tapahtuu tekemisen kautta. 

 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa tulkitsen asiakasryhmälle suorittamastani kyse-

lytutkimuksesta saatua tietoa ja määritän tavoitteet prosessille. Tavoitteenani on 

suunnitella asiakasryhmälle kaupallisia koruja. Ratkaistaviin ongelmiin kuuluu esi-

merkiksi korujen valmistuskustannusten pohtiminen. Korujen tulee olla suunniteltu 

siten, ettei niiden jälleenmyyntihinta nouse suhteettoman korkeaksi. Korujen tulee 

soveltua lisäksi sarjavalmistukseen, sillä niiden pääasiallinen myynti on tarkoitus 

keskittää tapahtumiin, jossa tuotteiden hintojen tulee olla kohtalaisen edullisia. 

 

Korujen aiheiden suunnittelun tueksi tein miellekartan (kuvio 11, s. 22), johon ko-

kosin raviurheiluun liittyviä asioita ja esineitä. Käytin karttaa ideoiden tuottamiseen 

ja valitsin muutamia teemoja, joita lähdin hyödyntämään koruissa. Miellekarttaan 

merkitsin punaisella värillä teemat, joita vein eteenpäin. Valitsin ideoistani mielestä-

ni potentiaalisimmat ja aloitin korujen valmistuksen. 
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KUVIO 11. Miellekartta (Ruuskanen 2015.) 

 

4.1 Hevosen pää koruun  

 

Tekemäni kyselyn perusteella hevosen pää oli sellainen aihe, jota suuri osa vastaa-

jista piti hyvänä aiheena korulle. Kaulakorun ollessa kyselyni mukaan suosituin koru 

otin tavoitteekseni tehdä sekä miehille että naisille kaulakorun, jossa olisi kuvattuna 

hevosen pää. Kokosin aluksi ideataulut suunnitteluni tueksi (kuvat 6 ja 7).  

  

KUVA 6. Ideataulu miesten koruun 

(Ruuskanen 2015.)  

KUVA 7. Ideataulu naisten koruun  

(Ruuskanen 2015.) 
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Miehille suunnattuun koruun halusin tuoda tietynlaista rouheutta ja yksilöllisyyttä. 

Halusin tuoda mielenkiintoa koruihin kuvaamalla niissä hevosille tyypillisiä pään 

merkkejä. Hevosten pään merkit ovat yksilöllisiä ja niitä käytetään hevosten tunnis-

tamiseen. Monille tyypillisille pään merkeille on annettu nimet. Merkit on lajiteltu 

tähtiin, piirtoihin, läseihin ja muihin pään merkkeihin (Suomen Hippos ry 2005). Ku-

vassa 8 näkyy yleisiä pään merkkejä. 

 

KUVA 8. Hevosten pään merkkejä (EquiFind 2015-4-1.) 

 

Korun suunnittelussa pidin tärkeänä, että merkit ovat helposti tehtävissä koruun. 

Valitsin korun materiaaliksi hopean, jota kyselyn vastaajat pitivät parhaana materi-

aalina. Hopea materiaalina mahdollisti merkkien kuvaamisen oksidointitekniikalla, 

jossa merkin ympärillä oleva alue tummennetaan siihen tarkoitetulla liuoksella, ja 

itse merkki jää kirkkaaksi. Tämä tekniikka mahdollistaa sarjatuotannon, jossa sa-

maa kappaletta voidaan helposti muokata halutun näköiseksi. Koru voidaan valmis-

taa myös asiakkaan tilauksesta, jolloin siihen voidaan tehdä juuri asiakkaan halua-

ma pään merkki. 

 

Korun muotokielen halusin olevan yksinkertainen ja abstrakti, jolloin nopeasti kat-

sottuna, katsoja ei tulkitse korua hevoskoruksi. Hyödynsin muotoilussa hevosen kal-

lon muotoa, ja kuvasin korussa hevosen kallon otsasta turpaan. Muotokieli, yhdis-

tettynä korussa kuvattuun merkkiin, antaa asiakkaalle viitteitä korun aiheen tulkin-

taan. Lisäksi korun nimi ”Merkit” kertoo viestin korusta. Näiden avulla asiakas voi 

kokea oivalluksen tulkitessaan korua ja havaitsee sen olevan hevoskoru. 
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Mielenkiintoa ja rouheutta halusin tuoda koruun sen pinnan tekstuurilla. Useita 

vaihtoehtoja läpikäytyäni, päädyin tekemään kuvioinnin valssaamalla. Valssaukses-

sa materiaalin pinta kuvioidaan laittamalla haluttu tekstuuri kahden metallilevyn vä-

liin, joista toinen on kuvioitava pinta ja toinen on suojalevy, ja viemällä levyt vals-

saimen rullien väliin. Valssatessa valssin rullat painavat metallilevyjä yhteen ja ha-

luttu kuvio painautuu valssattavaan levyyn. Korun pinnan tekemiseen käytin har-

somaista kangasta, jonka avulla sain pintaan mielenkiintoisen epäsäännöllisen kuvi-

oinnin. 

 

Tein korusta kaksi eri versiota kokeillakseni erilaisten merkkien tekemistä niihin ja 

havainnollistaakseni erilaisten merkkien varioinnin mahdollisuutta. Kartoittaakseni 

asiakkaiden mielipidettä sopivasta korun koosta tein koruista erikokoisia. Pienem-

män riipuksen koko on 32 x 14 mm ja isomman riipuksen 40 x 18 mm. Molemmat 

riipukset on valmistettu 2 mm vahvuisesta levystä. Riipuksiin kokeilin erilaisten 

merkkien tekemistä oksidoimalla (kuvat 9 ja 10, s. 25). Oksidoinnissa hopean pin-

taan muodostuu hopeaoksidia, mikä on väriltään lähes mustaa. Haluttu merkki on 

tarkoitus jättää kirkkaaksi ja se voidaan suojata esimerkiksi kynsilakalla oksidoinnin 

aikana. Hopeakorujen luonnollisen tummumisen vuoksi korut kannattaa mielestäni 

lakata, jolloin kirkkaana oleva merkki ei lähtisi tummumaan käytössä. 

 

 

KUVA 9. Merkit-riipus, iso (Ruuskanen 2015.) 
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KUVA 10. Merkit-riipus, pieni (Ruuskanen 2015.) 

 

Hevosen pää -aiheiseen naisten koruun halusin tuoda keveyttä ja siroutta. Halusin 

sen olevan lisäksi esittävämpi kuin miehille suunnittelemani Merkit-koru, sillä kyse-

lyssä naiset toivoivat hieman enemmän esittäviä koruja abstraktien sijaan. Valitsin 

hopean materiaaliksi myös naisten koruun. Pidin ideastani kuvata pää edestäpäin, 

sillä koin, että siinä on enemmän uutuusarvoa, kuin sivusta päin kuvatussa hevosen 

päässä. Yksinkertaistin Merkit-korun muotoa ja otin muodon keskeiseksi osaksi 

myös naisten korua. Keveyttä ja esittävyyttä koruun toin lankamaisella ratkaisulla, 

missä hevosen korvat ja turpa hahmottuu hopealangan avulla.  

 

Käytin edellä kuvattua valssaustekniikkaa apuna myös naisten koruissa. Korujen 

suunnitteluvaiheessa sain idean hyödyntää lasermerkkausta paperin kuviointiin. La-

seroidun paperin avulla pystyin siirtämään halutun kuvan hopean pintaan valssaa-

malla. Tällä tekniikalla sain koruun haluamani pitsimäisen tekstuurin laseroimalla 

paperiin pitsikuvion ja valssaamalla sen hopean pintaan. Tein kaksi erilaista riipusta 

(kuvat 11 ja 12, s. 26), joista toiseen lisäsin koristeellisuutta ohuilla kierretyillä ho-

pealangoilla. Annoin koruille nimet ”Katse” ja ”Lumo”. Katse-korussa voi nähdä he-

vosen silmät, jotka katsovat suoraan kohti. Lumo-korussa silmiä ei näy, jolloin nii-

den voidaan tulkita olevan kiinni ja hevosen olevan rauhassa, ja aivan kuin lumotu-

neen. 



         
         26 (59) 

 

 

KUVA 11. Katse-riipus (Ruuskanen 2015.) 

 

 

 

 

KUVA 12. Lumo-riipus (Ruuskanen 2015.) 
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4.2 Raviteema näkyviin  
 

Edellä mainittu tekniikka, jossa laseroidun paperin ja valssin avulla voidaan siirtää 

kuva metalliin, kiinnosti minua. Päätin hyödyntää sitä myös toisessa korussa. Ravi-

teemaa noudattaen valitsin kuvaksi maalikameran kuvan. Muokkasin kuvaa siten, 

että venytin sen vasenta reunaa, jolloin sain koruun mielenkiintoa ja epäsymmetri-

aa. Korun muoto kuvaa raviradan kaarevaa muotoa. 

 

Valssasin kuvan sekä hopealevyyn, että kuparilevyyn. Kuvan erottumista paran-

taakseni tummensin levyn oksidoimalla ja kiillotin tämän jälkeen kuvan näkyviin. 

Sahasin levyn yläreunan siten, että se mukailee ketjun tai nauhan muotoa korun ol-

lessa kaulassa. Annoin korulle nimen ”Voitto”, sillä siinä kuvataan hevosen saapu-

minen voittajana maaliin (kuvat 13 ja 14, s. 28). 

 

 

KUVA 13. Voitto-riipus, hopea (Ruuskanen 2015.) 
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KUVA 14. Voitto-riipus, kupari (Ruuskanen 2015.) 

 

Kyseinen tekniikka mahdollistaa hyvin monenlaisten korujen valmistamisen ja aion 

hyödyntää sitä myös jatkossa. Tällä tekniikalla on helppo tehdä koruja asiakkaiden 

omista kuvista, mikä mahdollistaa uniikkien korujen valmistamisen kohtalaisen hel-

posti. 

 

4.3 Kengitysnaula koruksi 
 

Tutustuessani raviurheilun maailmaan löysin tallista kengitysnauloja. Naulat olivat 

mielestäni erityisen kauniita ja halusin ehdottomasti suunnitella korun, jossa hyö-

dyntäisin tätä materiaalia. Suoritin benchmarkkausta tutustuakseni, miten kengitys-

nauloja on hyödynnetty jo markkinoilla olevissa tuotteissa (kuva 15, s. 29). Yllätyin 

miten paljon erilaisia koruja materiaalista oli tehty. Löysin esimerkiksi yhdysvaltalai-

sen yrityksen, Twisted iron jewelryn, joka valmisti pääasiassa kengitysnauloista teh-

tyjä koruja. Näiden lisäksi löysin paljon koruja, joissa kengitysnaulan muotoa oli 

imitoitu ja koru oli valmistettu esimerkiksi jalometallista. Lähes poikkeuksetta kengi-

tysnauloista tehdyissä koruissa naula tuli ihoa vasten. Kengitysnaulan ollessa rau-

taseosta, mietin miten iho reagoi tuotteeseen. Halusinkin valmistaa korun, jossa 

naula ei olisi ihokosketuksessa. 
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      KUVA 15. Benchmarkkaus (Ruuskanen 2015.) 

 

Tekemässäni kyselyssä rannekoru nousi toiseksi suosituimmaksi koruksi. Lisäksi 

materiaaleista nahka oli suosittu, joten halusin yhdistää nämä asiat valmistamassa-

ni korussa. Kengitysnaulalle halusin antaa keskeisen roolin korussa. Suunnittelinkin 

nahkaisen rannekorun, missä kengitysnaula toimisi lukitusmekanismina (kuvat 16 ja 

17, s. 30). Tällöin naulalla olisi myös selkeä funktio korussa. Tämän tyylisiä ratkai-

suja en myöskään löytänyt jo olemassa olevista koruista.  
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Tehdessäni ensimmäistä rannekorun prototyyppiä vaaleasta nahasta havaitsin, että 

siihen olisi mahdollista hyödyntää lasermerkkausta. Lasermerkkauksen avulla nah-

kaan voidaan polttaa haluttu kuva. Tällöin rannekorua voidaan personoida enem-

män ja siitä voisi tulla haluttavampi. Poltin laserilla rannekoruun kuvan, joka on 

otettu jääraveista. Kuva toimii rannekorussa mielestäni toissijaisena elementtinä, 

kengitysnaulan ollessa keskiössä. 

 

KUVA 16. Kotkattu-rannekorut 1 (Ruuskanen 2015.) 

 

KUVA 17. Kotkattu-rannekorut 2 (Ruuskanen 2015.) 
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Nimesin rannekorut kengitykseen liittyvällä termillä, joka liittyy tekniikkaan, jolla 

kenkä kiinnitetään hevosen kavioon. Rannekorujen nimeksi tuli ”Kotkattu”. Kotkaa-

minen tarkoittaa lankanauloilla tehtyä kiinnitystä, jossa naulan kärki taivutetaan 

kiinnitettävän materiaalin suuntaiseksi tai pinnan sisään, jolloin kiinitys on vahvem-

pi. Kengityksessä naula katkaistaan ja sen pää lyödään kavion suuntaiseksi, tai sen 

sisään (Ruuskanen 2015). Nimi sopi mielestäni hyvin rannekorulle, sillä se liittyy 

oleellisesti kengityksen sanastoon, ja korussa naula toimii kiinnitysmekanismina. 

 

4.4 Kokeillaan kepillä jäätä 

 

Tekemäni kyselyn perusteella kysyntää edullisille koruille tuntuisi olevan. Materiaa-

lina kyselyssä mainitsemani akryylimuovi ei herättänyt vastaajissa kiinnostusta. Ha-

lusin kuitenkin tehdä muutaman mallin myös akryylimuovista, sillä asiakkailla ei 

välttämättä ole realistista kuvaa muovikoruista, ja käsitys niiden ulkonäöstä voi olla 

virheellinen. Esimerkiksi Koirut Design Oy:n tuotteet ovat valmistettu pääasiassa 

akryylimuovista ja asiakkaat ovat pitäneet tuotteiden keveyttä ja värikkyyttä positii-

visina ominaisuuksina. Akryylista valmistettuja koruja on helppo valmistaa ja muo-

kata asiakkaiden toivomaan suuntaan. Ne voidaan valmistaa laserilla, jolloin valmis-

taminen on nopeaa ja kustannustehokasta. 

  

Valitsin materiaaleiksi koruille akryylimuovin, jonka taustassa on peilipinnoite ja ak-

ryylimuovin, jonka taustassa on kullanhohtoinen akryylimaali. Nämä materiaalit ovat 

hyvin korumaisia, ja niitä ei heti miellä muoviksi. Toiseen koruun kuvasin tyylitellyn 

hevosen pään (kuvat 18 ja 19, s. 32), jonka idea syntyi tekemäni hopeisen filigraa-

nikokeilun myötä. Toinen koru syntyi myös ajatuksesta, joka minun oli tarkoitus to-

teuttaa filigraanitekniikalla hopeisena. Filigraanitekniikassa käytetään lankoja raken-

teen tekemiseen, mikä näkyy valmistamieni korujen muotokielessä. Jälkimmäisen 

korun idea syntyi kun mietin, miten saisin kuvattua tyylitellysti ja yksinkertaisesti 

hevosvaljakon (kuvat 20 ja 21, s. 32). Koruille annoin nimiksi ”Ystävä” ja ”Pari”. Ys-

tävä kuvaa hevosen ja omistajan läheistä suhdetta. Pari kuvaa kuljettajan ja hevo-

sen yhteistyötä ravilähdössä. 
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KUVA 18. Ystävä-kaulakoru, peilimuovi 

(Ruuskanen 2015.)            

KUVA 19. Ystävä-kaulakoru, akryyli 

kullan sävyllä (Ruuskanen 2015.)

 

              

KUVA 20. Pari-kaulakoru, peilimuovi 

(Ruuskanen 2015.)          

KUVA 21. Pari-kaulakoru, akryyli kullan 

sävyllä (Ruuskanen 2015.)
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5 PALAUTE JA HINNOITTELU 

 

Keräsin asiakasryhmaltä palautetta sähköpostikyselyn muodossa. Kartoitin kyselys-

sä aluksi vastaajien kiinnostusta ja ostohalukkuutta valmistamiini koruihin ja asiak-

kaiden hinta-arviota koruille. Lisäksi pyysin palautetta korujen materiaalivalinnoista 

ja mahdollisista muokattavista seikoista. Korujen Voitto ja Kotkattu kohdalta kysyin 

kiinnostusta omavalintaisen kuvan liittämiseen koruun ja hinta-arviota tällaiselle ko-

rulle. Loppuun laitoin vielä kohdan avoimelle palautteelle koruista. Liittenä kyselys-

sä oli kuvat koruista, joiden alla oli tietoa korun materiaalista ja koosta. Vastauksia 

sain 18 kappaletta.  

 

Pyrin lopuksi tekemään hinta-arvion valmistamilleni koruille. Korujen hinnoittelussa 

hyödynsin St Michelissä tekemäni kyselyn vastauksia ja asiakasryhmän edellä mai-

nitussa kyselyssä tekemiä arvioita korujen hinnoista. 

 

5.1 Palaute koruista 
 

Korujen ostohalukkuutta kartoitin kysymyksellä: Kuinka kiinnostunut olisitte osta-

maan kyseisen korun itsellenne tai lahjaksi? Arvioinnin pyysin tekemään numeroilla 

1–5, jolloin 1 tarkoittaa hyvin vähän, ja 5 hyvin paljon.  Seuraavaksi kysyin vastaa-

jien hinta-arviota koruille, arvioinnin apuna pystyi halutessaan käyttämään hinta-

luokkia. Esimerkkihintaluokiksi määrittelin luokat alle 20 €, 20–40€, 40–60 €, 60–

100 € ja 100–150 €. Kolmantena kysyin vastaajien mielipidettä korun materiaalista; 

sopisiko esimerkiksi jokin muu materiaali koruun paremmin. Neljäntenä kysyin, voi-

siko korua muokata jotenkin, jotta se olisi haluttavampi. Viides ja kuudes kysymys 

kartoitti asiakkaiden halua omavalintaisen kuvan liittämiseen Voitto- ja Kotkattu-

koruihin. Kysymysten ohessa kartoitin näiden korujen hinta-arviota. Seitsemäntenä 

kyselyssä oli avoimen palautteen kohta, jossa pyysin koruista risuja ja ruusuja.  
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Kyselyn ensimmäinen koru oli Katse-riipus (kuva 22). 

 

KUVA 22. Kyselyn koru 1 (Ruuskanen 2015.) 

 

Koru sai vastaajilta positiivisen vastaanoton. Ensimmäisen kysymyksen perusteella 

vastaajien keskimääräinen kiinnostus korun ostamiseen oli 3,8 asteikolla 1–5. Vas-

taajista neljä ilmoitti olevansa hyvin kiinnostuneita korusta, eli vastasivat numeron 

5. Lähes kaikki vastaajat pitivät hopeaa parhaana materiaalina korulle, yksi vastaaja 

ehdotti pronssia materiaaliksi ja yksi eri materiaalien, kuten kullan tai ruusukullan, 

yhdistämistä koruun. Muokkausehdotuksina yksi vastaajista ehdotti kiekuroiden 

poistamista korvista, ja yksi kiven lisäämistä koruun. Yksi asiakas sanoi jonkin ”tök-

kivän” muodossa ensisilmäyksellä, muttei määritellyt asiaa tarkemmin. 

 

Avoimessa palautteessa korua kehuttiin hienoksi, herkäksi, tyylikkääksi, kekseliääksi 

ja omaperäiseksi. Yksi vastaaja kertoi tykkäävänsä korusta todella paljon ja sanoi 

sen vetävän puoleensa ja vangitsevan katseen. Eräs vastaaja ehdotti korun sopivan 

hyvin nuorille, teineille ja ratsuihmisille. Korun muotoa kehuttiin hyväksi, mutta yksi 

vastaajista pienentäisi sen kokoa. Yksi vastaaja toivoi lisäksi, että korussa olisi ku-

vattuna myös hevosen sieraimet. 

 

Korulle arvioitu hinta vaihteli hyvin paljon, ollen alimmillaan 20 € ja ylimmillään 

100–150 €. Seitsemän vastaajaa arvioi hinnan hintaluokkaan 20–40 €, neljä vastaa-
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jaa hintaluokkaan 40–60 €, viisi vastaajaa hintaluokkaan 60–100 € ja yksi vastaaja 

hintaluokkaan 100–150 €. Yksi vastaaja ei antanut koruille hinta-arviota. Keskimää-

räiseksi hinta-arvioksi tuli 51 €. 

 

Kyselyn toinen koru oli Lumo-riipus (kuva 23). 

 

KUVA 23. Kyselyn koru 2 (Ruuskanen 2015.) 

 

Lumo-riipus ei saanut kyselyssä yhtä paljon kiinnostusta kuin Katse-riipus, ja se jäi-

kin kyselyn vähiten kiinnostavaksi koruksi. Vastaajien keskimääräinen kiinnostus ko-

run ostamiseen oli 2,9. Korun materiaalivalinnasta pidettiin, mutta myös tähän ko-

ruun ehdotettiin pronssia, kultaa ja ruusukultaa materiaaliksi, sekä kiven istuttamis-

ta. Korun muodon toivottiin olevan sirompi ja enemmän Katse-korun kaltainen. Eri-

tyisesti turpaan toivottiin kavennusta. Yksi vastaaja poistaisi tästäkin korusta korvi-

en kiekurat. Yksi vastaaja kertoi, että hänelle tulee korusta mieleen Histamiini-

hevonen. Koru sai myös positiivista palautetta ja eräs vastaaja sanoi pitävänsä ko-

rusta erittäin paljon, ja kertoi sen olevan hieno ja mieleenpainuva. Yksi vastaaja piti 

korua kakksosuosikkinaan kaikista kyselyn koruista. 

 

Korulle annettu hinta-arvio vaihteli myös tässä riipuksessa paljon. Sen hinta arvioi-

tiin pääsääntöisesti samaksi, kuin Katse-riipuksen, mutta kolme vastaajaa arvioi 
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hinnan Katse-riipuksen hintaa alemmaksi. Näin ollen hinta-arvioiden keskiarvoksi 

muodostui 48 €. 

 

Kolmantena koruna kyselyssä oli isompi Merkit-riipus (kuva 24). 

 

KUVA 24. Kyselyn koru 3 (Ruuskanen 2015.) 

 

Koru sai ensimmäisen kysymyksen perusteella kiinnostuksen keskiarvoiseksi nume-

roksi 3,2. Kahdelta vastaajalta koru sai numeron 5, eli he olivat hyvin kiinnostuneita 

ostamaan korun. Myös tämän korun kohdalla hopeaa pidettiin hyvänä materiaalina, 

mutta vaihtoehtoisiksi materiaaleiksi ehdotettiin lisäksi kultaa, pronssia ja kuparia. 

Muutama vastaaja toivoi nahkanauhan tilalle ketjua ja kolme vastaajaa ehdotti ki-

ven istutusta vaaleaan alueeseen. 

 

Korua pidettiin miehille sopivaksi, mutta sen ajateltiin olevan naisellisempi esimer-

kiksi hopeisen ketjun kanssa. Mahdollisuutta saada koru oman hevosen pääkuviolla 

pidettiin hyvänä. Korun toteutusta pidettiin modernina, kivana ja uudenlaisena, to-

sin yksi vastaaja piti korua rujona, ja yksi arvioitavista koruista tylsimpänä. Yksi 

vastaaja sanoi korun ajatuksen ja muodon olevan hyviä, mutta toinen vastaaja näki 

korussa risti-rakennetta, jonka haluaisi poistettavan. Yksi vastaaja ehdotti lisäksi, 

että korusta voisi tehdä korvanapin. 
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Vastaajien arvioima sopiva hinta korulle vaihteli paljon myös tämän korun kohdalla, 

asettuen välille 20 € ja 100 €. Puolet vastaajista arvioi hintaluokaksi 40–60 € tai 

enemmän ja puolet 20–40 €. Keskiarvo korun hinta-arvioista oli 40 €. 

 

Neljäntenä koruna kyselyssä oli pienempi Merkit-riipus (kuva 25). 

 

KUVA 25. Kyselyn koru 4 (Ruuskanen 2015.) 

 

Kyselyssä korua pidettiin hieman kiinnostavampana kuin isoa Merkit-riipusta. Neljä 

vastaajaa oli hyvin kiinnostunut ostamaan korun. Ensimmäisen kysymyksen vasta-

usten keskiarvo oli 3,3. Koru sai muuten vastaavaa palautetta, kuin edellä ollut 

isompi Merkit-riipus. Myös korun hinta arvioitiin pääsääntöisesti samaksi kuin 

isomman riipuksen hinta, ainoastaan yksi vastaaja piti tätä aiempaa edullisempana. 

Korun hinta-arvioiden keskiarvo oli 39 €. 

 

  



         
         38 (59) 

Kyselyn viides koru oli hopeinen Voitto-riipus (kuva 26). 

 

 

KUVA 26. Kyselyn koru 5 (Ruuskanen 2015.) 

 

Voitto-riipus oli yksi kyselyn pidetyimmistä koruista. Kahdeksan vastaajaa oli hyvin 

kiinnostunut ostamaan korun ja ensimmäisen kysymyksen vastausten keskiarvo oli-

kin 4,1. Materiaalina hopeaa pidettiin korussa hyvänä, mutta kaksi vastaajaa halu-

aisi, että korua tehtäisiin myös kultaisena. Korua pidettiin hienona, kekseliäänä, tyy-

likkäänä ja näyttävänä. Yksi vastaajista piti korua uudenlaisena, hyvin toteutettuna 

ja juhlakoruksikin sopivana. Eräs vastaaja ilmoitti korun suosikikseen, ja yksi ihastui 

koruun, pitäen sitä ”täysin ravi-ihmisten unelmana”. Yksi vastaaja yksinkertaistaisi 

muotoa ja tekisi siitä enemmän suorakaiteen muotoisen. Toinen mietti korun vaati-

van kantajaltaankin asennetta, korun huomiota herättävän muodon vuoksi, mutta 

piti näyttävyyttä toisaalta hyvänä asiana. Yhden vastaajan mielestä koru sopii eri-

tyisesti miehille. 

 

Vastaajien hinta-arvio korulle vaihteli hintaluokasta 20–40 €, hintaluokkaan 100–

150 €. Tämä koru arvioitiin kyselyn arvokkaimmaksi koruksi, ja sen keskimääräinen 

hinta-arvio oli 58 €. 
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Kyselyn kuudes koru oli Voitto-riipus kuparisena (kuva 27). 

 

 

KUVA 27. Kyselyn koru 6 (Ruuskanen 2015.) 

 

Voitto-riipuksesta pidettiin myös kuparisena, mutta se ei ollut vastaajien mielestä 

kuitenkaan aivan yhtä kiinnostava kuin hopeinen riipus. Viisi vastaajaa oli hyvin 

kiinnostunut tästä korusta. Keskiarvo kiinnostukselle ostaa koru oli 3,7. Palaute ko-

rusta oli muuten hyvin vastaavaa kuin hopeisella Voitto-korulla. Hinta-arvio korulle 

oli hieman edullisempi kuin hopeiselle korulle. Keskimääräinen hinta-arvio korulle oli 

52 €. 

 

Voitto-korujen kohdalta kysyin lisäksi vastaajien kiinnostusta omavalintaisen kuvan 

liittämiseen koruun. Kymmenen vastaajaa oli kiinnostunut mahdollisuudesta tilata 

koru omalla kuvalla. Lisäksi kolme vastaajaa kertoi olevansa mahdollisesti kiinnos-

tunut. Lähes kaikkien vastaajien mielestä sopiva hinnan lisäys tuotteeseen olisi täl-

löin 10–20 euroa.  
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Seitsemäntenä ja kahdeksantena kyselyssä oli Kotkattu-rannekorut (Kuvat 28 ja 

29). 

    

KUVA 28. Kyselyn koru 7 (Ruuskanen 

2015.)   

KUVA 29. Kyselyn koru 8 (Ruuskanen 2015.)

 

Kotkattu rannekoruista pidettiin kyselyn perusteella melko paljon. Molemmat saivat 

kyselyn ensimmäisen kysymyksen keskiarvoksi 3,6. Rannekoruja luonnehdittiin hie-

noiksi, kekseliäiksi ja tyylikkäiksi. Nahkaa pidettiin pääsääntöisesti hyvänä ranneko-

run materiaalina, mutta kaksi vastaajaa ehdotti rannekorun tekemistä myös ”jostain 

metallista”. Myös eriväristä nahkaa toivottiin. Kotkattu-rannekorun luonnehdittiin 

sopivan sekä miehille että naisille. Parannusehdotuksena kolme vastaajaa ehdotti 

nahkanauhan tilalle ketjua, ja kaksi vastaaja kaventaisi rannekorun nahkaosaa. 

Rannekorun raviaiheesta pidettiin ja yksi vastaaja piti rannekoruja yksinä kyselyn 

parhaista koruista. Hinta-arviot koruille vaihtelivat jälleen melko paljon. Edullisin 

hinta-arvio oli 20 euroa ja kallein 60–100 euroa. Keskiarvo vastaajien hinta-arvioille 

oli 35 euroa.  

 

Myös Kotkattu-rannekorujen kohdalla kysyin kiinnostusta omavalintaisen kuvan liit-

tämieen koruun. Kahdeksan vastaajaa oli kiinnostunut oman kuvan liittämisestä ko-

ruun ja lisäksi kaksi vastaajaa pienellä varauksella. Ehdotukset korun hinnan lisäyk-

sestä vaihtelivat melko paljon, mutta keskimäärin hintaa voisi vastaajien mielestä li-

sätä noin 20 euroa. 
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Kyselyn yhdeksäs ja kymmenes koru oli Ystävä-kaulakoru (kuvat 30 ja 31). 

 

  

    

KUVA 30. Kyselyn koru 9 (Ruuskanen 

2015.)            

KUVA 31. Kyselyn koru 10 (Ruuskanen 2015.)

 

Ystävä-kaulakorut olivat yksiä kyselyn suosituimmista koruista. Kahdeksan vastaa-

jaa olisi hyvin kiinnostunut ostamaan vähintään toisen riipuksista. Keskiarvot koru-

jen kiinnostavuudesta olivat peilipintaisella korulla 3,9 ja kullan sävyisellä korulla 4. 

Koruja luonnehdittiin hienoiksi, hillityiksi, tyylikkäiksi ja kauniiksi. Kaksi vastaajaa pi-

ti koruja kyselyn suosikkeinaan. Korujen ajateltiin sopivan hyvin nuorille naisille. 

 

Useampi vastaaja haluaisi korun toteutettavan myös metallista ja vastausten perus-

teella muutama vastaaja luuli korujen olevan tehty metallista. Vaihtoehtoisiksi ma-

teriaaleiksi ehdotettiin hopeaa, kultaa, pronssia ja kuparia. Pienempikokoisena ko-

rusta toivottiin myös korvakoruja. Korussa olevat kiehkurat aiheuttivat kahdenlaista 

palautetta; toiset haluaisivat poistaa ne ja toiset pitivät korussa juuri niistä. Yksi 

vastaajista poistaisi yksinkertaisesti koko korun mallistosta. 
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Hinta-arvio vaihteli näiden korujen kohdalla kaikista eniten, ja uskon, että osa luuli 

korujen olevan jalometallista tehtyjä. Hinta-arviot lähtivät 15 eurosta päättyen hin-

taluokkaan 100–150 €. Hinta-arvioiden keskiarvot olivat 42 € peilipintaiselle riipuk-

selle ja 45 € kullan sävyiselle riipukselle. 

 

Kyselyn viimeiset korut olivat Pari-kaulakorut (kuvat 32 ja 33). 

 

  

 

KUVA 32. Kyselyn koru 11 (Ruuskanen 

2015.)                

KUVA 33. Kyselyn koru 12 (Ruuskanen 2015.)

 

Pari-kaulakorut saivat myös hyvän vastaanoton kyselyyn vastanneilta. Kahdeksan 

vastaajaa arvioi olevansa hyvin kiinnostunut ostamaan vähintään toisen riipuksista. 

Keskiarvot korujen kiinnostavuudesta olivat peilipintaisella korulla 3,8 ja kullan sä-

vyisellä korulla 4. Korujen kerrottiin olevan siroja, kauniita ja tyylikkäitä. Lisäksi ko-

run raviaiheesta pidettiin, ja sen sanottiin olevan harvinaista koruissa. Kaksi vastaa-

jaa piti Pari-korua omana suosikkinaan kyselyn koruista. Yksi vastaaja poistaisi 

myös tämän korun kokonaan mallistosta. 
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Kuten Ystävä-kaulakorun kohdalla, myös Pari-kaulakorua toivottiin metallisena. Eh-

dotettuja materiaaleja olivat kulta, hopea ja pronssi. Eräs vastaaja arveli korun ole-

van hopeisena aikuisempaan makuun, ja toisen vastaajan mielestä se voisi olla sil-

loin ”arvokoru”. Muovista valmistettuna, yksi vastaaja kuvasi korua kevyeksi kesä-

koruksi, joka sopii monenlaiselle käyttäjälle. 

 

Hinnan arvioinnissa oli jälleen paljon erilaisia näkemyksiä ja uskon osan vastaajista 

luulleen koruja metallisiksi, aivan kuten Ystävä-kaulakorujenkin kohdalla. Pari-

kaulakorujen hinta-arviot jäivät hieman Ystävä-kaulakorujen arvioita alemmaksi. 

Peilipintaiselle kaulakorulle arvioitiin hinnaksi keskimäärin 38 euroa ja kullan sävyi-

selle kaulakorulle 41 euroa. 

 

Yleisesti ottaen korut saivat melko positiivisen vastaanoton. Kuviossa 12 on kuvattu 

keskiarvo, jonka vastaajat arvioivat korujen ostamisen kiinnostavuudeksi asteikolla 

1–5. Kuviossa palkkien värit kertovat, mistä arvioista keskiarvo koostui. 

 

 

KUVIO 12. Kiinnostus korun ostamiseen (Ruuskanen 2015.) 

 

Kuten edellä ilmeni, vastaajien arviot korujen hinnoista vaihtelivat paljon jokaisen 

korun kohdalla. Kuviossa 13 (s. 44) on kuvattu vastaajien määrittelemien hinta-

arvioiden keskiarvot. Palkkien värit kuvaavat, mitä hintaluokkia vastaajat arvioivat 

koruille. 
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KUVIO 13. Korujen hinta-arvio (Ruuskanen 2015.) 

 

5.2 Korujen hinnoittelu 

 

Tuotteiden hinnoittelu on tärkeä osa niiden myyntiä. Hinta on tärkeä kilpailukeino ja 

hinnan muutokset vaikuttavat suoraan myyntituottoihin. Hinnan ollessa korkea, 

saadaan katetta mahdollisesti enemmän, mutta kappalemääräinen myynti voi jäädä 

pienemmäksi. Hinnan ollessa alhainen, kasvaa kappalemääräinen myynti, mutta ka-

te jää alemmaksi. Asiakkaat miettivät usein hinnan ja laadun suhdetta, jolloin hin-

nan odotetaan viittaavan tuotteen laatuun ja asiakkaan saamaan hyötyyn tuottees-

ta. Liian edulliseksi mielletty tuote voikin herättää epäilyn tuotteen laadusta. Toi-

saalta liian korkea hinta voi vaikuttaa ratkaisevasti kielteiseen ostopäätökseen, mi-

käli asiakas ei koe saavansa riittävästi vastinetta rahalleen. (Äyväri 2000, 68.) 

 

Tuotteiden hinnoittelussa on pohdittava useita asioita. Esimerkiksi käsitykset mark-

kinoilla vallitsevista hintaluokista, asiakkaan maksuhalu ja -kyky, tuotteen menek-

kimahdollisuudet, kilpailevien tuotteiden hinnat ja omat kustannukset vaikuttavat 

tuotteen hintaan. Ostajilla on usein näkemyksiä erilaisten tuotteiden hintatasosta, 

ja markkinoilla voidaankin nähdä niin sanottuja hintaluokkia. Tuotteet voidaan miel-

tää edulliseksi, keskihintaiseksi, kalliiksi tai hyvin kalliiksi. Hintaluokat vaihtelevat 

tuotteen ja ostotarkoituksen mukaan. (Äyväri 2000, 69–70.) 

 

Mielestäni tuotteen hinnoitteluun vaikuttaa lisäksi tuotteiden myyntipaikka ja          

-tilanne. Erilaisissa tapahtumissa ostopäätös täytyy tehdä lyhyessä ajassa, jolloin 

hinta ei voi olla yhtä korkea kuin esimerkiksi kivijalkaliikkeessä, jossa ostopäätöstä 

0

10

20

30

40

50

60

70

Koru
1

Koru
2

Koru
3

Koru
4

Koru
5

Koru
6

Koru
7

Koru
8

Koru
9

Koru
10

arvioiden ka/ € 
Hinta-arvio koruille 

100-150 € 

61-100 € 

41-60 € 

20-40 € 

<20 € 



         
         45 (59) 

voidaan miettiä pidempään. Tekemässäni kyselyssä määrittelin hintaluokiksi alle   

20 €, 20–40 €, 40–60 €, 60–100 € ja 100–150 €. Nimeäisin itse nämä hintaluokat 

siten, että alle 20 € on edullinen, 20–40 € keskihintainen, 40–60 € kallis ja hinta-

luokat 60–100 € ja 100–150 € hyvin kalliita. Määrittelemäni hintaluokat liittyvät ko-

kemuksiini tapahtumamyynnistä ja asiakkaiden kyselyssäni antamiin vastauksiin 

maksuvalmiudestaan.  

 

Määrittelemäni hintaluokat muuttuvat, mikäli tuotteita myydään esimerkiksi kivijal-

kaliikkeessä tai internetissä. Tällöin ostamiseen jää harkinta-aikaa ja tuotteen luok-

se voidaan myöhemmin palata. Tällaisessa tilanteessa keskihintainen hintaluokka 

laajenee ja korkean hintaluokan raja nousee.  

 

Teen opinnäytetyössä valmistamilleni koruille hinta-arviot hintaluokkien avulla. Tar-

kan hinnan arvioiminen on vaikeaa, sillä teen koruihin vielä muutoksia saamani pa-

lautteen perusteella. Pohdin hinta-arvioita käytetyn materiaalin, valmistukseen me-

nevän ajan ja tekniikan sekä asiakkaiden antaman palautteen avulla. 

 

Katse- ja Lumo-koruissa materiaalina käytin hopeaa. Korujen massa oli noin 2,5 

grammaa, joten korun keveyden vuoksi, materiaali ei nosta valmistuksen kuluja 

merkittävästi. Koruja voisi kehittää siten, että ne sopivat valmistettaviksi valuteknii-

kalla. Tällöin korujen sarjavalmistus on nopeaa ja se laskee tuotantokuluja. Toisaal-

ta korujen ollessa kokonaan käsityötä, niihin voi helposti tehdä erilaisia pinnan ku-

viointeja ja muita pieniä muutoksia. Tällöin jokainen koru voi olla hieman erilainen. 

Valutekniikalla valmistettuna riipuksen hinta ilman ketjua voisi olla 40–50 euroa ja 

käsityönä valmistettuna 50–60 euroa. Mikäli riipus myydään ketjun kanssa, nostaa 

se hintaa noin 25 euroa. Hinta-arvio vastaa mielestäni melko hyvin kyselyyni vas-

tanneiden arvioita korun hinnasta. 

 

Merkit-riipukset soveltuvat hyvin valutekniikalla valmistettavaksi ja pidän sitä par-

haana vaihtoehtona niiden valmistukseen.  Isomman Merkit-riipuksen massa on 

noin 6,5 grammaa ja pienemmän 4,1 grammaa. Molempien riipusten hinnan uskon 

asettuvan hintaluokkaan 40–50 euroa. Hintaluokka on hieman korkeampi kuin kes-

kiarvo kyselyyn vastanneiden arvioimasta hinnasta. 
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Voitto-riipukset tulee mielestäni valmistaa käsityönä, jotta haluttu kuva saadaan ko-

ruun. Mielestäni tätä korua on hyvä tehdä erilaisilla kuvilla ja varioida riipuksen 

muotoa. Valmistamani riipuksen massa oli noin 10 grammaa, mikä ei ole mielestäni 

vielä kohtuuttoman paljon. Korun valmistus käsityönä on kohtalaisen nopeaa, aino-

astaan kuvan käsittelyn osuutta on vaikea arvioida, mikäli koru tehdään asiakkaan 

omasta kuvasta. Kuvan ollessa laseroituna paperiin, on valmistus tämän jälkeen 

nopeaa. Riipuksen hinnan arvioisin asettuvan välille 60–70 euroa, korun ollessa ho-

peinen, ja välille 50–60 € korun ollessa kuparinen tai pronssinen. Hinta-arvio vastaa 

melko hyvin kyselyyni vastanneiden mielikuvaa korun hinnasta. Oman kuvan teet-

täminen koruun tuo lisähintaa 10–30 euroa riippuen siitä, montako korua asiakas 

haluaa samalla kuvalla. Riipusta voisi mielestäni valmistaa myös pienempänä, jolloin 

hintaa voidaan hieman laskea. 

 

Kotkattu-rannekoruissa materiaalikulut ovat alhaiset. Koruissa käytetty nahka voi 

olla kierrätysmateriaalia tai edullisesti myytäviä ylijäämäpaloja, jolloin koruihin saa-

daan värivaihtelua. Rannekorun hinnan arvioisin asettuvan välille 30–40 euroa. Hin-

ta vastaa hyvin kyselyyni vastanneiden arvioimaa hintaa, sillä kyselyssä korun kes-

kimääräinen hinta-arvio oli 35 euroa. Asiakkaan omalla kuvalla valmistettuna ran-

nekorun hinta voisi nousta noin 20 euroa. 

 

Akryylimuovista valmistettujen korujen, Ystävä ja Pari, hinta voi olla edullinen. Ko-

rujen materiaalikulut ovat alhaiset ja valmistus on nopeaa. Korujen hinta voisi olla 

noin 20 euroa. Kyselyssä koruja toivottiin, ja osittain todennäköisesti myös luultiin 

hopeisiksi, joten korujen valmistusta esimerkiksi hopeisena tulisi miettiä. Tällöin 

hinta nousee huomattavasti. Arvioimani korun hinta on huomattavan alakantiin ver-

rattuna kyselyssä annettuihin arvioihin. Uskon tämän johtuvan erityisesti siitä, että 

korujen luultiin olevan valmistettu metallista. 

 

Valmistamistani koruista akryylimuoviset korut; Ystävä ja Pari asettuvat edulliseen 

hintaluokkaan, Kotkattu-rannekoru keskihintaiseen, Katse-, Lumo- ja Merkit-

riipukset kalliiseen hintaluokkaat ja Voitto-koru hyvin kalliiseen hintaluokkaan.   
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni päätarkoitus oli tuottaa aineistoa, jota voin hyödyntää tulevaisuu-

dessa kehittäessäni omaa yritystoimintaani. Onnistuin mielestäni luomaan hyvän ai-

neistokokonaisuuden, jota on helppo soveltaa, ja johon on helppo palata suunnitel-

lessani varsinaisia koruja myytäväksi valitsemalleni asiakasryhmälle. Opinnäytetyön 

edetessä varmistuin siitä, että valitsemani kohderyhmä on potentiaalinen asiakas-

ryhmä ja heille kannattaa tarjota koruja. Pidän opinnäytetyön aiheen valintaa onnis-

tuneena. Uskon, että en olisi kerännyt vastaavaa määrää tietoa asiakkailta, mikäli 

olisin tehnyt heille koruja vasta opintojeni jälkeen.  

 

Opin opinnäytetyöni aikana paljon käyttäjälähtöisestä suunnitteluprosessista ja on-

nistuin mielestäni luomaan hyviä ideoita sen pohjalta. Uskon käyttäjälähtöisen 

suunnittelun olevan minulle tärkeää myös tulevaisuudessa. Prosessin aikana opin 

hyödyntämään ja soveltamaan omaa muotoiluosaamistani. Havaitsin, että Kettusen 

(2000) tekemä muotoiluprosessin malli (kuvio 9, s. 20) auttoi jäsentämään ajatuk-

siani ja selkeytti suunnitteluprosessia. Prosessin edetessä huomasin, että ymmär-

täminen kehittyi tekemisen kautta, kuten Kettusen (2013) myöhemmin tekemässä 

mallissa (kuvio 10, s. 21) kuvataan. Tehdessäni koruja konkreettisesti havaitsin, 

mikä ideoissani oli oleellista, ja koruideat sekä tavoitteet tarkentuivat ja kehittyivät 

tekemisen myötä. 

 

Olen tyytyväinen suorittamani kyselytutkimuksen laajuteen ja saamiini vastauksiin. 

Erityisesti ensimmäisen kyselyni kysymykset olivat onnistuneita ja vastaukset antoi-

vat edellytyksiä korujen suunnitteluun. Kyselyn perusteella tuottamani korut onnis-

tuivat mielestäni kohtalaisen hyvin ja saamani palaute niistä oli positiivista. Korujen 

valmistusprosessiin olisin tosin tarvinnut enemmän aikaa, ja uskon että tuloksetkin 

olisivat olleet tällöin parempia. Koulumme muutosta ja remontista johtuen pajatilat 

tulivat kuitenkin käyttöön vasta useita viikkoja suunniteltua myöhemmin, ja paja-

työskentelyaika jäi melko lyhyeksi. Saamani asiakaspalaute koruista antoi minulle 

kuitenkin paljon ja sain ideoita korujen kehittämiseen. 

 

Opinnäytetyön aikana kehittämäni tekniikka, jossa lasermerkkauksen avulla saa-

daan siirrettyä kuva tai tekstuuri metalliin, on mielestäni soveltamiskelpoinen. Tek-

niikka mahdollistaa esimerkiksi asiakkaiden kuvien yhdistämisen koruihin helposti, 
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eikä se vaadi kuvilta erityisiä ominaisuuksia. Aionkin ehdottomasti soveltaa tekniik-

kaa myös tulevaisuudessa. 

 

Korujen hinnoittelu on asia, jota tulee pohtia hyvin vielä tulevaisuudessa. Uskon, et-

tä suunnittelemani korut sopivat hyvin myytäviksi esimerkiksi tapahtumissa, kuten 

raveissa. Mikäli myyn tuotteet itse, ilman välikäsiä, ei tuotteiden hintaan tarvitse 

tällöin lisätä jälleenmyjän palkkiota, mikä on usein huomattava osa tuotteen jäl-

leenmyyntihinnasta. Tapahtumamyynnin lisäksi, pidän realistisena esimerkiksi in-

ternetin kautta tapahtuvaa myyntiä. Kun tuotteet myydään itse, asettaa se haastei-

ta esimerkiksi tuotteiden markkinointiin. Tuotteiden myyntiin ja markkinointiin tarvi-

taankin tällöin enemmän resursseja, mikä tulee ottaa huomioon hinnoittelussa. Us-

kon ravien olevan tehokas myyntitapahtuma, sillä kävijämäärät ovat kohtalaisen 

suuria ja tuotteiden myyntimäärät tapahtumaa kohden voivat olla hyvät. Uskon, et-

tä myynti kannattaisi keskittää vuoden suurimpiin raveihin, joissa tuotteiden mark-

kinointi tapahtuu suoraan kohderyhmälle ja näkyvyys on hyvä. Internetmyynti voisi 

hyvin tukea tapahtumamyyntiä, jolloin koruja olisi saatavilla vuoden ympäri. Näiden 

lisäksi tilauksesta tehtävät uniikit korut ja piensarjat tukisivat myyntiä. 

 

Kaiken kaikkiaan koko opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja opettavai-

nen prosessi. Oli mielenkiintoista tutkia itselle kohtalaisen vieraan asiakasryhmän 

kiinnostusta koruihin ja kartoittaa, millaisille koruille heidän keskuudessaan voisi ol-

la kysyntää. Tutustuessani raviurheilun historiaan ja tämän päivän tilaan havaitsin, 

miten suurta joukkoa ihmisiä raviurheilu koskettaa ja miten pitkä historia raviurhei-

lulla on Suomessa. Lisäksi rahamäärä, joka esimerkiksi ravipeleihin sijoitetaan, tun-

tui merkittävältä.  

 

Olen yleisesti ottaen tyytyväinen työskentelyyni prosessin aikana, vaikka prosessis-

sa olikin omat ylä- ja alamäkensä. Usko omiin kykyihini ja itsenäiseen työskentelyyn 

muotoilijana varmistui työn tekemisen aikana. Koulun pajatilojen valmistuminen 

myöhässä aiheutti omat hankaluutensa prosessin etenemiseen, mutta pystyin mie-

lestäni hyvin tehostamaan toimintaani, jotta korut valmistuivat ajoissa ja opinnäyte-

työ eteni aikataulussa. Uskon, että tietynlainen epävarmuuden sietokykyni lisääntyi 

merkittävästi prosessin aikana. Tämä on varmasti hyödyllinen oppi myös tulevai-

suudessa. 
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KUVA 22. Kyselyn koru 1. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 23. Kyselyn koru 2. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 24. Kyselyn koru 3. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 25. Kyselyn koru 4. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 26. Kyselyn koru 5. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 27. Kyselyn koru 6. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 28. Kyselyn koru 7. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 29. Kyselyn koru 8. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 30. Kyselyn koru 9. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 
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KUVA 31. Kyselyn koru 10. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 32. Kyselyn koru 11. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVA 33. Kyselyn koru 12. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 1. Muotoiluprosessin malli. Kettunen, I. 2000. Muodon palapeli, s.60. 

 

KUVIO 2. Työnkulkukaavio. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 3. Kyselyyn vastanneet (n=97). Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 4. Maksuvalmius. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 5. Mieleiset materiaalit. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 6. Mieluisimmat korut. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 7. Toiseksi mieluisin koru. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 8. Kolmanneksi mieluisin koru. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 9. Muotoiluprosessin malli. Kettunen, I. 2000. Muodon palapeli, s.60. 

 

KUVIO 10. Uusi muotoiluprosessin malli. Kettunen, I. 2013. Mielekkyyden muotoilu, 

s.17. 

 

KUVIO 11. Miellekartta. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 12. Kiinnostus korun ostamiseen. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 

 

KUVIO 13. Korujen hinta-arvio. Ruuskanen, H. 2015. Saatavissa: Tekijä. 
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE ST MICHELIIN 

 

Kysymyksiä liittyen hevosaiheisen korun/ korusarjan suunnitteluun.  

1. Minkä ikäinen olet? ______ 

2. Oletko mies ___ vai nainen ___? 

3. Olisitko kiinnostunut ostamaan hevosaiheisen korun ravitapahtumasta? 

Kyllä ___ En ___ 

4. Mikä on todennäköisin hinta, jonka olisit valmis maksamaan korusta? 

alle 20 € ___, 20-40 €___, 40-60 €___, 60-100 €___, 100-150 €___, yli 150 €___ 

5. Mitä materiaalia mieleisesi koru olisi? (Voit valita useamman materiaalin, numeroi järjestys) 

kulta___, hopea___, pronssi___, nahka___, puu___, akryylimuovi___, jouhet___,  

joku muu, mikä? __________________ 

6. Pidätkö väreistä koruissa? Värilliset kivet, emali, värillinen muovi tms. 

Kyllä, mieleiset värit? ___________________________  En___ 

7. Minkä korun todennäköisimmin ostaisit? (Voit valita useamman, numeroi järjestys) 

Kaulakoru___, rannekoru___, sormus___, rintakoru___, solmioneula___, kalvosinnapit___, 

joku muu, mikä?__________ 

8. Käytätkö koruja enemmän arkena ___ vai juhlissa___? 

9. Ostaisitko mieluummin näyttävän___ vai hillityn___ korun? 

10. Mitä aiheita hevos-aiheisessa korussa voisi mielestäsi olla? (Voit valita useamman aiheen, numeroi järjes-

tys) 

hevonen___, hevosen pää___, kaviot___, kuolaimet___, jalustimet___, kärryt___, satula___, valjaat___, 

joku muu, mikä?_____________________ 

11. Pitäisitkö enemmän korusta jossa aihe on esitetty abstraktisti___ vai esittävästi___? 

12. Olisitko kiinnostunut uniikeista koruista? 

Kyllä ___  En ___ 

13. Mikäli olet  mahdollisesti myöhemmin kiinnostunut antamaan palautetta valmiista tuotteista niin voit kirjoit-

taa sähköpostiosoitteesi tähän.  _____________________________________________ 

Kiitos vastauksistanne! 
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LIITE 2: PALAUTEKYSELY  

Hei,  

  

Teen opinnäytetyönä korusarjaa hevos- ja raviaiheeseen liittyen. Kartoitan korujen ostohalukkuutta ravita-

pahtumasta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten korujen hintaluokkaa, materiaalia ja tyyliä. Olen valmistanut 

muutamia erilaisia koruja ja pyytäisin teitä ystävällisesti antamaan palautetta niistä.   

Pyytäisin vastaamaan kyselyyn mahdollisimman nopeasti, jotta saan liitettyä palautteen opinnäytetyöhöni. 

Kiitos mielenkiinnostanne. 

  

Kysely: 

  

Liitetiedostosta löydätte korujen kuvat ja tiedot. Tutustukaa niihin ensin.  

Painamalla 'vastaa viestiin' pääsette kirjoittamaan vastaukset alla olevien kysymysten perään. Toivoisin, että 

vastaatte kysymyksiin jokaisen korun kohdalta. 

  

1. Kuinka kiinnostunut olisitte ostamaan kyseisen korun itsellenne tai lahjaksi?  

    Merkitse 1-5 (1=hyvin vähän ja 5=hyvin paljon) 

    Koru 1: 

    Koru 2: 

    Koru 3: 

    Koru 4: 

    Koru 5: 

    Koru 6: 

    Koru 7: 

    Koru 8: 

    Koru 9: 

    Koru 10: 

    Koru 11: 

    Koru 12:  

 

2. Minkä hintaiseksi arvioitte korun?/ Mikä olisi mielestänne sopiva hinta korulle?  

    Voitte halutessanne käyttää arviointiin hintaluokkia; alle 20€, 20 - 40 €, 40 - 60€, 60 - 100€, 100 - 150€. 

    Koru 1: 

    Koru 2:  

    Koru 3:  

    Koru 4:  

    Koru 5: 

    Koru 6: 

    Koru 7:  

    Koru 8:  

    Koru 9:  
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    Koru 10:  

    Koru 11: 

    Koru 12:  

 

3. Sopisiko jokin muu materiaali koruun mielestänne paremmin? Mikä?/ Olisitteko kiinnostuneempi korusta, 

jos se olisi valmistettu jostain toisesta materiaalista? Mistä? 

    Koru 1:  

    Koru 2:  

    Koru 3: 

    Koru 4: 

    Koru 5: 

    Koru 6: 

    Koru 7: 

    Koru 8: 

    Koru 9: 

    Koru 10: 

    Koru 11: 

    Koru 12:  

 

4. Voisiko korua muokata jotenkin, jotta se olisi mielestänne haluttavampi? Miten? 

    Koru 1:  

    Koru 2: 

    Koru 3: 

    Koru 4: 

    Koru 5: 

    Koru 6:  

    Koru 7:  

    Koru 8: 

    Koru 9: 

    Koru 10: 

    Koru 11: 

    Koru 12: 

 

 5. Voitto -riipukseen (korut 5. ja 6.) voisi olla mahdollista saada omavalintainen kuva. Olisitteko kiinnostunut 

tällaisesta korusta? Mikä olisi mielestänne sopiva hinta korulle omalla kuvalla? Voitte käyttää ed. mainittuja 

hintaluokkia arviointiin. 

    Kiinnostus:  

    Hinta:  
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 6. Kotkattu -rannekoruihin (korut 7. ja 8.) voisi olla mahdollista saada omavalintainen kuva. Olisitteko kiin-

nostunut tällaisesta korusta? Mikä olisi mielestänne sopiva hinta korulle omalla kuvalla? Voitte käyttää hinta-

luokkia arviointiin. 

    Kiinnostus:  

    Hinta: 

  

7. Vapaa sana. Tähän voitte kirjoittaa vapaasti palautetta koruista, eli risuja ja ruusuja. Palaute on tärkeää ko-

rujen jatkokehittelyn kannalta. 

    Koru 1: 

    Koru 2: 

    Koru 3: 

    Koru 4: 

    Koru 5: 

    Koru 6: 

    Koru 7: 

    Koru 8: 

    Koru 9: 

    Koru 10: 

    Koru 11: 

    Koru 12: 

  

Kiitos vastauksistanne. 
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LIITE 3: PALUTEKYSELYN LIITETIEDOSTO 

 

  


