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Tämä työn tarkoituksena oli tutkia kauppakeskus Elon asiakkaiden brändimielikuvaa 
Elosta ja vastauksien perusteella koota brändinkehittämisehdotuksia. Tavoitteena on 
käyttää näitä tuloksia lisäämään kauppakeskus Elon johdon tietoa Elon brändistä heidän 
asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on auttaa tämän tiedon ja työn sisältämi-
en brändikehittämisehdotuksien pohjalta kehittämään Elon brändiä ja näin saada houku-
teltua lisää asiakkaita kauppakeskukseen.  
 
Johdannossa esitellään kauppakeskus Elo, joka toimi tämän työn toimeksiantajana, ja 
tähän työhön johtaneet syyt.  
 
Tämän työn teoriaosio sisältää brändin määritelmän, tietoa sen historiasta ja brändäyk-
sestä prosessina. Teoriaosiossa esitellään myös analyysit, joita voidaan käyttää brändiä 
rakennettaessa ja tutkittaessa sekä askeleet, jotka toteuttamalla voidaan saavuttaa pitkä-
vaikutteisia tuloksia brändin tunnettavuuden kannalta. Lisäksi tässä osiossa käsitellään 
brändin positiointia, koettuun laatuun vaikuttavia ominaisuuksia, brändillä johtamista, 
brändiuskollisuuden tasoja ja laadullista tutkimusta sekä tutkimukseen liittyvää havain-
nointia ja haastattelutilannetta.  
 
Bränditutkimus suoritettiin puolistrukturoituna laadullisena tutkimuksena. Tutkimuk-
seen haastateltiin kymmentä kauppakeskus Elon asiakasta. Empiirisessä osiossa avataan 
nämä haastattelut ja selvennetään, millainen brändimielikuva jokaisella haastateltavalla 
oli kauppakeskus Elosta. Haastatteluista kerättiin Elon parhaat ominaisuudet, joita olivat 
lämminhenkisyys, siisteys, turvallisuus, saavutettavuus, valoisuus ja viihtyisyys. Kehi-
tystä vaativiin ominaisuuksiin puolestaan kuului erityisesti heikko mainonta ja kauppa-
keskuksen valikoiman suppeus. Haastateltavien vastausten perusteella tehtiin SWOT-
analyysi ja brändinkehittämisehdotuksia.  
 
Brändinkehittämisehdotuksiin kirjattiin lähes kaikki ehdotukset, mitä haastatteluissa 
kävi ilmi. Lisäksi ehdotuksiin kirjattiin ideoita, joita tämän opinnäytetyöntekijälle tuli 
mieleen haastateltavien vastauksista. Brändinkehittämisehdotukset ovat jaoteltu kuuteen 
kategoriaan, joihin kuuluvat liikkeet, ravintolat, sisustus ja teema, tapahtumat, mainonta 
ja yleiset kehitysehdotukset. Brändinkehittämisehdotukset ovat toteutettavissa. Toimek-
siantajan tehtäväksi jää valita ehdotuksista heille sopivimmat. 
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This thesis was commissioned by the Elo shopping center, which wanted a study to be 
conducted on Elo’s brand image. Customers were surveyed regarding their perceptions 
of the Elo brand; their answers were compiled, and based on these data, brand-
development suggestions were made. The results were meant to provide information to 
the shopping center’s management about Elo’s brand from the customer's point of view. 
Another objective of this thesis was to use the knowledge gained from the survey, to-
gether with the brand development suggestions, to develop the brand of the Elo shop-
ping center, so as to attract more customers. The Elo shopping center is presented in the 
introduction, together with the reasons that initiated this thesis. 
 
In the theory section of this thesis, the brand concept is defined, the history of brands is 
described, and branding as a process is explained. Also, analyses that can be used for 
building and investigating a brand are introduced. This thesis also outlines the steps that 
can be followed to accomplish long-term results in terms of brand awareness. Other 
issues covered in the theoretical part of this thesis are brand positioning, characteristics 
effecting experienced quality, management by brand, and levels of brand loyalty.  In 
addition the qualitative research method is introduced. 
 
The brand study was performed as a semi-structured qualitative study. Ten customers 
who use the Elo shopping center were interviewed for this study. These interviews are 
explained, and the brand image of the Elo shopping center held by each customer who 
was interviewed is analyzed in the empirical part of this thesis. From this interview ma-
terial, the strongest aspects of the Elo brand, and the aspects of the brand, which need 
most improvement were identified. The most often cited positive terms that were used 
to describe Elo were warm-hearted, clean, secure, accessible, bright, and cozy. The neg-
ative terms were weak advertising and limited product range. Based on these interview 
data, a SWOT analysis and brand-development suggestions were made. 
 
Almost all the suggestions that were made in the interviews were listed in the brand-
development suggestions. In addition, the brand-development suggestions include some 
ideas that occurred to the writer of this thesis, based on the answers of the interviewees. 
The brand-development suggestions are divided into six different categories: stores, 
restaurants, interior design and theme, events, advertising, and general development 
suggestions. The brand-development suggestions introduced in this thesis are realistic 
and feasible, but in the end, the management of the Elo shopping center is the party that 
will decide which suggestions are the most suitable for them. 

Key words: brand, branding, brand developing, shopping center, marketing 
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ERITYISSANASTO  

 

 

Puolistrukturoitu Laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmä, jossa suorite-

taan haastattelu kyselylomakkeen kanssa, mutta niin, että 

haastateltavalle ei ole annettu mitään valmiita vastausvaihto-

ehtoja.  

Konnotaatio Sanan perusmerkitykseen liittyvät mielleyhtymät ja sivu-

merkitykset. 

Hintapreemio Yrityksen brändäämästään tuotteesta saaman korkeamman 

hinnan ja tuotteen täydellisen kilpailun hinnan välinen ero-

tus. 

B to B Yritysten välinen kauppa.  

B to C Yrityksen ja yksityishenkilön välinen kauppa. 

SWOT-analyysi Analyysi, jossa tarkastellaan yrityksen vahvuuksia 

(strengths), heikkouksia (weakneses), mahdollisuuksia (op-

portunities) ja uhkia (threats). 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn tausta 

 

Kauppakeskus Elo avattiin huhtikuussa vuonna 2009 Ylöjärvelle, Elovainoin alueelle. 

Kauppakeskus Elo on Pirkanmaan kolmanneksi suurin kauppakeskus heti Ideaparkin ja 

Koskikeskuksen jälkeen. Kauppakeskuksessa on pinta-alaa yhteensä 28 560 neliömet-

riä, josta vuokrattavaa tilaa 24 009 neliömetriä. Liiketiloja kauppakeskuksessa on 64 

kappaletta. Kauppakeskus Elon omistaa Sponda Oyj, joka toimii tämän opinnäytetyön 

toimeksiantajana. (Sponda, 2015) 

 

Kun kauppakeskus Elo avasi ovensa, oli 95prosenttia tiloista täynnä, mutta nyt tilanne 

on toinen. Kauppakeskuksen liiketiloista suunnilleen 20 prosenttia on tyhjänä. Elolla on 

ollut vaikeuksia saada kauppakeskukseen uusia liikkeitä ja vanhoja liikkeitä on muutta-

nut sekä muuttamassa. Tämän vuoksi kauppakeskuksen johto onkin kiinnostunut selvit-

tämään, onko Elon brändi sellainen kuin he uskovat sen olevan ja kuinka he voisivat 

kohentaa tätä brändiä houkuttelevammaksi. Kauppakeskuksen johto haluaisi tietää mil-

lainen on heidän asiakkaidensa brändimielikuva Elosta. 

 

 

1.2 Työn tavoitteet ja tarkoitus 

 

Tämä työn tarkoituksena on tutkia kauppakeskus Elon asiakkaiden brändimielikuvaa 

Elosta haastattelemalla sen asiakkaita, ja vastauksien perusteella koota brändinkehittä-

misehdotuksia.  

 

Tämän työn tavoitteena on käyttää haastatteluista saatuja tietoja lisäämään kauppakes-

kus Elon johdon tietoa Elon brändistä asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on 

auttaa tämän tiedon ja työn sisältämien brändikehitysehdotuksien pohjalta kehittämään 

Elon brändiä ja näin saada houkuteltua lisää asiakkaita kauppakeskukseen. Asiakkaille 

vetovoimainen kauppakeskus on myös houkutteleva erilaisille liikkeille.  
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tätä opinnäytetyötä varten tutustuttiin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, jonka pohjal-

ta laadittiin kyselylomake, jota apuna käyttäen suoritettiin laadullinen tutkimus. Kysei-

nen tutkimusmenetelmä valittiin, koska brändi on asia, jota on hanakala mitata nume-

roilla tai kaavioilla. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä kauppakeskus Elon asia-

kasta. Otantaan kuulunut nuorin henkilö oli 19-vuotias ja vanhin 59-vuotias. Haastatte-

luun valittiin  tarkoituksellisesti enemmän naisia, koska Anna Kortelaisen mukaan 

(2005, 74) Kansainvälinen ostoskeskusneuvoston tilastoista voidaan todeta, että 70% 

kaikista ostoksista on naisten tekemiä. Tätä opinnäytetyötä varten on haastateltu Elon 

asiakkaita, jotka ovat tavoitettu opinnäytetyöntekijän omien kontaktien kautta. Haastat-

telut suoritettiin tapaamalla Elon asiakkaita erikseen sovituissa paikoissa. Apuna käytet-

tiin kyselylomaketta, joka antoi raamit keskustelulle. Haastattelu suoritettiin puolistruk-

turointuna. Keskustelun kautta Elon asiakkailta selvitettiin heidän mielipiteitään kaup-

pakeskus Elon brändistä. 

 

 

1.4 Työn kulku ja teoreettinen viitekehys 

 

Toisessa luvussa käydään läpi brändin määritelmä ja brändin historiaa, jotta saadaan 

kokonaisvaltainen kuva brändistä. Kolmannessa luvussa puolestaan käsitellään brändä-

ystä prosessina. Luvussa selvennetään sitä, miten brändistä tulee pitää jatkuvaa huolta.  

 

Neljännessä luvussa tutustutaan brändin rakentamiseen ja kehittämiseen askel askeleel-

ta. Tässä luvussa esitellään analyysit, joita voidaan käyttää brändiä tutkittaessa. Lisäksi 

luvussa esitellään askeleet, jotka toteuttamalla voidaan saavuttaa pitkävaikutteisia tulok-

sia brändin tunnettavuuden kannalta.  Luvussa käsitellään myös brändin positiointia, 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tuotteen koettuun laatuun, brändillä johtamista ja brän-

diuskollisuuden tasoja. 

 

Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä, eli laadulli-

nen tutkimus. Luvussa tutustutaan myös haastatteluun ja havainnointiin, koska brändi-

tutkimus suoritettiin haastatteluilla ja havainnointi on aina tärkeä osa haastattelutilannet-

ta. 
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Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen tulokset eli haastattelut referoituna ja jo-

kaisen haastateltavan brändimielikuva kauppakeskus Elosta.  

 

Seitsemännessä luvussa pohditaan kauppakeskus Elon asiakkaiden brändimielikuvien 

vahvimpia ominaisuuksia. Lisäksi luvussa avataan vastauksien pohjalta rakennettua 

SWOT-analyysiä.  

 

Kahdeksannessa luvussa esitellään haastateltavien vastauksien pohjalta koottuja brändin 

kehittämisehdotuksia.  
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2 BRÄNDI JA SEN OMINAISUUDET 

 

Suomessa brändin ajatuksesta ei pidetä, vaikka suomalaiset rakastavatkin esimerkiksi  

Fazeria, Iittalaa ja Arabiaa. Moni tuomitsee brändäyksen tarpeettomana, vaikka se ulot-

tuu nykyään lähes kaikkialle. Kaikkea kuitenkin brändätään. Hyvänä esimerkkinä ovat 

kirjailijat, muusikot, urheilijat ja tuotteet. Brändit herättävät tunteita ja niillä tahkotaan 

rahaa. Vaikka keskustelu brändeistä ja brändäyksestä on kiivastunut vasta kuluneella 

parilla vuosikymmenellä, on niillä tehty rahaa jo vuosia. Esimerkiksi Coka Cola:n val-

mistamiseen tarvittavat aineet maksavat hädin tuskin kaksi senttiä, silti pakkaukseksi 

jalostettu tuote maksaa monisatakertaisesti. Esimerkkejä on monia. Automerkkien mie-

likuvaerot kasvavat, mutta autojen ulkonäkö alkaa kummasti lähennellä toisiaan. (Sou-

nio 2010, 18-20) 

 

Brändi sanan konnotaatio on vieläkin monelle suomalaisille negatiivinen. Brändätyt 

tuotteet ovat monen suomalaisen silmissä ylihintaisia, yliarvostettuja, ylimainostettuja 

nätisti pakattuja tuotteita. Unohdetaan kuitenkin vielä se, miten kotimaassamme sana 

brändi käsitetään ja tarkastellaan sanan oikeaa merkitystä. Mitä sanalla brändi oikeasti 

tarkoitetaan? Tätä aihetta käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  

 

Liisa Sounio (2010), Brändikäs -kirjan kirjoittaja, määrittelee brändin olevan ”pärstää ja 

sielua”. Sounio tarkoittaa siis, että tuotteen, yrityksen tai vaikka ihmisen brändillä viita-

taan kohteen herättämään mielikuvaan yhdistettynä itse yritykseen, tuotteeseen tai ihmi-

seen. Brändi siis koostuu kahdesta eri asiasta. Sanalla ”pärstä” Sounio tarkoittaa ulko-

näköä, pelkästään visuaalista osuutta, esimerkiksi tuotteet pakkausta. ”Sielu” sanalla 

hän tarkoittaa esimerkiksi tuotteen historiaa, persoonallisuutta, taustaa ja toimintaa. 

(Sounio 2010, 24) 

 

Hannu Laakso puolestaan lainaa tuttavaansa Gustaf Hafrénia määritellessään brändiä 

kirjassaan Brändit kilpailuetuna. ”Brändi on se lisäarvo, jonka kuluttaja on tuotteesta 

valmis maksamaan lisää verrattuna tavalliseen, nimettömään tuotteeseen, joka kuitenkin 

täyttää saman tarkoituksen. Merkityksetön tuote on vain hyödyke. Kun brändi ei pysty 

tarjoamaan kuluttajalle parempaa etua, kuin kilpailijat, se muuttuu hyödykkeeksi. Hyö-

dykkeiden kohtalon määrää markkinahinta.” (Laakso 2003, 22) 
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Brändi voidaan määritellä siis monin eri sanoin, mutta lyhyesti sanottuna se on tuotteen 

kokonaisuus, se on tuotteen aineetonta pääomaa.  

 

Brändiä ei kuitenkaan pidä sekoittaa imagoon tai maineeseen, sillä ne ovat täysin eri 

asioita. Imagolla viitataan mielikuvaan, joka asiakkaalla on tuotteesta tai palvelusta. 

Tämä voi olla myös yrityksen itse luoma mielikuva. Maine puolestaan on asiakkaan 

kokemukset ja koettu mielikuva yhdessä. Maineen yritys ansaitsee omalla toiminnal-

laan. Vaikka imago ja maine eivät ole sama asia kuin brändi, ne kuitenkin muokkaavat 

sitä joko vahvemmaksi tai heikommaksi. Kun tuote tai palvelu syntyy, sitä ei heti voida 

kutsua brändiksi. Brändi rakentuu ajan kanssa. Joillakin se kestää paljon kauemmin kuin 

toisilla. Kun liiketoiminta ja tuotteen tai palvelun tunnettavuus kasvavat, kasvaa myös 

brändi. (Poiksalo 2010, 10)  

 

Voimansa brändi saa kohderyhmältään. Se kasvaa vuorovaikutuksessa asiakkaiden 

kanssa. Brändi antaa tuotteelle tai palvelulle merkityksiä ja arvolatauksia, jotka kum-

puavat yrityksen ja sen asiakkaiden yhteisestä historiasta. (Taipale 2007, 13) 

 

Brändin tärkeys kulminoituu neljään asiaan. Hyvä brändi saa paremman hinnan tai vo-

lyymietua, suojaa yritystä vaikeuksissa, säästää kustannuksissa ja auttaa rekrytoimaan 

parhaat ihmiset. Ensisijaisesti brändillä saadaan tuotteille ja palveluille kilpailijoita pa-

rempi hinta ja asema markkinoilla. Hyvä markkina-asema luo etua neuvottelutilanteissa 

suhteessa sidosryhmiin sekä suuremmat volyymit, minkä ansiosta myynti on suurempi 

tai kannattavuus parempi. Tämä vaikuttaa osakkeen arvoon. Brändi on siis aineetonta 

pääomaa, joka kasvattaa yrityksen arvoa. Hintapreemio on mahdollista saavuttaa, kun 

jakelutie tiedostaa vahvan brändin. Vahvan brändin kanssa halutaan olla yhteistyössä, 

koska siihen luotetaan ja sitä ei haluta jättää pois valikoimasta. Vahva brändi suojaa 

myös vastoinkäymisissä, koska tapahtui mitä vain, on vahvaa brändimielikuvaa vaikeaa 

muuttaa suuntaan tai toiseen. Se voi kärsiä hetkellisesti, mutta palautuu nopeasti takai-

sin. Hyvää brändiä ei tarvitse markkinoidakaan niin paljon, kuin heikompaa. Brändin jo 

olemassa oleva tunnettavuus hoitaa markkinoinnin yrityksen puolesta. Brändin raken-

taminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja sitä täytyy muistaa ylläpitää. Myös työnteki-

jät arvostavat vahvaa brändiä. Ihmiset arvostavat ja luottavat vahvaan brändiin enem-

män ja tämän vuoksi ovat valmiita tekemään halvemmalla suurelle brändille mieluum-

min töitä kuin isolla palkalla pienelle toimijalle, josta kukaan ei tiedä. Näyttäähän isolle 
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brändille työskentely paremmalta CV:ssäkin. Hyvällä brändillä yritys saa valita parhaat 

työntekijät päältä.  (Mäkinen, Kahri & Kahri 2010, 28-33) 

 

 

2.1 Brändin historia 

 

Brändin käsite syntyi jo toistasataa vuotta sitten Yhdysvalloissa. Tuolloin brändi oli 

tunnistamista helpottava omistuksen symboli, eli polttomerkki karjassa, orjassa tai rikol-

lisen ihossa. Brändi oli tunnus, joka erotti lehmän, orjan tai rikollisen muista. Se oli 

erottautumista. (Mäkinen 2010, 15) 

 
Brändi, vaikka sitä ei siksi kutsuttukaan, tunnettiin jo kuninkaiden hoveissakin, joissa 

sillä oli viestinnällinen merkitys. Hienoimmat peruukit, puvut ja gobeliinit viestivät hal-

litsijan mausta, mieltymyksistä, mahdista ja varakkuudesta. Kun rahvaat rikastuivat, 

pyrkivät he jäljittelemään yläluokan tyyliä. 1800-luvulla alkoi teollistuminen ja tuotanto 

siirtyi naapurin pikku putiikista suuriin tuotantolaitoksiin. Ostajalle oli silti viestittävä 

myytävän tuotteen olevan sama, kuin se, mitä putiikissa myytiin ja näin keksittiin lei-

mat, joita lyötiin niin suurien laatikoiden, kuin pienten pakettienkin kylkiin. (Suonio 

2010, 25-26) 

 

1940-50 -luvulla Amerikassa kritisoitiin mainontaa ja esitettiin teorioita, jotka väittävät 

mainonnan manipuloivan kuluttajia, mutta niinhän se välillä tekeekin. Monet meistä 

ovat joskus joutuneet mainonnan houkuttelemiksi ja ostaneet tuotteen mainosten perus-

teella, mutta tuote ei olekaan vastannut odotuksia. Brändin tavoite ei kuitenkaan suora-

naisesti ole huijata ketään, vaan tuoda esiin ne kaikkein parhaimmat ominaisuudet. 

(Sounio 2010, 23) 

 

Ensimmäiset nykypäivän käsityksen mukaiset brändit syntyivät kulutustavaroiden 

markkinoille. Hyviä esimerkkejä näistä on Coca-Cola ja Heinz. Nykyään brändejä löy-

tyy niin B2C- kuin B2B sektorilta. (Mäkinen 2010, 15) 
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3 BRÄNDÄYS 

 

 

Brändäys ei Suomessa ole kauaa ollut suuressa asemassa, mutta viimevuosien aikana 

sen tärkeys on alettu huomata. Brändäys koetaan entistä tärkeämmäksi, koska maailma 

digitalisoituu ja rahaa on niukasti. Suuret globaalit yritykset valtaavat markkinoita myös 

Suomessa. Pienten kotimaisten yritysten vain täytyy jollain tavalla taistella vastaan. 

Kaiken tämän vuoksi suomalaiset yritykset alkoivat kiinnostua brändäyksestä ja mah-

dollisuudesta myydä enemmän kalliimmalla. (Mäkinen 2010, 16-17) 

 

Brändäys on prosessi. Brändi syntyy vasta, kun tuotteelle on luotu jotain erilaista, oma-

leimasta ja kilpailijoista poikkeavaa. Tämä jokin voi kuitenkin olla fyysisen ominaisuu-

den lisäksi hinta, jakelutie/jakelutapa tai markkinointiviestintä. Brändi on syntynyt vasta 

sitten, kun kuluttaja kokee tuotteen tai palvelun tuovan lisäarvoa kilpailijoiden vaihtoeh-

toihin nähden. (Laakso 2003, 83) 

 

Kun tuote on olemassa, sitä on mainostettava. Brändi ei kehity, jos kukaan ei tiedä sen 

olemassaolosta. Mainostaminen lisää tunnettavuutta. Mainostamisen ja markkinaosuu-

den välillä on olemassa selvä suhde. Mitä tunnetumpi brändi on, sitä vahvempi se on. 

Mainostamisessa ei kuitenkaan kannata keskittyä siihen, että tuotteen tai palvelun ole-

massaolosta kerrotaan. Brändäyksessä yritetään myös vaikuttaa siihen, mitä asiakkaat ja 

potentiaaliset asiakkaat ovat tuotteesta mieltä. (Marconi 2000, 38-39) 

 

Oikeanlaisen tunnettavuuden lisäämiseen voidaan pyrkiä sponsoroimalla tiettyjä, omaa 

liiketoimintaa ja haluttua mielikuvaa tukevia yrityksiä, yhteisöjä, joukkueita, hyvänte-

keväisyyssäätiöitä tai vaikka muusikkoja. Oman yrityksen tai tuotteen nimen saaminen 

esille edustaviin ja näkyviin paikkoihin ei varmasti ole myöskään haitaksi. Yritys voi 

myös pyrkiä saamaan itsestään lehtijuttuja ja haastatteluja televisioon tai vaikka radi-

oon. Myös ”yhdeksän kymmenestä suosittelisi meitä” -tyyliset tutkimukset antavat asi-

akkaille tieteelliseltä tuntuvan vakuuden tuotteen luotettavuudesta. Tietenkin näissä 

tapauksissa tutkimus on suoritettava ja tuotteen on oikeasti oltava sellainen, jota ihmiset 

suosittelisivat eteenpäin. Lisäksi tutkimustulosten täytyy olla mainitunlaisia. (Marconi 

2000, 40) 
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Tuotteen paketointiin ja logoon on myös kiinnitettävä huomiota, koska se on osa brän-

däystä. Paketti vahvistaa asiakkaan mielikuvaa tuotteen brändistä. (Sounio 2010, 19) 

 

Jotta brändäyksessä sekä brändin ylläpidossa onnistuttaisiin, on yrityksen osattava vies-

tiä työntekijöilleen. Työntekijät ovat usein niitä, jotka toimivat asiakkaiden kanssa. 

Työntekijät vaikuttavat siis suoraan ja vahvasti yrityksen kuvaan, brändiin. Tämän 

vuoksi heidän on oltava tietoisia yrityksen strategiasta ja visiosta, jotta he pystyvät sitä 

toteuttamaan. Tutkimukset osoittavat, että 84prosenttia työntekijöistä, jotka ymmärtävät 

yrityksensä menestystekijät, haluavat auttaa yritystä menestymään. Suurin osa työnteki-

jöistä, joilla ei ole tästä ymmärrystä tai tietoa, eivät ole myöskään kovinkaan kiinnostu-

neita yrityksen menestyksestä. Jokaisen työntekijän on tiedettävä osansa kokonaisuutta 

rakentaessa. (Malmelin 2007, 54-55) 
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4 BRÄNDIN RAKENTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 

 

 

Brändin rakentamisen lähtökohtana on yrityksen sisällä tehtävä sarja päätöksiä, jotka 

tulee voida pelkistää äärimmilleen ja joihin tulee vastata äärimmäisen rehellisesti ja 

realistisesti. Ainoa oikea lähtökohta brändin rakentamiselle on yrityksen omat analyysit 

itsestään ja sitä ympäröivästä toimialasta. (Suokko 2006, 76) 

 

Brändin rakentaminen on jatkuva prosessi. Tuotteelle täytyy ensin luoda kilpailijoista 

poikkeava ja kuluttajille merkityksellinen ominaisuus, joka voi olla fyysinen tai jokin 

muu, kuten hinta, jakelu tai markkinointiviestintä. Brändi siis syntyy vasta silloin, kun 

asiakas kokee tuotteen tuovan hänelle lisäarvoa toimialan muihin tuotteisiin nähden. 

Brändin rakentamisen vaiheet Laakson mukaan ovat brändiin liittyvät analyysit, tunnet-

tavuuden luominen, haluttujen ominaisuuksien (mielleyhtymien) liittäminen brändimie-

likuvaan, ostamisen aikaansaaminen ja brändiuskollisuuden saavuttaminen.  (Laakso 

2003, 83) 

 

 

4.1 Brändiin liittyvät analyysit 

 

Tärkeiden strategisten päätösten tueksi tehdään lähes aina tutkimuksia. Näin toimitaan 

myös brändin rakentamisessa. Tässä vaiheessa tehdään siis asiakasanalyysejä, kilpailija-

analyysejä sekä oman brändin analyysejä. (Laakso 2003, 83-88) 

 

 

4.1.1 Asiakasanalyysi 

 

Asiakasanalyysien teemat voidaan jakaa neljään ryhmään, joita ovat: trendit, osto-

motiivit, asiakaskunnan jakautuminen segmentteihin ja tyydyttymättömät tarpeet. 

(Laakso 2003, 91) Seuraava kuva selventää asiakasanalyysien teemojen jaottelua. 
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Kuva 1. Asiakasanalyysien teemojen jaottelu 

 

Toimialoilla trendit vaihtelevat paljon. Tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että 

maailma muuttuu jatkuvasti ja trendi kertoo mihin suuntaan muutos on tällä hetkellä 

tapahtumassa. Erilaisia havaittavia trendejä ovat muun muassa sosioekonominen erilais-

tuminen, väestön ikääntyminen ja arvotietoisuuden nousu. Sosioekonominen erilaistu-

minen tarkoittaa kuluttajien erilaistumista. Tuloerot kasvavat ja tämän vuoksi kuluttaji-

en tarpeet erilaistuvat. Väestön ikääntymisellä viitataan loogisesti siihen, että väestöstä 

yhä kasvava prosentuaalinen osuus on iäkkäämpiä ihmisiä. Tämä johtuu syntyvyyden 

laskusta ja odotetun eliniän kasvusta. Arvotietoisuuden nousu puolestaan viittaa kulutta-

jien eettisten näkemysten ja arvostusten vahvistumiseen. Ne ohjaavat kuluttajan valinto-

ja ympäristöystävällisempiin, eettistä tuotantotapaa noudattaviin ja terveellisempiin 

vaihtoehtoihin. (Laakso 2003, 92) 

 

Ostomotiivit voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka ovat funktionaaliset ostomotiivit, 

emotionaaliset ostomotiivit ja käyttäjästä viestivät ostomotiivit. Funktionaaliset osto-

motiivit perustuvat tuotteen toiminnallisiin ja käyttötarkoituksellisiin ominaisuuksiin. 

Näiden suhteen täytyy yrityksen analysoida, mitkä toiminnalliset ominaisuudet ovat 

kuluttajalle tärkeitä, mikä niiden tärkeysjärjestys on ja voiko asiakkaita jäsennellä funk-

tionaalisten tuote-etujen mukaan. On myös muistettava, että asiakkaat tuntuvat usein 

korostavan funktionaalisia ostomotiiveja enemmän tuotevalinnassaan, koska haluavat 

vaikuttaa viisaammilta ja rationaalisemmilta. Kuluttajat eivät usein kehtaa myöntää tur-
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hamaisilta vaikuttavia, tunneperäisiä ostopäätöksiään. Tunneperäisiä ostomotiiveja ovat 

emotionaaliset ostomotiivit. Tämä tarkoittaa, että kuluttaja ostaa jonkin tuotteen sen 

takia, että se yksinkertaisesti tuntuu hyvältä vaihtoehdolta. Käyttäjästä viestivällä osto-

motiivilla viitataan siihen, että kuluttajan ostomotiivi on lähettää jotain viestiä ympäris-

tölleen. Tuotteet, joita ostetaan kyseisellä motiivilla edustavat usein hintahaitarin ylä-

päätä. (Laakso 2003, 93-96) 

 

Asiakaskunta jakautuu usein selvästi erilaisiin segmentteihin. Samalla toimialalla on siis 

eri segmentteihin ostomotiiviensa perusteella jakautuvia kuluttajia. Brändin ytimeksi 

valitaan siis se ostomotiivi, joka houkuttelee kyseisen ostomotiivin omaavaa asiakas-

segmenttiä. (Laakso 2003, 97) 

 

Paras mahdollinen tilanne yritykselle on löytää merkittävä ostomotiivi, johon markki-

noilla ei ole vielä tuotetta ollenkaan. Asiakkaat eivät kuitenkaan osaa välttämättä itse 

vastata, millainen tuote markkinoilta puuttuu. Asiakkaiden tarkkailu siellä, missä osto-

päätös tapahtuu, on tällaisten tyydyttymättömien tarpeiden löytämisessä erityisen tärke-

ää. (Laakso 2003, 99) 

 

 

4.1.2 Kilpailija-analyysi 

 

Kun asiakkaiden tarpeet ovat selvillä, voidaan törmätä seuraavaan ongelmaan, joka syn-

tyy, kun kilpailevat yritykset tyydyttävät samoja ostomotiiveja samalla tavalla. Kilpaili-

joiden tunteminen on tässä tilanteessa valttia. Kilpailija-analyysi voidaan jakaa neljään 

kategoriaan, joita ovat: kilpailijoiden brändit, toimialan brändien jäsentely, muutokset 

kilpailijoiden brändeissä ja kilpailevien brändien vahvuudet ja heikkoudet. (Laakso 

2003, 105) 

 

Kilpailijoiden brändeissä ei ole merkittävintä se, miten yritykset sitä viestivät vaan se, 

miten kuluttajat kilpailijan brändin kokevat, eli millainen mielikuva heillä toimialan 

brändeistä on. Suorien kilpailijoiden kartoitus on helppoa, mutta on huomioitava myös 

kilpailijat, jotka voivat löytyä perinteisten kilpailijoiden lisäksi. Esimerkiksi varak-

kaammat henkilöt eivät välttämättä valitse pelkästään eri automerkkien väliltä halutes-

saan ostaa uuden menopelin. Kilpailijoita voivat tässä tapauksessa olla myös luksusve-

neet tai vaikka moottoripyörät. Toimialan brändien analysoinnin jälkeen, ne voidaan 
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jäsennellä omiin kategorioihinsa, mikä antaa todellisen kuvan toimialan kilpailutilan-

teesta. Toimialalle lähtemistä kannattaa harkita uudestaan, jos kilpailijoita on paljon, 

yksittäiset kilpailijat ovat voimakkaita tai kuluttajilla on jo erityisen vahvat mielikuvat 

kilpailijoiden brändeistä. (Laakso 2003, 105-106) 

 

On tärkeää huomioida, miten kilpailijat mainostavat brändiään. Brändiä mainostetaan 

sellaisena, kun se halutaan tulevaisuudessa nähtävän. Muutokset mainonnassa ennakoi-

vat muutosta kilpailijan brändin positioionissa. Kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet 

on myös huomioitava. Esimerkiksi mielikuva toimialaa hallitsevasta brändistä voi pai-

sua liikaa, kun siihen liitetään yhä useampia ominaisuuksia, niin että se sopisi kaikille. 

On muistettava, että tuotteen sopiessa kaikille, ei se enää istu täydellisesti kenellekään. 

(Laakso 2003, 107-109) 

 

 

4.1.3 Analyysi omasta brändistä 

 

Oman brändin tutkimista ei voi ohittaa. Brändi on kuluttajan kokemaa lisäarvoa toimi-

alan muihin tuotteisiin nähden, minkä vuoksi brändimielikuva on ratkaiseva tekijä tuo-

tetta valittaessa. Kolme tärkeää osa-aluetta brändiä analysoitaessa ovat: brändin juuret, 

brändin vahvuudet ja heikkoudet, eli mikä on brändin uskottavuusvyöhyke sekä nykyi-

nen brändi-imago. (Laakso 2003, 109-110) 

 

On erittäin hyödyllistä tuntea ja ymmärtää brändin juuret. Toimialansa pioneereilla 

brändit kantavat alkuperäisyyden perintöä, joka on ainutlaatuinen lisä merkin uskotta-

vuuteen. Hyvä esimerkki tällaisesta on lasten rakennuspalikka-merkki Lego. Kaikilla 

brändeillä on kuitenkin juurensa, joten oman brändin analyysissä kannattaa selvittää, 

miten brändi on saanut alkunsa ja millainen imago sillä alussa oli. Jos brändi on mieli-

kuvallisesti laajentunut, kannattaa sitä verrata siihen, mitä se aikoinaan edusti. Brändin 

perusasiat eivät saa muuttua. Jos brändin tunnettuutta aletaan käyttää aivan toisissa tuo-

teryhmissä ja toisissa yhteyksissä kuin alun perin, vaikeudet usein alkavat. Vaikeuksien 

ilmetessä brändi saatetaan usein takaisin radalleen sen juuria tutkimalla. Yhteenvetona 

voi siis todeta, että brändin perusta täytyy pysyä samana, jotta brändi pysyy kuluttajalle 

selkeänä. (Laakso 2003, 110-111) 
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Brändin vahvuuksia ja heikkouksia tutkiessa tulee kuluttajalta kysyä niitä. Totuus brän-

distä tulee kuluttajan suusta. Jos kuuluttajan mielestä kilpaileva brändi on esimerkiksi 

suorituskykyisempi, niin asia on näin, vaikka fakta olisikin jotain aivan muuta. Analyy-

sissä ei siis huomioida faktoja, vaan kuluttajan mielipiteitä. Brändi ei saa erkaantua sen 

luontaisista, jo kuluttajan mielessä olevista arvoista, koska tällöin se jättää uskottavuus-

vyöhykkeensä. Jos jotain ominaisuutta, jota kuluttajan mielestä brändillä ei ole, aletaan 

mainostaa, on todennäköistä, että arvonnousun tästä markkinoinnista saa tuote, jolla 

tämä ominaisuus kuluttajan mielestä on. Brändin perusarvoja, eli sen sielua, ei siis kan-

nata riskeerata. Brändin heikkouksien tiedostaminen on myös tärkeää. On siis tunnustet-

tava se, että brändillä ei valloiteta täysin uusia ulottuvuuksia, vaan vahvistetaan jo ku-

luttajan mielessä olevaa mielikuvaa, jos ominaisuus on kuluttajalle merkittävä. (Laakso 

2003, 111-112) 

 

Kun brändi-imagoa tutkitaan kuluttajan näkökulmasta, onnistunut tutkimus kuvailee 

kuluttajan mielikuvan brändistä, brändiin liittyvät mielleyhtymät, miten brändi eroaa 

kilpailijoista, miten brändin imago on ajan kuluessa muuttunut, eroaako brändi-imago 

sen mukaan, keneltä kysytään ja minkä edun kuluttaja kokee brändin käyttämisestä saa-

vansa. (Laakso 2003, 112) 

 

Bränditutkimusta voi suorittaa pienryhmätutkimuksissa tai laajemmissa tutkimuksissa. 

Yleensä näissä kuitenkin kysytään kuluttajilta mitä brändejä he käyttävät ja miksi. Li-

säksi heitä pyydetään kuvailemaan millaisia mielleyhtymiä he brändiin liittävät. Brändiä 

tutkittaessa haasteena on se, että vaikka kuluttajan totuus on ainoa oikea, kuluttajilla on 

tapana sanoa yhtä ja tehdä toista. Epäsuorat tutkimusmenetelmät vapauttavat vastaajat 

suorilta kysymyksiltä ja vastauksilta, minkä ansiosta vastaaja paljastaa helpommin to-

delliset ajatuksensa. (Laakso 2003, 114) 

 

 

4.1.4 Brändimielikuvan epäsuorat tutkimusmenetelmät 

 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 2.) esitellään brändimielikuvan epäsuorat tutkimusmene-

telmät, joista osaa on sovellettu tässä opinnäytetyössä tehtyyn laadulliseen tutkimukseen 

kauppakeskus Elon asiakkaiden brändimielikuvan selvittämiseksi.  
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Kuva 2. Brändimielikuvan epäsuorat tutkimusmenetelmät (Mukailtu Laakso 2003, 114) 

 

Vapaat mielleyhtymät 

 

Tässä menetelmässä kuluttajalle esitellään brändien nimiä, joiden joukossa on oma 

brändi sekä kilpailijoita. Kuluttajan tulee kertoa mahdollisimman nopeasti ensimmäinen 

mieleen tuleva sana. Jotta tutkija ymmärtää vastaajaa, on järkevää keskustella myös 

siitä, millä perusteella sanat valittiin. Tämän metodin seurauksena voi olla satoja eri 

sanoja, minkä vuoksi voidaan käyttää myös menetelmää, jossa vastaajaa pyydetään ar-

vioimaan numeraalisesti sitä, kuinka hyvin jokin sana brändiä kuvaa. Esimerkiksi niin, 

että yksi piste siitä, jos sana ei kuvaa ollenkaan brändiä ja viisi pistettä siitä, että sana 

kuvaa brändiä erittäin hyvin. Kilpailijat kannattaa ottaa mukaan sen vuoksi, että saadaan 

kokonaiskuva siitä mikä brändi "omistaa" minkäkin mielleyhtymän. (Laakso 2003, 113-

115) 

 

Kuvien tulkinta 

 

Vastaajaa voidaan myös pyytää piirtämään kuva tilanteesta, missä brändi on mukana. 

Tämä antaa vastaajalle mahdollisuuden käyttää hahmoja ilmaisemaan käsitystään brän-

distä, sen sijaan, että vastaajan tarvitsisi ilmaista tuntemuksiaan sanoin. Kuvat voivat 

paljastaa brändistä myös asioita, joita vastaaja ei itse edes tiedosta. (Laakso 2003, 115) 
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Brändi henkilönä 

 

Kun vastaajalta tiedustellaan millainen henkilö brändi olisi, jos se olisi ihminen, saa-

daan usein selville perusasioita kuten onko brändi nykyaikainen vai vanhanaikainen, 

mielenkiintoinen vai tylsä, tavanomainen vai eksoottinen. Tarkentavia kysymyksiä voi-

vat olla esimerkiksi ikä, sukupuoli, persoonallisuus, kiinnostuksen kohteet, mitä lehtiä 

brändiä esittävä ihminen lukee tai millä autolla hän ajaa. (Laakso 2003, 116) 

 

Brändi eläimenä 

 

Koska kuluttajien on joskus vaikeaa ilmaista mielikuviaan, on käytännöllinen lähesty-

mistapa pyytää kuluttajia kertomaan brändiin liittyviä mielleyhtymiään tuttujen asioiden 

kautta. Tällaisia ovat eläimet, autot, lehdet, puut, elokuvat kirjat tai valtiot. Kysymys 

voi olla esimerkiksi: jos brändi X olisi eläin, mikä eläin se olisi? (Laakso 2003, 116)   

 

Käyttötilanteen syväanalyysi 

 

Vastaajaa voidaan pyytää kertomaan tilanteesta, jossa hän käyttää kyseistä brändiä tai 

yleisesti tietyn toimialan tuotetta. Tämä voi vapauttaa vastaajan, koska hän voi keskittyä 

miettimään tilannetta ja tuotteen käytön aiheuttamia tuntemuksia. Vastauksista selviää 

käyttöyhteyden merkitys. (Laakso 2003, 117) 

 

Ostopäätöstilanteen analyysi 

 

Tässä vaiheessa kuluttajalta kysytään, minkä merkkisen tuotteen hän ostaisi, jos hän 

arvostaisi tuotteessa vain jotain tiettyä ominaisuutta, kuten hintaa, helppokäyttöisyyttä 

tai niin edespäin. Tällä tavalla brändeihin liittyvät mielleyhtymät voidaan kartoittaa il-

man, että niitä jouduttaisiin suoraan kysymään. (Laakso 2003, 117-118) 
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Brändin käyttäjän kuvaileminen 

 

Kun vastaajaa pyydetään kuvailemaan, millainen ihminen käyttää jotain tiettyä tuotetta, 

saadaan tätä kautta selville, miten eri brändien käyttäjien tarpeet ja ostomotiivit eroavat 

toisistaan. (Laakso 2003, 118) 

 

Mikä erottaa brändit toisistaan 

 

Tässä tutkimusmenetelmässä voidaan suoraa kysyä vastaajalta mitkä seikat erottavat 

kaksi brändiä toisistaan tai antaa kolmen tutun brändin valikoima ja kysyä mitkä kaksi 

brändiä ovat samanlaisia ja miksi, ja mikä tekee kolmannesta erilaisen. Tällä tavoin saa-

daan valaistusta kuluttajan mielestä brändien erilaistaviin tekijöihin. (Laakso 2003, 119) 

 

Henkilökohtaiset arvot ostomotiivina 

 

Henkilökohtaiset arvot ostamisessa voidaan jaotella sisäänpäin suuntautuneisiin ja ulos-

päin suuntautuneisiin arvoihin. Jälkimmäisiin kuuluu asioita, kuten sosiaalisen hyväk-

synnän saavuttaminen tai itsensä tärkeäksi kokeminen. Sisäänpäin suuntautuvat arvot 

voivat liittyä itsetuntoon, onnellisuuteen, kauneuteen, tai turvallisuuteen. Tällä tutki-

mustavalla eritellään kuluttajien kokemia etuja sekä henkilökohtaisia mieltymyksiä ja 

arvoja. (Laakso 2003, 120) 

 

 

Edellä mainittujen menetelmien lisäksi Laakso mainitsee vielä neljä bränditutkimusme-

netelmää: PhotoSorting, videointi, brändi-etnografia ja muistokirjoitukset. PhotoSorting 

menetelmässä vastaajille annetaan suuri määrä erilaisten ihmisten valokuvia ja heidän 

täytyy lajitella valokuvat eri brändien alle. Tämän menetelmän idea on sama, kuin brän-

di henkilönä -menetelmän. Videointi on työläs, mutta perusteellinen menetelmä, jossa 

vastaaja videoi arkipäiväänsä. Aikaa vievä materiaalin läpikäynti ja arviointi raottaa 

kuluttajien tapoja ja tottumuksia. Bändi-etnografia menetelmässä tutustutaan brändiä 

käyttäviin ihmisiin ja selvitetään, mitä brändin käyttäminen heille merkitsee. Parhaim-

millaan se yhdistää kuluttajan ja brändin identiteetin. Muistokirjoitus menetelmässä 

vastaajaa pyydetään kuvittelemaan tilanne, jossa kyseinen brändi, tai jopa toimiala, on 

hävinnyt markkinoilta ja heidän elämästään pysyvästi. Tämän jälkeen heidän pyydetään 

kirjoittamaan muistokirjoitus. Muistokirjoituksen tavoitteena on saada käsitys siitä, 
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kuinka suuri menetys tämä on vastaajalle ja millaisia tunnesiteitä heillä on brändiin. 

(Laakso 2003, 120-122) 

 

 

4.2 Tunnettavuuden luominen 

 

Yrityksen brändin tunnettavuuden luominen lähtee siitä, että yrityksen työntekijät ym-

märtävät brändin. Heidän on ymmärrettävä mitä arvoja brändi edustaa, minkälaisia ta-

voitteita brändille on asetettu ja minkälaisia lupauksia se tarjoaa asiakkaalle. Myös 

brändin ja kuluttajien keskeisen suhteen ymmärtäminen on tärkeää. Brändin markki-

noinnissa viestinnän täytyy olla yhdenmukaista ja integroitua. Kaikkien yrityksen työn-

tekijöiden on tämän vuoksi oltava selvillä siitä mikä on brändin idea. Tämän jälkeen 

brändiä voidaan lähteä markkinoimaan. (Malmelin 2007, 33) 

 

Brändiä markkinoidessa tulee luoda brändiin sopivia vahvoja viestejä, jotka erottuvat 

median hälystä. On myös ymmärrettävä, että eri mediakanavat eivät saa aikaan samaa 

muutosta tai tavoita samoja ihmisiä. Markkinointi kertoo kuluttajille brändin ainutlaa-

tuiset kilpailuetua luovat tekijät ja muokkaa tällä tavoin yrityksen brändiä kohti tavoi-

temielikuvaa. Markkinointitapoja on monenlaisia. Brändiä voidaan esimerkiksi markki-

noida julkisuuden henkilön avulla. Tällöin kuluttajat ostavat tuotteen lisäksi sen, mitä 

kyseinen julkisuuden henkilö edustaa, kuten tyyliä ja hyvää makua. Joe Marconi (Mar-

coni 2000) määrittelee kahdeksan askeleisen prosessin, jolla pitäisi saada pitkävaikuttei-

sia tuloksia tunnettavuuden kannalta. Alla olevassa kuvassa (Kuva 3.) näkyvät prosessin 

askeleet.  (Marconi 2000, 35-39; Mäkinen 2010, 53; Suokko 2006, 96) 

 

 
Kuva 3. Askeleet pitkävaikutteisiin tuloksiin brändin tunnettavuuden luomisessa 
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1. Tuotteen esittely markkina kerrallaan 

 a) testiryhmille  

 d) vaikutusvaltaisille ihmisille, jotka voivat suositella tuotetta eteenpäin 

2. Ilmaisia näytekappaleita 

3. Mainostus  

 Esimerkiksi televisiomainonta, printtimainonta ja radiomainonta. Brändiä 

mainostettaessa kannattaa käyttää mielikuvamainontaa, joka tukee brändiä.  

4. Sponsorointi 

 Brändiä voidaan tuoda esille sponsorina. Yritys voi siis sponsoroida esi-

merkiksi jotain urheilutapahtumaa, konserttia tai vaikka juniori jalkapalloilijoita. On 

vain huomioitava, että sponsoroitava asia tukee brändimielikuvaa. 

5. Promootio 

 Yritys voi printata brändin logon erilaisiin tavaroihin.  

6. Julkiset suhteet 

 Brändiä voidaan tuoda esille eri medioiden kautta ilman suoraa mainosta, 

kuten haastatteluissa tai artikkeleissa.  

7. Tapahtumaan tai hyväntekeväisyyteen osallistuminen 

 Yritys voi brändillään osallistua hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi kam-

panjalla, jossa lahjoitetaan jokaista ostettua tuotetta kohti tietty summa rahaa hyvänte-

keväisyyteen.  

8. Tutkimukset 

 Riippumattoman tahon tekemät tutkimukset, joissa tuotteet asetetaan pa-

remmuusjärjestykseen tai tutkimustulokset, joista käy ilmi esimerkiksi, että yhdeksän 

kymmenestä käyttäjästä suosittelisi tuotetta, ovat erinomaista tunnettavuuden luomisen 

ja brändin kehityksen kannalta. (Marconi 2000, 39-40) 

 

Tehokkaita keinoja brändin mainonnassa ovat myös lyhyt ja ytimekäs slogan, tunnus-

melodia sekä symboli, jotka tulee liittää vahvasti brändin mainoksiin tavalla tai toisella. 

Myöskään toiston voimaa ei saa unohtaa. (Laakso 2003, 139-146) 
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4.3 Haluttujen ominaisuuksien liittäminen brändimielikuvaan 

 

Brändiin liittyvät mielikuvat riippuvat brändin positioinnista eli asemoinnista. Positioin-

ti on kaikkea sitä, mitä brändin nimi kuluttajalle tarkoittaa. Jos kuluttaja osaa kertoa 

jonkin tietyn piirteen tai ominaisuuden, mikä erottaa tuotteen toimialan muista tuotteista 

on positiointi onnistunut. Positioinnin tarkoituksena on vahvistaa kuluttajalla olevaa 

positiivista mielikuvaa tuotteesta, ei muuttaa sitä, ellei kilpailutilanteen todellinen muu-

tos sitä vaadi. (Laakso 2003, 151-156) 

 

Positinointi tarkoittaa siis tuotteen positiointia asiakkaan mielessä, mutta myös tuotteen 

sijoittelua tiettyihin kauppoihin tai kaupoissa tietyille hyllypaikoille. Esimerkiksi luk-

sustuotteita harvemmin saa ostettua halpamyymälöistä. Tuote pitää siis löytyä sieltä, 

mistä asiakas olettaa sen löytyvän. Jos tuotteen mainoksessa kerrotaan sen löytyvän 

vain tietyistä erikoismyymälöistä, on tämän tarkoitus vihjata, että tuotekin on erityinen. 

Näin tuote positioidaan myös asiakkaan mielessä. (Marconi 2000, 44-45) 

 

Mielleyhtymät erottavat tuotteen muista kilpailevista tuotteista, mikä on erittäin tärkeää 

varsinkin toimialoilla, joissa tuotteet loppujen lopuksi eroavat toisistaan hyvin vähän. 

Mielleyhtymät luovat myönteisiä tuntemuksia ja mielikuvia tuotetta kohtaan. Tästä seu-

raa, että kuluttajan on helpompi käsitellä tuotteeseen liittyvää informaatiota, mikä hel-

pottaa ostopäätöksen tekemistä. Daivid Aakerin mukaan on olemassa kymmenen eri-

laista mielleyhtymien tyyppiä, jotka näkyvät seuraavasta kuvasta (Kuva 4.). (Laakso 

2003, 160-162) 
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Kuva 4. Brändiin liittyvien mielleyhtymien tyypit (Mukailtu Laakso 2003, 162) 

 

 

Yksilöidyillä tuoteominaisuuksilla erottautuvat 

 

Tuoteominaisuuteen keskittyminen auttaa siinä, etteivät markkinoijat koskaan hairahdu 

liian kauas siitä, mitä todella markkinoidaan. Haittapuoli on se, että tuoteominaisuudet 

ovat helposti kopioitavissa. On myös löydettävä se tietty ominaisuus, joka houkuttelee 

mahdollisimman monia kuluttajia, eikä yrittää liittää brändiin liian monia ominaisuuk-

sia. Liian monet ominaisuudet liitettynä yhteen brändiin enemmin hämmentävät kulutta-

jaa, kuin saavat hänet ostamaan tuotetta. (Laakso 2003, 163-165) 

 

Yleisillä tuoteominaisuuksilla erottautuvat 

 

Tuotetta voi yleisesti markkinoida nopeaksi, terveelliseksi tai vaikka kehittyneeksi il-

man mitään tiettyjä numeroita. Yleisillä tuoteominaisuuksilla erottautuvat brändit otta-

vat siis hieman etäisyyttä konkretiaan suhteessa yksilöidyillä tuoteominaisuuksilla erot-

tautujiin. Tämän vuoksi ominaisuuksien kopioiminen ei ole niin helppoa, mutta on 

myös muistettava varoa liian ylimalkaisia mielleyhtymiä. Silloin vaarana on, ettei kulut-

taja näe brändiin liittyvän mitään sellaista yksilöityä ja merkittävää, joka voisi toimia 

todellisena ostomotiivina. (Laakso 2003, 166-167) 

 

 



27 

 

Kilpaileviin tuotteisiin vertailevat 

 

Kun kilpailua on paljon, mahdollistaa se oman tuotteen vertailun kilpailijan tuotteeseen. 

Etenkin jos vertailtava brändi on hyvin tunnettu, voidaan sen tunnettavuutta käyttää 

siltana kertomaan omasta tuotteesta. Suomessa tämä mainonta kuitenkin harvoin toimii 

kovinkaan hyvin, koska suomalaiset eivät pidä siitä, että omaa arvoa kohotetaan toisen 

kustannuksella. Lisäksi Suomen lainsäädäntö puuttuu helposti tilanteisiin, jossa suoraan 

mainitaan kilpaileva tuote. (Laakso 2003, 167-170) 

 

Asiakkaalle koituviin etuihin pohjautuvat 

 

Tuoteominaisuuksista aiheutuu yleensä suoria etuja kuluttajalle, joten tämä kategoria 

voidaan helposti rinnastaa yksilöidyillä tuoteominaisuuksilla erottautuviin mielleyhty-

miin. Asiakkaille koituvat edut voidaan jakaa kahteen ryhmään, rationaaliset edut ja 

emotionaaliset edut. Rationaaliset ovat niitä, jotka liittyvät suoraa tuoteominaisuuteen ja 

emotionaaliset puolestaan vaikuttavat kuluttajan mielipiteeseen ostopäätöstä tehdessään. 

Esimerkiksi se, että shampoo tekee hiuksista tuuheammat, on rationaalinen etu ja se, 

että shampoon käyttäminen tuo upeamman olon, on emotionaalinen etu. Tutkimukset 

osoittavat, että rationaaliset edut yhdistettynä emotionaalisiin etuihin tuo parhaimman 

tuloksen. (Laakso 2003, 170-172) 

 

Hinnoitteluun perustuvat 

 

Tällaista hinnoitteluun perustuvaa mielleyhtymää käytetään yleensä vanhemmilla, kyp-

semmillä toimialoilla. Suurin osa tuoteryhmän volyymista kuuluu keskihintaisille tuot-

teille, murto-osa kalliimmille premium tuotteille, joihin läheskään kaikilla ei ole varaa, 

mutta ne kuitenkin houkuttelisivat lähes kaikkia kuluttajia ja pieni osa volyymista jää 

myös keskihintaa alemmille niin sanotusti säästöluokan tuotteille, joita ostavat pieni-

tuloiset tai kulutuksestaan tarkat ihmiset.  (Laakso 2003, 173) 

 

Käyttöyhteyteen perustuvat 

 

Käyttöyhteyden mielleyhtymä perustuu siihen, että kun tulee tilanne, jossa kuluttaja 

tarvitsee tietyn tuoteryhmän tuotetta, hänelle tulisi ensimmäisenä mieleen tietty brändi. 
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Esimerkiksi Fazerin keksit liitetään usein siihen, että niitä nautitaan vieraiden kanssa, 

hyvässä seurassa. (Laakso 2003, 183-184) 

 

Käyttäjään liittyvät 

 

Tavoiteltaessa yhtenäistä käyttäjäsegmenttiä tuotteelle voidaan brändin mielikuvaan 

liittää sen tyypillinen käyttäjä. Tällaisissa tapauksissa mielleyhtymään liitetään siis 

usein kuluttajan toiveet siitä millaiseksi käyttäjä haluaisi tulla. Tällainen kuluttaja ostaa 

tietynlaisen brändin tuotteita toiveenaan muuntautua brändin mielikuvan kaltaiseksi 

käyttäjäksi. Asiakaskunnan laajentaminen on kuitenkin hankalaa, kun brändiin on jo 

assosioitu tietty käyttäjäkunta. (Laakso 2003, 185-186) 

 

Henkilöön tai hahmoon liittyvät 

 

Kuten jo aiemmin brändin tunnettavuuden luomisen yhteydessä mainittiin, niin julki-

suuden henkilöiden käyttö mainonnassa tuo brändiä esille erittäin hyvin. Tällaiseksi 

brändin mainonnassa käytettäväksi henkilöksi voi sopia myös vaikuttava johtaja tai 

hauska fiktiivinen hahmo. Haasteena on löytää sopivia arvoja edustava henkilö. Fiktii-

visillä hahmoilla on kuitenkin etunsa: ne eivät törttöile eivätkä kuole. (Laakso 2003, 

186-190) 

 

Käyttäjän persoonallisuutta heijastavat 

 

Mielikuvaan brändistä liittyy samanlaisia persoonallisuuden määreitä kuin mielikuvaan 

jostain ihmisestä. Tietynlaiset markkinointitoimenpiteet vahvistavat tietynlaisia piirteitä, 

kuten esimerkiksi kova vertailu muiden merkkien välillä voi johtaa brändin persoonana 

muuttumisen röyhkeäksi ja hyökkääväksi. Näihin piirteisiin voidaan siis vaikuttaa ta-

voilla, joilla tuotteita mainostetaan. (Laakso 2003, 190-191) 

 

Valtioon tai muuhun maantieteelliseen alueeseen liittyvät 

 

Tietyt maat yhdistetään tiettyihin hyvän laadun omaaviin toimialoihin, kuten Saksa au-

toihin tai Italia kenkiin. Brändin mainonnassa voidaan siis hyväksikäyttää sen alkuperää 

tai tuotantomaata. (Laakso 2003, 192) 
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Positioinnissa ajoitus vaikuttaa vahvasti. Ideaalinen tilanne olisi päästä toimialalle en-

simmäisenä positioimaan oma brändinsä. Mahdollisuuksia tähän voi löytyä tuoteryh-

mistä, joita ei vielä ole keksitty tai ne ovat juuri syntymässä tai tuoteryhmistä, joita hal-

litsee merkittömät tuotteet. Tämä on kuitenkin todellisuudessa nykypäivänä erittäin har-

vinainen tilanne. Positiointi muiden brändien jälkeen on haastavampaa, mutta ei mahdo-

tonta. Tällaisessa tilanteessa oman brändin postioinnissa voidaan hyödyntää positiointi-

aukkoja, joita voivat olla esimerkiksi matalan tai korkean hinnan positiointiaukko sekä 

suuntautuminen sukupuolen, iän tai jakelun mukaan erilaisille kuluttajille. Jos positioin-

ti aukkoja ei löydy, voidaan tuoteryhmä yrittää uudelleen määrittää, kuten Jenkki teki 

purukumin suhteen. Jenkki alkoi makeuttaa purukumia ksylitolilla sokerin sijaan, ja 

yhtäkkiä purukumista tulikin hampaiden syövyttäjän sijaan niiden pelastaja. (Laakso 

2003, 203-228) 

 

Oikean nimen valinta brändille on myös tärkeää. Yrityksen nimen tulisi kuulostaa va-

kaalta, pysyvältä ja kunnioitettavalta ja tuotteen nimen tulisi puolestaan kertoa jotain 

tuotteesta. Esimerkiksi lehti nimeltään "Frank" ei kerro paljoakaan siitä, mitä se pitää 

sisällään, kun taas "Koti ja puutarha" ei jätä arvailun varaan. Yksinkertainen ja konstai-

lematon nimi on yleensä tehokkain. On osattava varoa, ettei nimeen liity mitään nega-

tiivisia konnotaatioita tai mielikuvia. Esimerkki negatiivisesta konnotaatiosta sisältäväs-

tä nimestä on laihdutuslääke AYDS, joka ei ole saanut kovinkaan paljoa tuulta alleen. 

Lyhenteet ovat muutenkin hankalia, koska pelkkä lyhenne harvoin kertoo brändistä mi-

tään. Maailma on nykypäivänä pullollaan lyhenteitä, jonka vuoksi taas yksi lyhenne 

lisää harvoin jää ihmisten mieleen, mutta nimet puolestaan toimivat hyvin esimerkiksi 

vaatemerkkien kohdalla. Harvempi meistä voi kertoa, ettei ole ikinä kuullut Ralph Lau-

renista tai Tommy Hilfigeristä. Iloiselta kuulostavat tuotemerkit toimivat myös, koska 

niissä puolestaan on nimen ansioista positiivinen konnotaatio. Mielleyhtymiä luovat 

nimet ovat myös tehokkaita, koska ne jäävät helposti asiakkaan mieleen ja lähettävät 

alitajuisia signaaleja. Vaikka mielleyhtymiä luovat nimet eivät suoraan kerro, mitä yri-

tys tekee, ne ilmaisevat selkeästi tuotteen tai palvelun ydinajatuksen. (Gad 2001, 203; 

Marconi 2000, 5-7) 
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4.4 Ostamisen aikaansaaminen 

 

Brändin tulevaisuus on loppujen lopuksi kuluttajan käsissä. Kuluttaja ratkaisee miten 

hän kokee tuotteen laadun, oli tuote faktojen perusteella kuinka laadukas tahansa. Asi-

akkaan kokemaan laatuun vaikuttaa tuotteen fyysiset ominaisuudet sekä palvelu.  

(Laakso 2003, 251-252) 

 

 
Kuva 5. Fyysiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat asiakkaan kokemaan laatuun 

 

Yllä olevassa kuvasta (Kuva 5.) selviää fyysiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat asiak-

kaan kokemaan laatuun. Näitä ovat siis suorituskyky, varustelutaso, ongelmaton toimin-

ta, käyttövarmuus, kestävyys, huollon toiminta ja tuotteen viimeistely. Alla on kaikki 

ominaisuudet selitettynä. (Laakso 2003, 252-253) 

 

Suorituskyky 

Miten asiakas kokee tuotteen suoriutuvan sille asetetusta käyttötarkoituksesta? (Laakso 

2003, 252) 

 

Varustelutaso 

Mitä lisävarusteita, jotka tukevat tuotteen käyttöä tai tuovat sen käyttöön lisää muka-

vuutta, on tuotteessa mukana? (Laakso 2003, 252) 
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Ongelmaton toiminta 

Onko tuotteessa vikoja tai kohtaako käyttäjä odottamattomia ongelmia? (Laakso 2003, 

252) 

 

Käyttövarmuus 

Oli tilanne mikä hyvänsä, toimiiko tuote? Käyttövarmuutta tarkastellaan pitkän ajan 

kuluessa, eli koko tuotteen elinkaaren ajan. (Laakso 2003, 252) 

 

Kestävyys 

Mikä on tuotteen elinikä? (Laakso 2003, 252) 

 

Huollon toimivuus 

Kuinka kauan asiakas joutuu odottelemaan varaosia? Kuinka kaukaa asiakas joutuu et-

simään huoltopistettä? Kuinka kauan tuotteen huolto kestää? (Laakso 2003, 253) 

 

Tuotteen viimeistely 

Onko tuotteessa otettu huomioon sen viimeistely? Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, 

että autonovet ovat suunniteltu aukeamaan ja sulkeutumaan vaivattomasti sekä hiljaises-

ti. (Laakso 2003,  253) 

 

 
Kuva 6. Palvelun laadun ulottuvuudet 

 

Yllä olevasta kuvasta (Kuva 6.) selviää palvelun laadun ulottuvuudet. Näihin kuuluu 

kompetenssi, luotettavuus, palvelun silminnähtävä ulottuvuus, mukautuvuus ja empatia. 

Nämä tekijät ovat avattu alla. (Laakso 2003, 153-154) 
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Kompetenssi 

Millainen on palvelun pätevyys ja kelpoisuus? Miten palvelun tuottaminen tyydyttää 

asiakkaan tarpeet? (Laakso 2003, 253) 

 

Luotettavuus 

Millainen ihminen asiakasta palvelee? Luotettavuuteen vaikuttaa vahvasti, onko asia-

kasta palveleva ihminen luotettavan oloinen ja se, millainen mieliala palveltavalla asi-

akkaalla itsellä on. (Laakso 2003, 253) 

  

Palvelun silminnähtävä ulottuvuus 

Millaisessa tilassa asiakasta palvellaan? Tällä tekijällä tarkoitetaan siis kaikkea mitä 

asiakas aistii palvelutilanteessa, kuten ympäröivä tila, laitteet ja henkilökunta. (Laakso 

2003, 253) 

 

Mukautuvuus 

Miten henkilökunta ottaa asiakkaan tarpeet huomioon ja tarjoaa juuri sellaista palvelua, 

mitä asiakas pyytää? (Laakso 2003, 253) 

 

Empatia 

Kohdellaanko asiakasta omistautuneesti ja yksilöllisesti? (Laakso 2003, 254) 

 

Liiallista laatua kannattaa kuitenkin välttää, koska asiakkaalle turha huippulaatu ei vält-

tämättä ole niin tärkeää, ja lisäksi sen johdosta tuotteet vain kallistuvat. Korkean laadun 

tuottaminen kaikkiin brändin yksityiskohtiin ei siis kannata, koska se on yksinkertaisesti 

liian kallista. (Mäkinen 2010, 69)  

 

Laadun ja asiakkaan kokeman laadun välille ei voi piirtää suoraa viivaa, vaan asiakas 

määrittää sen mielessään. Asiakas päättää kokemuksensa perusteella kuuluuko tuote 

premium-ryhmään, keskihintaiseen volyymikategoriaan vai säästöluokkaan, vaikka 

markkinoija kuinka yrittäisin jotain muuta viestiä välittää. Kannattaa siis keskittyä nii-

hin laadullisiin ominaisuuksiin, joita asiakkaan tiedetään arvostavan. Asiakkaan kokema 

laatu on kestävä ostomotiivi, koska se vaikuttaa keskeisesti lopulliseen ostopäätökseen. 

Tämän vuoksi asiakkaita on tärkeä kuunnella ja heidän antamaa palautetta kannattaa 

hyödyntää. (Laakso 2003, 254-258) 

 



33 

 

4.5 Brändillä johtaminen ja brändiuskollisuus 

 

4.5.1 Brändillä johtaminen 

 

Brändin tulevaisuus on loppujen lopuksi kuluttajan käsissä. Kuluttaja ratkaisee miten 

hän kokee tuotteen laadun, oli tuote faktojen perusteella kuinka laadukas tahansa. Asi-

akkaan kokemaan laatuun vaikuttaa tuotteen fyysiset ominaisuudet sekä palvelu. Yksi 

parhaimmista tavoista suojata brändin eheyttä on koko organisaation perusasenne brän-

din rakentamista kohtaan. Kaikilla yrityksillä on lyhyen tähtäimen myyntitavoitteita, 

mutta ne eivät saa priorisoitua brändin pitkäjänteisen rakentamisen suunnitelmien edel-

le. Tämän vuoksi brändin johtamisen on ulotuttava kokonaisvaltaiseksi organisaation 

johtamiseksi. Brändin johtaminen ei kuulu ainoastaan markkinointipäällikölle, vaan se 

vaikuttaa koko organisaation toimintaedellytyksiin. Yritystä tulee siis johtaa brändin 

avulla. Brändi integroi yrityksen osia ja yhdistää yritystä kuluttajiin ja muihin sidos-

ryhmiin. Brändi on sekä yrityksen visio, että toimintaa ohjaava kompassi. Sen on joh-

dettava koko yrityksen toimintaa ja viestintää, koska kun yritys viestii brändin ohjaa-

malla tavalla, se esiintyy johdonmukaisena sidosryhmille. Kaikki kohtaamiset, joita 

sidosryhmät tai kuluttajat kokevat brändin kanssa, vaikuttavat mielikuviin brändistä ja 

sen tulevaisuudesta. Viestintä ei siis ole erillinen teko tai äkillinen tapahtuma, vaan jat-

kuvaa toimintaa niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin. Kaikki kommunikaatio ih-

misten välillä on viestintää, joten lähes kaikki yrityksen toiminta on täten viestintää. 

Tätä kaikkea brändin on siis johdettava. Siihen pohjataan tavoitteiden asettaminen, kei-

nojen ja kanavien valinta sekä toimenpiteiden toteutus. (Laakso 2003, 251-252, 263; 

Malmelin 2007, 40-42) 

 

 

4.5.2 Brändiuskollisuus 

 

Brändiuskollisuutta tarkasteltaessa on oleellista, että asiakkaan brändiuskollisuus koh-

distuu nimenomaan brändiin, josta se ei ole siirrettävissä toisenlaiseen tuotteeseen, il-

man menetyksiä myynnissä. Jos asiakas on uskollinen vain tuotteen fyysisille ominai-

suuksille, kyseessä ei ole brändiuskollisuus. Brändiuskollisuus voidaan jakaa viiteen eri 

tasoon, jotka näkyvät seuraavassa kuvassa (Kuva 7.). 
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Kuva 7. Brändiuskollisuuden tasot (Mukailtu Laakso 2003, 265) 

 

Uskottomat ja hintaherkät asiakkaat 

Tätä ryhmää edustavat asiakkaat ovat täysin välinpitämättömiä brändin suhteen. Brändi 

ei tuo heille mitään lisäarvoa eikä heillä ole mitään erityistä osto-motiivia tuotetta koh-

taan. Tämä on normaalia alhaisen mielenkiinnon tuoteryhmissä, jossa kaikki tuotemer-

kit ovat asiakkaan silmissä homogeenisiä. Asiakas päätyy usein tuotteeseen, joka on 

edullisin tai helpoiten saatavilla. (Laakso 2003, 265) 

 

Ostotottumuksiinsa vakiintunut asiakas 

Ostotottumuksiinsa vakiintuneet asiakkaat ovat volyymiltään suurin ryhmä uskollisia 

asiakkaita. He ostavat tiettyä brändiä vain siksi, koska he ovat aina niin tehneet ja se 

tyydyttää heidän tarpeensa, eikä heillä ole mitään erityistä valitettavaa tuotteesta. (Laak-

so 2003, 265-266) 

 

Tyytyväinen asiakas, jolle brändin vaihto aiheuttaisi kustannuksia 

Tämän ryhmän asiakkaat eivät ole kiinnostuneita vaihtamaan brändiä, koska he ovat 

tyytyväisiä tuotteeseen ja jos he päättäisivät siirtyä eri brändin käyttäjäksi, se aiheuttaisi 

heille kustannuksia, jotka voivat olla rahallisia tai vaatia aikaa ja järjestelyjä. Hyvä esi-

merkki tästä on tietokoneen vaihtaminen toiseen. Uuden koneen mukana voi tulla uusi 

käyttöjärjestelmä, jonka opettelu voisi olla hankalaa ja aikaa vievää. Ainoa keino voittaa 
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nämä asiakkaat puolelleen on tarjota uutta tuotetta, jonka tuoma lisäarvo ylittää merkin-

vaihdon kustannukset. (Laakso 2003, 266) 

 

Brändiin kiintynyt asiakas 

Brändiin kiintyneet asiakkaat pitävät brändistä yleisellä tasolla ja tuntevat luottamusta 

brändiä kohtaan. Kiintymystä voidaan perustella tuotteen koetulla laadulla tai sen asia-

kasta miellyttävällä ulkonäöllä. (Laakso 2003, 266) 

 

Sitoutunut asiakas 

Tämä uskollisuuden huipputaso pitää sisällään asiakkaita, jotka tuntevat ylpeyttä brän-

din käyttämisestä. Sen käyttö voi kuluttajan mielestä viestiä hänestä hänen haluamiaan 

asioita. Lisäksi brändin käyttö voi merkitä myös toiminnallisesti heille paljon. (Laakso 

2003, 266-267) 

 

Brändiuskollisuus ei vain tapahdu. Brändin johtajien täytyy laittaa se tapahtumaan. Tie-

tysti on olemassa poikkeuksia tähänkin sääntöön, mutta tämä koskee yleensä vain pientä 

segmenttiä asiakkaista. Yleisesti päätös pysyä merkkiuskollisena tietylle brändille tulee 

monien asioiden summasta, kuten tuotteen arvosta, johon huomioidaan hinta sekä laatu, 

imagosta, johon huomioidaan brändin persoonallisuus ja sen maine, käytännöllisyydes-

tä, saatavuudesta, asiakkaan tyytyväisyydestä, asiakkaan kokemasta palvelusta ja brän-

din tarjoamasta takuusta. Jos esimerkiksi laatu, johon asiakas on tottunut, kärsii syystä 

tai toisesta, myös brändiuskollisuus kokee kolauksen. Jos brändi pystyy pitämään tuot-

teensa hinnan samana pitkälläkin aikavälillä, vaikka muiden tuotteiden hinnat nousisi-

vat, on yleensä tuloksena tyytyväinen asiakas. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, 

minkä vuoksi historiasta tunnetaan monia tapauksia, missä brändiuskollisuus on kärsi-

nyt merkittävästi brändin hinnan suuren inflaation myötä. Tietyt brändit voivat kokea 

brändiuskollisuutta, koska tuote yksinkertaisesti vastaa kuluttajan aatteita, esimerkiksi 

on ympäristöystävällinen. Tuotetta täytyy myös olla saatavilla suurelle osalle ihmisiä, 

koska jos ostajat eivät pääse tuotteen luo, niin myyntiä ei tule. Brändin myyntipaikkoja 

valittaessa täytyy siis ottaa huomioon, että sitä myydään paikoissa, jonne pääsee helpos-

ti autolla tai julkisilla kulkuvälineillä ja ne ovat turvallisella seudulla ja tarpeeksi lähellä 

kuluttajaa. Nykyään yhä useampi kuluttaja vaatii myös, että tuote olisi ostettavissa In-

ternetistä, pitkällä maksuajalla, toimitettuna nopeasti ja palautettavissa helposti. Brän-

dillä täytyy olla omat internetsivut, josta löytyy informaatiota tuotteesta ja jonka kautta 

asiakas saa nopeasti yhteyden asiakaspalveluun ja tarvittaessa apua. Palvelun tärkeyttä 



36 

 

ja sen laatua ei yksinkertaisesti voi unohtaa. Kukaan ei halua palata paikkaan, jossa on 

saanut huonoa palvelua. Hyvä palvelu puolestaan saa asiakkaat varmasti palaamaan 

uudelleen. Mitä paremmin brändi tuntee asiakkaansa sitä paremmin se osaa heitä myös 

palvella. Asiakkaiden ja heidän tarpeiden sekä halujen tunteminen on erittäin tärkeää, 

jotta yritys pystyy tarjoamaan heille mahdollisimman hyvää palvelua sekä tuotteita. 

Tämän vuoksi asiakastyytyväisyyskyselyt eivät ole koskaan pahasta. Kanta-asiakkaille 

voi myös tarjota erilaisia etuja, mikä on omiaan lisäämään brändiuskollisuutta. (Marco-

ni 2000, 61-72) 
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5 LAADULLINEN TUTKIMUS 

 

 

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa, eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todelli-

suuden kuvaaminen. Todellisuus on monien asioiden summa. Eri tekijät muovaavat 

tosiaan ja tämän vuoksi onkin mahdollista havaita asioiden välillä monensuuntaisia suh-

teita. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkiikin tutkimaan tätä kokonaisuutta ja löytämään uu-

sia totuuksia. Tälle tutkimustyypille tyypillisiä piirteitä ovat kokonaisvaltainen tiedon-

hankinta, aineiston kokoaminen todellisissa tilanteissa, ihmisten käyttö tiedonkeruun 

välineinä, eli tutkija havainnoi ihmisiä, induktiivisten analyysien käyttö, eli tutkija pyr-

kii paljastamaan odottamattomia seikkoja eikä vain testaa jotain hypoteesia, laadullisten 

metodien käyttö, jossa haastateltavien näkökulman ja mielipiteet pääsevät esille, kohde-

joukon valinta tarkoituksen mukaisesti, tutkimussuunnitelman muotoutuminen tutki-

muksen edetessä ja haastattelujen ainutlaatuisuuden ymmärtäminen. (Hirvisjärvi, Remes 

& Sajavaara 2007, 157-160) 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä pienempi otanta suhteessa kvantitatiiviseen 

tutkimukseen. Tämä tarkoittaa, että haastateltavien kanssa pystytään porautumaan sy-

vällisemmin itse aiheeseen ja miettimään, mistä heidän vastauksensa kumpuavat. Kvali-

tatiivisella tutkimuksella tutkitaan siis asioita ja ilmiöitä, mitä on vaikea numeroin tai 

graafein mitata. Brändi on juurikin tällainen asia ja tämän vuoksi kvalitatiivinen tutki-

mus on mielestäni sopiva tutkimusmenetelmä Kauppakeskus Elon bränditutkimukseen. 

Tutkimus suoritetaan puolistrukturoituna, mikä tarkoittaa sitä, että kaikille haastatelta-

ville kysymykset ovat samat. Haastateltavat saavat vastata kysymyksiin omin sanoin 

eivätkä he joudu valitsemaan valmiista vastausvaihtoehdoista.  

 

Tutkimus olisi voitu suorittaa kvantitatiivisena tutkimuksena, mutta tämä olisi tarkoitta-

nut sitä, etten olisi pystynyt haastateltavan kanssa syventymään niin perusteellisesti ai-

heeseen ja syihin, jotka piilivät haastateltavien vastausten taustalla.  

 

 

5.1 Haastattelu 

 

Haastattelu on kahden tai useamman ihmisen välistä keskustelua, joka seuraa samoja 

kirjoittamattomia sääntöjä, kuin arkipäiväisetkin keskustelut. Näitä sääntöjä ovat esi-
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merkiksi, koska on kenenkin puheenvuoro ja miten edeltävään puheenvuoroon kuuluu 

reagoida. Tutkimushaastattelussa ja arkikeskustelussa on kuitenkin selkeä ero osallistu-

jarooleissa. Arkikeskusteluissa ei välttämättä ole tietämätöntä ja tiedon omaavaa osa-

puolta, niin kuin tutkimushaastattelussa. Tietämätön osapuoli on siis haastattelija, joka 

pyrkii saamaan haastateltavan tiedon talteen. Tätä keskustelua ohjaa haastattelija. Haas-

tattelijan tulee aloittaa ja lopettaa haastattelutilanne tietyillä toimenpiteillä. Alussa on 

hyvä luoda yhteistä maaperää haastateltavan kanssa ja kertoa hänelle lyhyesti mistä 

haastattelussa on kysymys ja ilmoittaa selkeästi, koska haastattelu virallisesti alkaa. En-

nen haastattelua on myös tärkeää kysyä haastateltavan lupa haastattelun nauhoittami-

seen. Haastattelutilanne kietoutuu selkeästi kysymysten ympärille. Haastattelusekvens-

sin, eli peräkkäisten toisiinsa kytkeytyvien puhetoimintojen muodostama jakso, on kol-

mivaiheinen. Ensin kysytään kysymys, sitten kysymykseen vastataan ja lopuksi vastaus 

kuitataan kuulluksi. Myös haastattelun lopetukseen tulee kiinnittää huomioita. Haasta-

teltavaa täytyy valmistella lopetukseen ja varmistaa ettei hänellä ole enää tärkeitä asioita 

kerrottavana. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22-29) 

 

 

5.2 Havainnointi 

 

Tutkimushavainnointi on kokonaisvaltaista haastateltavan kuuntelemista, näkemistä ja 

tuntemista. Observoinnilla tarkoitetaan tässä tilanteessa siis laajempaa, huolellista, tark-

kaa havainnointia tutkimuskohteesta. Ei siis vain "jotakin kohti katsomista", mikä on 

observoinnnin sananmukainen merkitys. (Silverman 2001, 57, 193) 

 

Tutkimuksissa havainnointi on aina valikoivaa, jotta tutkimus ei ala rönsyilemään, vaan 

pysytään tutkimusongelman kannalta oleellisissa asioissa. Näiden havaintojen valikointi 

on tietoista. On myös tutkimuksen kannalta negatiivista valikointia, jossa pohjaamme 

saamaamme tietoa olettamuksiin ja itsellemme tuttuihin asioihin, minkä vuoksi on mah-

dollista, että jotain jää huomaamatta. Tällainen havaintojen valikointi on tiedostamaton-

ta. Erilaisten asioiden havainnointi ei ole helppoa, koska monet asiat ilmenevät samaan 

aikaan ja niiden välillä on yhteyksiä. Tämän vuoksi rajanveto tärkeän ja turhan tiedon 

välille on hankalaa. Tutkimusaineisto luo suuntaviivat sille, miten asioita tulee eritellä, 

kun taas tutkimusongelmat ja teoria ohjaavat valitsemaan tutkimuksen kohderyhmää ja 

otantaa sekä luomaan ryhmät, joihin havainnot lajitellaan. (Vilkka 2007, 13, 20) 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tutkimusta varten haastattelin kymmentä kauppakeskus Elon asiakasta. Haastattelujen 

avulla pyrin selvittämään heidän brändimielikuvaansa kauppakeskus Elosta ja kerää-

mään mahdollisia kehitysehdotuksia. Haastateltaviksi valitsin kahdeksan naista ja kaksi 

miestä. Haastateltavat valitsin noin viiden vuoden välein edustamaan omaa ikäryhmään-

sä. Sallin kahden vuoden marginaalin henkilöiden iässä. Haastateltavat olivat iältään 19-

59 vuotta vanhoja. Yhteen haastatteluun kului keskimäärin reilut 38minuuttia. Haastat-

telut äänitettiin, jotta pystyin myöhemmin rauhassa palaamaan haastatteluun ja kirjoit-

tamaan tärkeät, aiheeseen liittyvät asiat ylös. Monet haastateltavat eivät pitäneet ajatuk-

sesta, että äänitteet heidän haastatteluista olisivat muiden kuunneltavissa. Lupasinkin 

haastateltaville, että kyseiset äänitteet ovat vain minun käyttööni, jonka vuoksi en niitä 

työni liitteisiin voinut lisätä. Tämän takia pyrinkin kertomaan erittäin tarkasti, mitä jo-

kainen haastateltava vastasi eri kysymyksiin. Alla olevasta kuvasta (Kuva 8.) selviää 

haastateltavien iät, sukupuolet ja haastattelujen kestot.  

 

 
Kuva 8. Haastateltavien ikä- ja sukupuolijakauma sekä haastattelujen kestot 
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6.1 Nainen 24 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 24-vuotias, Ylöjärvellä asuva nainen. Hän työskentelee 

Kauppakeskus Elossa sijaitsevassa liikkeessä ja kertoi käyvänsä ostoksilla Elossa noin 

kaksi kertaa viikossa.  

 

Naisen mielestä kauppakeskus Elon logo on halvan ja tyylittömän näköinen ja sen värit 

eivät miellytä häntä. Logo kuitenkin sopii Elolle haastateltavan mielestä, koska Elo ei 

pyri olemaan erityisen elegantti, vaan sinne voi tulla kuka vain, koska vain ja minkä 

näköisenä tahtoo. 

 

Kauppakeskus ihmisenä näyttäisi haastateltavan mukaan 50-60-vuotiaalta, hieman pyö-

reältä, tumma- tai punatukkaiselta, keskiverrolta, huomiota herättämättömältä naiselta. 

Tämä nainen olisi luonteeltaan maalaishenkinen, iloinen, puhelias ja ulospäin suuntau-

tunut. Jos kauppakeskus Elo olisi eläin, se olisi haastateltavan mukaan kettu. Tämän 

haastateltava perusteli sillä, että se tuli hänelle ensimmäisenä mieleen. Hän arveli, että 

se johtuu logon värityksestä ja siitä, että kettu on metsäneläin ja Elo on haastateltavan 

mukaan ”metsäkauppakeskus”.  

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertomaan as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville.  

 

Nykyaikainen 4. Haastateltavan mielestä Elo yrittää olla nykyaikainen, mutta se ei jär-

jestä tarpeeksi tapahtumia. Tässä kohtaa haastateltava nosti esiin Ideaparkin, jossa on 

esiintyjiä ja se mainostaa itseään kunnolla ja saa myös mediahuomiota. Haastateltavan 

mukaan myös kauppakeskuksen sisäisessä mainonnassa olisi parantamisen varaa ja 

Elon yleisilme voisi olla modernimpi.  

 

Siisti 1-2. Kauppakeskus on haastateltavan mukaan erittäin yleissiisti. Sotkuja ei yleisis-

sä tiloissa näy. 
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Toimiva 3. Kauppakeskus on haastateltavan mukaan toimiva siinä suhteessa, että sieltä 

saa hyvää palvelua ja siellä on periaatteessa monen alan yrityksiä, mutta kauppakeskuk-

sen valikoima on suppea eikä sinne pääse helposti ilman autoa. Kauppakeskus on sel-

keä, koska siellä ei ole liikaa valinnan varaa, mutta toisaalta taas se on miinus toimi-

vuuden kannalta. Tämän haastateltava perustelee sillä, että jos asiakkaan täytyy hoitaa 

monta asiaa samalla, niin se ei välttämättä onnistu kauppakeskus Elossa, koska sieltä ei 

kuitenkaan löydä kaikkia palveluja.  

 

Palveleva 4. Haastateltava perusteli vastauksensa sillä, että kauppakeskuksessa pitäisi 

saada monilta eri aloilta palvelua, jotta asiakas pystyisi tyydyttämään kaikki tarpeensa 

samassa paikassa, mutta Elossa se ei välttämättä onnistu. Haastateltava nostaa kuitenkin 

esiin Elon myymälöiden asiakaspalvelun laadun, joka on hänen mielestään erittäin hy-

vää.  

 

Sekava 4. Elo on haastateltavan mielestä selkeä. Hän ei kuitenkaan koe Eloa täydellisen 

selkeäksi, koska hänen mielestään liikkeiden sijoittelu voisi olla selkeämpää, niin että 

esimerkiksi saman alan liikkeet olisivat samalla puolella kauppakeskusta.  

 

Viihtyisä 2. Haastateltava perusteli vastauksensa sillä, että kauppakeskus on selkeä, 

siisti ja asiakaspalvelu on hyvää, mikä puolestaan tuo viihtyisän tunteen.  

 

Monipuolinen 5. Elo ei ole haastateltavan mielestä monipuolinen, koska sieltä puuttuu 

niin paljon asioita ja hänen arvionsa mukaan noin kolmasosa kauppakeskuksen liiketi-

loista on tyhjänä. Palveluita, joita haastateltava kaipaisi kauppakeskukseen, ovat kosme-

tiikan erikoisliike, uudemmat vaateliikkeet, joista saisi mahdollisesti kalliimman hinta-

luokan merkkituotteita sekä Alko. Haastateltava uskoisi Alkon tuovan kauppakeskuk-

seen paljon lisää asiakkaita, koska tällä hetkellä monet potentiaaliset asiakkaat käyvät 

hakemassa viikonloppuostoksensa S-marketista, koska sen kanssa samassa rakennuk-

sessa on Alko. 

 

Huomiota herättävä 4. Kauppakeskus ei haastateltavan mielestä mainosta itseään tar-

peeksi katukuvassa eikä televisiossa muuten, kuin yhdellä mainoksella Hintakarkeloi-

den aikaan. Tampereella monet eivät haastateltavan mukaan edes tiedä, että Ylöjärvellä 

on kauppakeskus, tai jos tietää niin he tietävät vain nimen eivätkä esimerkiksi sitä, mis-

sä se sijaitsee. Tässä kohtaa haastateltava mainitsee, että hänen mielestään Elon ei tulisi 
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kilpailla Tampereella asuvista asiakkaista koska siellä on heitä lähempänä monta isoa 

kauppakeskusta, vaan mieluummin pyrkiä tarjoamaan Ylöjärven ja sen lähikuntien asi-

akkaille enemmän palveluita, jotta heidän ei tarvitsisi lähteä Tampereelle ostoksille. 

Elon pitäisi olla mukana tapahtumissa sekä olla järjestämässä niitä enemmän. Elo voisi 

mahdollisesti myös järjestää esiintyjiä kauppakeskukseen.  

 

Kylmä 3. Haastateltava ei osannut millään tavoin kommentoida kyseistä adjektiivia.  

 

Suppea 1. Haastateltavan mukaan tämä adjektiivi sopii täydellisesti kauppakeskus 

Eloon. Hän viittasi aikaisemmin kertomiinsa asioihin.  

 

Turvallinen 2. Pohjautuu haastateltavan mukaan edellisiin adjektiiveihin kuten viihtyi-

syyteen ja hänen mainitsemaansa maalaishenkisyyteen ja siihen, että Elo on hiljaisempi 

kauppakeskus, joka sijaitsee turvallisella seudulla.  

 

Viihdyttävä 3. Haastateltava kertoi, että silloin harvoin, kun kauppakeskuksessa on jo-

tain tapahtumaa, se on viihdyttävä, mutta yleisesti haastateltavan mukaan ”aika kuol-

lut”.  

 

Valoisa 2. Haastateltava perusteli vastaustaan isoilla kattoikkunoilla ja hyvällä valais-

tuksella.  

 

Lämminhenkinen 1. Kuvaa Eloa haastateltavan mukaan erittäin hyvin, koska tunnelma 

kauppakeskuksessa on hänen mielestään juurikin lämminhenkinen. Tässä kohtaa haasta-

teltava viittasi aikaisempiin vastauksiinsa.  

 

Saavutettava 3. Autolla haastateltavan mukaan kauppakeskukseen pääsee erittäin hyvin 

ja parkkipaikkoja on riittävästi, mutta linja-autolla Eloon pääsee erittäin huonosti. Haas-

tateltava arvioi myös, että harvempi asiakas lähtee jalkaisin asioimaan Elossa koska se 

ei kuitenkaan ole ihan keskustassa, mutta ylöjärveläisillä on kuitenkin mahdollisuus 

pyöräillä Elolle.  

 

Haastateltava ei suosittelisi Eloa ystävälleen, koska hänen mielestään ystävä voisi löytää 

monipuolisemman valikoiman jostain muualta. 
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Elon vahvuudet haastateltavan mielestä ovat itse rakennuksen puitteet. Tilat ovat hyvät, 

liikkeet ovat hyvän kokoisia ja hyvin sijoiteltu. Elon henkilökunta ja asiakaspalvelu 

kuuluvat myös Elon vahvuuksiin haastateltavan mielestä. 

 

Elon heikkoudet ovat haastateltavan mielestä monipuolisuuden puute, huonot kulkuyh-

teydet julkisella liikenteellä ja Elon imago, joka ei ole kovin houkutteleva nuorille. Elon 

mahdollisuudet taas ovat Ylöjärven ja sen ympärillä olevien pienten kuntien asiakasvir-

rat. Haastateltavan mukaan Ylöjärvellä on paljon ihmisiä, jotka eivät haluaisi lähteä 

Tampereelle asti ostoksille, jos Ylöjärveltä saisi samat palvelut. 

 

Elon suurimmat uhat haastateltavan mielestä ovat asiakasvirtojen puutteet. Jos asiakkaat 

vähenevät, niin Elon palvelut vähenevät ja tätä kautta asiakkaat taas vähenevät, mikä 

voi johtaa Elon pahaan noidankehään. Haastateltava kokee myös Lielahden yleisesti 

uhkana Elolle, koska sinne on keskittynyt niin paljon palveluja.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Koskikeskuksesta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen BikBok, eli kauppakes-

kuksessa sijaitseva uusi liike, jossa on hän on ehtinyt muutaman kerran käydä, mutta ei 

ole pitänyt kyseisestä liikkeestä. Koskikeskusta haastateltava kuvaili keskeiseksi ja mo-

nipuoliseksi kauppakeskukseksi. Ideaparkista haastateltavalle tuli ensimmäisenä mie-

leen FunPark, joka on kauppakeskuksen sisällä oleva huvipuisto, koska hän ei ole siellä 

ikinä käynyt, mutta haluaisi käydä. Ideaparkkia hän kuvailisi valtavaksi kauppakeskuk-

seksi, johon lähdetään viettämään koko päivä. Elosta haastateltavalle tuli mieleen en-

simmäisenä Ylöjärvi, koska hän on töissä Elossa sijaitsevassa liikkeessä ja asuu Ylöjär-

vellä. Lielahtikeskuksesta ensimmäinen mieleen tullut sana oli uusi, koska se on vasta 

auennut Lielahteen ja sinne lähti monta liikettä Elosta. Haastateltava ei ollut vielä ehti-

nyt kuitenkaan käymään Lielahtikeskuksessa. Veskasta hänelle tuli mieleen sana tunte-

maton, koska hän ei ollut kuullutkaan kyseisestä kauppakeskuksesta. Tullintorista haas-

tateltavalle ensimmäinen mieleen tullut sana oli omituinen, koska siellä on haastatelta-

van mielestä erikoinen myymälävalikoima. Siellä on kalliimman hintatason putiikkeja 

ja hienoja kahviloita, mutta samassa kauppakeskuksessa sijaitsee myös outlet myymä-

löitä ja Tokmanni. Tullintorin myymälöiden välillä ei haastateltavan mielestä ole mitään 

linjaa.  
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Kuva 9. 24-vuotiaan naisen brändimielikuva kauppakeskus Elosta.  

 

Haastateltavan vastauksien perusteella, voidaan tiivistää, että kauppakeskus Elon brändi 

on hänen mielestään maanläheinen, lämminhenkinen, siisti, turvallinen ja helposti lä-

hestyttävä kauppakeskus, jonka asiakaspalvelu on erittäin hyvää, mutta se ei ole nyky-

aikainen eikä monipuolinen, niin kuin haastateltavan mielestä kauppakeskuksen pitäisi 

olla. Lisäksi haastateltava kokee kauppakeskus Elon mainostavan itseään liian vähän. 

Puutteet johtuvat pitkälti siitä, että Elossa ei ole tarpeeksi erilaisia palveluja saatavilla, 

eikä se ole helposti saavutettavissa ilman autoa. Nämä adjektiivit kuvaavat parhaiten 

haastateltavan brändimielikuvaa Elosta, koska mainitut asiat nousivat haastattelussa 

esiin useasti tai korostetusti.  

 

 

 

6.2 Mies 19vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 19-vuotias, Tampereella asuva, mutta Ylöjärvellä työskente-

levä mies. Hän käy ostoksilla kauppakeskus Elossa noin 1-2 kertaa kuussa.  

 

Haastateltava kertoi, että Elon logo vastaa hänen mielikuvaansa Elosta ja perusteli vas-

tauksensa sillä, että logosta tulee mieleen vehnä, joka on elävä kasvi. 

 

Jos kauppakeskus Elo olisi ihminen, se oli haastateltavan mukaan nuorekas, lämmin-

henkinen, pitkä ja laiha nainen. Eläimenä Elo olisi koira, koska koira on uskollinen 
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eläin, joka pitää omistajastaan huolta, ja tällaiseksi haastateltava kyseisen kauppakes-

kuksen mieltää.  

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertoman as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville.  

 

Nykyaikainen 2. Haastateltavan mukaan kauppakeskus Elo on modernilla tavalla toimi-

va kauppakeskus.  

 

Siisti 1. Haastateltavan mukaan vastausta on vaikea perustella mitenkään. Kauppakes-

kus Elo on hänen mukaansa yksinkertaisesti erittäin siisti.  

 

Toimiva 1. Elon pohjapiirustus on haastateltavan mukaan erittäin toimiva ja kaikki pal-

velut ovat hyvin sijoiteltu.  

 

Palveleva 3. Haastateltavan mielestä Elossa saisi olla hieman enemmän liikkeitä. Asia-

kaspalvelu mielessä Elo olisi saanut numeroksi 2, koska haastateltava kokee saamansa 

asiakaspalvelun kauppakeskuksessa hyväksi. 

 

Sekava 4. Haastateltavan mielestä kauppakeskus ei ole sekava. Hän viittasi tässä kohtaa 

perusteluihinsa, joita antoi sanalle toimiva.  

 

Viihtyisä 2. Haastateltava kokee kauppakeskus Elon olevan viihtyisä, mutta mainitsee, 

että hänen mielestä mikään kauppakeskus ei kuitenkaan ole sellainen paikka, missä hän 

haluaisi ihan liikaa viettää aikaansa.  

 

Monipuolinen 2. Kauppakeskus on haastateltavan mielestä monipuolinen. Sieltä löytyy 

monen alan liikkeitä, mutta valikoima tietyn toimialan liikkeiden kesken jää suppeaksi. 

Haastateltava mainitsee, että arvostaisi, jos Elossa olisi enemmän miestenvaateliikkeitä. 
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Huomiota herättävä 3. Elo ei ole haastateltavan mielestä erityisen huomiota herättävä 

eikä myöskään huomaamaton. Haastateltava kuvailee tässä kohtaa Eloa hyvin tavalli-

seksi. 

 

Kylmä 5. Elo on haastateltavan mukaan täysin kylmän vastakohta, eli hyvinkin läm-

minhenkinen.  

 

Suppea 4. Elo ei ole haastateltavan mukaan suppea, koska sieltä löytyy kaikkea tarpeel-

lista, mutta mainitsee, että jos kauppakeskuksessa ei olisi edes sitä yhtä liikettä, josta 

löytyy miestenvaatteita, olisi se suppea. Haastateltava mainitsee myös, että ajateltaessa 

vain miestenvaatevalikoimaa Elossa, se on hyvin suppea. Sieltä ei löydy haastateltavalle 

vaatteita arkipukeutumiseen. 

 

Turvallinen 2.  Kauppakeskus Elossa haastateltava kokee olevansa turvassa. Hän mai-

nitsee huonosti järjestetyt remontit, jotka voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta, mut-

ta Elossa tällaisia ei ole. Lisäksi haastateltava kokee Elon sijaitsevan turvallisella seu-

dulla, jonne uskaltaa helposti mennä.  

 

Viihdyttävä 2. Haastateltava mieltää Elon viihdyttäväksi, mutta ei osaa perustella vasta-

ustaan sen paremmin.  

 

Valoisa 1. Haastateltavan mukaan Elo on valoisa. Haastateltava sanoo adjektiivin ole-

van hyvin itsensä selittävä.  

 

Lämminhenkinen 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus on hyvinkin lämminhenki-

nen, helposti lähestyttävä paikka, jonne voi mennä minkä näköisenä tahansa. 

 

Saavutettava 2. Haastateltavan mukaan Elo on hyvin saavutettava autolla. Eloon pääsee 

montaa reittiä, se on kahden ison tien vieressä ja Elolla on isot parkkitilat. Julkisista 

kulkuyhteyksistä haastateltava ei tiedä, koska hän ei niitä käytä. Hän mainitsee myös, 

että jos asuisi Ylöjärvellä hän voisi kuvitella helposti kävelevänsäkin Eloon.  

 

Haastateltava suosittelisi kauppakeskus Eloa ystävälleen, koska siellä on kaikkea, mitä 

kauppakeskukselta voi odottaa. Elo on myös lähellä ja sinne pääseminen on helppoa.  
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Elon vahvuuksiksi haastateltava mainitsee kauppakeskuksen saavutettavuuden ja moni-

puolisuuden ja heikkoudeksi sen, että myymälöiden kesken ei ole loogista järjestystä. 

Elon mahdollisuudeksi haastateltava kertoo vaateliikkeiden monipuolistamisen. Hän 

haluaisi, että Eloon tulisi myymälöitä, joista saisi kalliimpia sekä edullisempia vaatteita.  

Haastateltavan mielestä Elon uhkana on liian vähäinen mainonta. Esimerkiksi Tampe-

reella ei Eloa mainosteta juuri ollenkaan. 

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Ensimmäinen sana, joka haastateltavalle tuli mieleen Koskikeskuksesta oli iso. Tämä 

johtuu haastateltavan mukaan siitä, että se on hänen käsityksensä mukaan Tampereen 

isoin ostoskeskus, josta löytyy ihan kaikkea, kuten elokuvateatteri, ruokapaikkoja, vaa-

tekauppoja sekä kirjakauppoja. Ideaparkista ensimmäinen haastateltavalle mieleen tullut 

sana oli kaukana. Tämä johtuu siitä, että Ideapark yksikertaisesti sijaitsee haastateltavan 

näkökulmasta kaukana. Siellä hän käy erittäin harvoin eikä lähde sinne mielellään. 

Haastateltava asioi Ideaparkissa, vain kun hänellä on jotain tiettyä, mitä lähtee sieltä 

hakemaan, mutta mieluummin asioi lähempänä sijaitsevissa liikkeissä. Elosta ensim-

mäinen mieleen tullut sana oli lähellä. Tämän haastateltava perusteli sillä, että hänellä 

on kotoaan lyhyt matka Eloon. Lielahtikeskuksen sana oli pieni. Haastateltava kertoi 

kokevansa Lielahtikeskuksen suppeaksi ja kertoi käyvänsä siellä vain Hennes & Mau-

ritz liikkeessä. Veskasta haastateltavalle ensimmäinen mieleen tullut sana oli tuntema-

ton. Tämä johtui siitä, että haastateltava ei ollut kuullutkaan kyseisestä kauppakeskuk-

sesta. Tullintorista ensimmäinen mieleen tullut sana oli turha. Haastateltava koki, että 

kyseisessä kauppakeskuksessa ei ole yhtään palveluntarjoajaa hänelle.  

 

Haastateltavan mielestä Elo ei ole muuttunut sinä aikana, kun hän on sillä ollut asiak-

kaana. Haastateltava myös mainitsee, että hän on asioinut Elossa vain vajaat kaksi vuot-

ta, eli sen ajan, kun hän on ollut autoileva henkilö.  

 



48 

 

 
Kuva 10. 19-vuotiaan miehen brändimielikuva kauppakeskus Elosta. 

 

Haastateltavan vastauksien perusteella voidaan sanoa hänen brändimielikuvansa kaup-

pakeskus Elosta olevan lämminhenkinen, helposti lähestyttävä ja saavutettava, viihtyisä, 

valoisa, siisti, turvallinen, toimiva ja monipuolinen kauppakeskus. Mielenkiintoista on, 

että haastateltava kokee Elosta puuttuvan joitain palveluita, joita hän henkilökohtaisesti 

tarvitsisi, mutta pitää silti Eloa monipuolisena. Negatiivisiin puoliin lukeutuu vain epä-

looginen järjestys myymälöiden kesken sekä suppea miestenvaatevalikoima.    

 

 

6.3 Nainen 45 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli Tampereella asuva, mutta Ylöjärvellä työskentelevä 45-

vuotias nainen. Hän käy ostoksilla Elossa noin kaksi kertaa kuukaudessa.  

 

Elon logo sopii haastateltavan mukaan kyseiselle kauppakeskukselle. Hänelle tulee logo 

ensimmäisenä mieleen, kun kauppakeskuksesta puhutaan. Se on myös haastateltavan 

mukaan mieleenpainuva ja sopii kauppakeskus Elolle, vaikka se ei ole mitenkään erityi-

sen kaunis.  

 

Jos kauppakeskus Elo olisi ihminen, se oli haastateltavan mukaan 40-vuotias, pienen 

kylän nainen, joka olisi luonteeltaan ja tyyliltään hyvin tavallinen. Eläimenä kauppa-

keskus Elo olisi haastateltavan mukaan kotikissa, koska Elo on kotoinen kauppakeskus, 

erityisesti valikoimansa puolesta.  
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Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertoman as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville.  

 

Nykyaikainen 3. Haastateltava lähti perustelemaan vastaustaan verraten Eloa henkilö-

kohtaisten kokemustensa mukaisiin ääripäihin eli Tullintoriin ja Koskikeskukseen. Tul-

lintorin hän koki erittäin huonona kauppakeskuksena, kun taas Koskikeskus oli vastaa-

jan mukaan erittäin hyvä ja nykyaikainen. Kauppakeskus Elo jäi tähän väliin, eli oli 

vastaajan mukaan perustasoa.  

 

Siisti 2. Kauppakeskus Elo on haastateltavan mukaan siisti. Elossa ei näy käytävillä 

roskia. Siellä ei ole myöskään häiriötekijöitä, kuten kerjäläisiä, huumeidenkäyttäjiä tai 

humalaisia ihmisiä.  

 

Toimiva 2. Haastateltava kokee kauppakeskuksen olevan pohjapiirustukseltaan toimiva. 

Sen voi helposti kiertää ympäri.  

 

Palveleva 3. Kauppakeskuksesta löytyy kaikkia perus kauppoja, mutta ei mitään ihmeel-

listä. Haastateltava mainitsee myös, että hänestä olisi hienoa, jos kauppakeskuksessa 

olisi joitain S-ryhmän kauppoja. Asiakaspalvelu on haastateltavan mukaan Elossa pe-

rustasoa. Hän ei ole saanut kauppakeskuksessa erityisen hyvää palvelua, mutta ei myös-

kään erityisen huonoa.  

 

Sekava 4. Haastateltava ei koe Eloa sekavaksi, koska pohjapiirustus on toimiva eikä 

kauppakeskus ole erityisen iso. Liikkeet löytyvät yhdestä kerroksesta, mikä on myös 

merkittävä etu selkeyden kannalta.  

 

Viihtyisä 2. Elo on haastateltavan mukaan viihtyisä. Hän kokee, että sinne on mukava 

mennä, koska kauppakeskus on kotoisa pikku kyläkaupan tyylinen kauppakeskus. 
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Monipuolinen 4. Haastateltavan mukaan kauppakeskuksessa ei ole tarpeeksi hänen tar-

peisiinsa vastaavia myymälöitä. Haastateltava mainitsee myös, että liikkeiden vaihtu-

vuus kauppakeskuksessa on hieman liian suuri. 

 

Huomiota herättävä 4. Haastateltavan mielestä kauppakeskus ei ole kovin huomiota 

herättävä. Hän mainitsee tämän varmasti heijastavan siihen, miksi Elossa on niin paljon 

tyhjiä liiketiloja. Elon mainoksia ei haastateltava ole pahemmin nähnyt. Hän ei ollut 

varma mainostaako Elo itseään Tampereen alueella.  

 

Kylmä 4. Elo ei ole haastateltavan mielestä kylmä. Vastauksensa hän perustelee sillä, 

että heti ensimmäisenä Eloon sisään astuessaan, on edessä viihtyisä kahvila sekä kukka-

kauppa. Yleinen tunnelma on hyvä ja lämminhenkinen. 

 

Suppea 3. Haastateltava kokee, että kauppakeskus ei ole erityisen suppea, mutta ei mo-

nipuolinenkaan. Eri alan myymälöitä on paljon, mutta valikoima tietyn alan myymälöi-

den suhteen on suppea. Haastateltava kertoo käyvänsä usein Lielahtikeskuksessa, joka 

on hänen mielestään trendikkäämpi. Sieltä löytyy muun muassa sellaisia vaateketjuja, 

joita hän haluaisi löytyvän myös Elolta, kuten esimerkiksi Hennes & Mauriz.  

 

Turvallinen 2. Elo on haastateltavan mukaan turvallisella seudulla ja olo kauppakeskuk-

sessa on aina ollut turvallinen.  

 

Viihdyttävä 3. Haastateltava sanoi Elon olevan perus viihdyttävä. Hän mainitsi kuiten-

kin Lielahtikeskuksen olevan viihdyttävämpi, koska siellä on muun muassa kirjasto, 

jonne voi mennä vaikka vain lukemaan lehtiä.  

 

Valoisa 3. Haastateltava kuvaili Elon valoisuutta keskiverroksi. Hän perusteli vastauk-

sensa sillä, että ei koe paikkaa erityisen valoisaksi, mutta ei siellä hänen mukaan pime-

ääkään ole.  

 

Lämminhenkinen 2. Kyseinen sana kuvaa haastateltavan mielestä kauppakeskus Eloa 

hyvin. Tässä kohtaa haastateltava viittaa aikaisempiin vastauksiinsa.  

 

Saavutettava 2. Haastateltavan mukaan kauppakeskus Elo on hyvin saavutettava. Se 

sijaitsee isojen teiden varrella ja parkkipaikkoja on riittävästi. Hän sanoi, että Elo sopii 
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erityisesti ihmisille, jotka eivät ole tottuneet ajamaan Tampereella, Elo on hyvä paikka 

käydä ostoksilla. Haastateltava ei käytä julkisia, jonka vuoksi hän ei osannut sanoa mi-

tään kommenttia julkisista kulkuyhteyksistä.  

 

Haastateltava suosittelisi ja on suositellutkin kauppakeskus Eloa ystävälleen, koska se 

on niin helposti saavutettava autolla. Elolla on helppo myös tavata ystäviä joko kahvin, 

ruoan tai shoppailun merkeissä.  

 

Haastateltavan mielestä Elon vahvuuksiin kuuluu sen rakentuminen Citymarketin ym-

pärille, joka on jo itsessään pieni tavaratalo, josta saa kaikkea. Muut kaupat toimivat 

hyvänä lisänä täydentämään valikoimaa. Eloon on helppo mennä ja parkkipaikasta ei 

joudu maksamaan. Elon heikkouksiin puolestaan kuuluu se, että siellä ei ole yhtään S-

ryhmän myymälää ja liikkeiden vaihtuvuus on liian suuri. Elon mahdollisuudet haasta-

teltavan mielestä piilee Ylöjärven ja sen ympärillä olevien pikkukuntien asiakasvirrois-

sa. Elon täytyisi pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman monipuolisia palveluja, jotka tyy-

dyttävät myös maalla asuvien ihmisten tarpeet. Haastateltava kertoo tietävänsä monia 

ihmisiä, jotka eivät halua ajaa Tampereelle asti ostoksille, koska pelkäävät keskustassa 

ajamista. Elon suurin uhka on haastateltavan mielestä Lielahtikeskus ja Lielahti koko-

naisuudessaan, koska sinne on keskittynyt niin paljon eri alan myymälöitä ja se on erit-

täin lähellä.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Koskikeskuksesta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen ruokapaikat, koska hän 

käy siellä usein syömässä. Ideaparkista ensimmäinen mieleen tullut sana oli joulu. Tämä 

johtui haastateltavan mukaan siitä, että hän oli juuri saanut postissa Ideaparkin joulu-

mainoksen. Elosta ensimmäisenä tuli mieleen hänen tyttärensä Janette, koska hän käy 

usein kauppakeskus Elossa tyttärensä kanssa. Lielahtikeskuksesta haastateltavalle tuli 

ensimmäisenä mieleen kirjasto, koska kyseisestä kauppakeskuksesta sellainen löytyy ja 

haastateltava mainitsee rakastavansa lukemista. Veskasta puolestaan tuli mieleen vaate-

kaupat. Ensimmäinen asia, joka haastateltavalle tuli mieleen Tullintorista oli hyvin ne-

gatiivinen äännähdys ja sen jälkeen sana surkea. Hänen mielestään kyseisellä kauppa-

keskuksella ei ole mitään tarjottavaa haastateltavalle.    
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Elo on haastateltavan mielestä muuttunut ajan saatossa huonompaan suuntaan. Se oli 

ennen täydempi ja täyteläisempi. Nykyään haastateltavalle tulee Elosta mieleen myös 

sen tyhjät tilat.  

 

 
Kuva 11. 45-vuotiaan naisen brändimielikuva kauppakeskus Elosta. 

 

Haastateltavan vastauksien perusteella voidaan sanoa hänen brändimielikuvansa Elosta 

olevan seuraavanlainen. Elo on hyvin perinteinen, keskitasoa oleva kauppakeskus, joka 

ei kuitenkaan mainosta itseään tarpeeksi ja valikoima jää keskitasoa suppeammaksi, 

mutta on tunnelmaltaan keskitasoa lämminhenkisempi ja viihtyisämpi. Lisäksi kauppa-

keskus on haastateltavan mielestä siisti ja turvallinen. Elo on siis haastateltavan mielestä 

lyhyesti sanottuna kotoisa, pieni ja perinteinen kauppakeskus.  

 

 

6.4 Nainen 19 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 19-vuotias Ylöjärvellä asuva nainen. Hän kertoi käyvänsä 

ostoksilla kauppakeskus Elossa pari kertaa kuussa.  

 

Kauppakeskus Elon logo vastaa haastateltavan mielikuvaa Elosta, mutta logo on kuiten-

kin hänen mielestään hieman tylsä, vaikkakin yksinkertaisuudessaan myös mieleen-

painuva.  
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Jos kappakeskus Elo olisi ihminen, se olisi haastateltavan mielestä 35-vuotias perheelli-

nen nainen, joka olisi luonteeltaan hyvin puhelias, eloisa, rento ja mukava. Hän ei olisi 

tyylikäs, vaan pukeutuisi huonosti. Eläimenä puolestaan kauppakeskus Elo olisi rotta, 

koska kauppakeskus Elon maskotti on rotta. Tarkemman keskustelun jälkeen hän kui-

tenkin muisti, että maskotti on Elohiiri.  

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertomaan as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville.  

 

Nykyaikainen 2. Haastateltava kokee kauppakeskus Elon olevan nykyaikainen. Hän 

perusteli vastauksensa sillä, että Elo on suhteellisen uusi kauppakeskus, joka sijaitsee 

modernissa ja tilavassa rakennuksessa. Roskapisteet, joissa on kierrätysmahdollisuus 

lisää Elon nykyaikaista ilmettä.  

 

Siisti 2. Haastateltavan mielestä Elo on siisti. Hän ei ole huomannut roskia käytävillä ja 

muutenkin yleisilme on siisti.  

 

Toimiva 3. Haastateltava ei osannut perustella vastaustaan, mutta sanoi, että kauppakes-

kus Elo on suhteellisen toimiva.  

 

Palveleva 3. Haastateltava koki saaneensa keskiverto palvelua kauppakeskuksessa, eli ei 

erityisen hyvää, mutta ei myöskään erityisen huonoa palvelua.  

 

Sekava  4. Haastateltava ei osannut perustella vastaustaan, mutta sanoi, että Elo ei ole 

hänen mielestään kovin sekava.  

 

Viihtyisä 3. Haastateltavan mielestä kyseinen adjektiivi ei kuvaile kauppakeskus Eloa 

hyvin, mutta ei huonostikaan. Hän perusteli vastauksensa sillä, että Elossa ei ole tarpee-

si hänen tarpeisiinsa vastaavia kauppoja. Hän mainitsi kuitenkin, että kauppakeskuksen 

tilat ovat viihtyisät.  
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Monipuolinen 4. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole kovin monipuolinen, 

koska siellä on liian vähän nykynuorison tarpeisiin vastaavia vaatekauppoja. Haastatel-

tava mainitsi, että kävisi kauppakeskuksessa useammin, jos sieltä löytyisi esimerkiksi 

Hennes & Mauritz, Ginta Tricot, Only tai Veromoda. Hän toivoisi myös Eloon lisää 

ravintoloita, jonne pääsisi illemmallakin syömään. 

 

Huomiota herättävä 4. Kyseinen adjektiivi ei haastateltavan mielestä kuvaa kauppakes-

kus Eloa kovin hyvin. Haastateltavan mukaan kauppakeskus ei mainosta tarpeeksi itse-

ään.  

 

Kylmä 3. Haastateltavan mukaan kauppakeskuksen tunnelma ei ole kylmä, mutta ei 

täysin tämän vastakohtakaan. Haastateltava perusteli vastauksensa sillä, että Elon tun-

nelma on hänen mielestään perinteinen kauppakeskuksen tunnelma.  

 

Suppea 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on suppea, koska siellä voisi hä-

nen mielestään olla enemmän kauppoja, kun tilojakin löytyisi. Haastateltava haluaisi 

kauppakeskukseen Alkon sekä kosmetiikkaliikkeen. Hän viittasi tässä vaiheessa myös 

aiempiin vastauksiinsa.  

 

Turvallinen 2. Haastateltava kokee Elon turvalliseksi. Hän uskoo, että lapsiperheiden 

vanhemmat uskaltavat helposti päästää lapsensa kiertelemään Eloon itsenäisestikin. 

Kauppakeskus sijaitsee myös haastateltavan mielestä turvallisella seudulla.  

 

Viihdyttävä 3. Haastateltava ei koe kauppakeskusta viihdyttäväksi, mutta ei myöskään 

sen vastakohdaksi. Hän haluaisi kauppakeskukseen lisää ruokaan liittyviä tapahtumia, 

kuten esimerkiksi ruokamarkkinat.  

 

Valoisa 2. Haastateltava kokee kauppakeskus Elon valoisaksi. Hänen mielestään kaup-

pakeskuksen valaistus on kunnossa.  

 

Lämminhenkinen 2. Haastateltava kokee Elon lämminhenkiseksi kauppakeskukseksi.  

Hän perusteli vastauksensa sillä, että se on haastateltavan sanojen mukaan ”lähikauppa-

keskus” ja sinne voi mennä vaikka ilman meikkiä.  
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Saavutettava 2. Haastateltavan mielestä Eloon on helppo päästä varsinkin autolla. Haas-

tateltavan mukaan parkkitilat ovat erittäin riittävät. Hän ei itse kulje julkisilla, joten ei 

tiedä julkisista kulkuyhteyksistä. Haastateltava asuu myös suhteellisen kaukana kauppa-

keskuksesta, joten ei kulje sinne kävellen eikä pyörällä.  

 

Haastateltava ei suosittelisi kauppakeskus Eloa ystävälleen, koska hänen ystävänsä saisi 

monipuolisemman tarjonnan jostain muualta, kuten esimerkiksi Lielahtikeskuksesta.  

 

Elon vahvuudet ovat haastateltavan mielestä sen tilavuus, varsinkin käytävillä ja isot 

parkkitilat. Eloon on myös helppo mennä, koska haastateltava kokee että hän uskaltaa 

mennä sinne minkä näköisenä tahansa, kun taas jos hän lähtisi esimerkiksi Tampereelle, 

hän kokee, että hänen täytyisi laittautua. Elon huono puoli taas on sen suppeus, joka 

johtuu kauppojen vähäisestä määrästä.   

 

Elon suurin mahdollisuus on haastateltavan mukaan panostaminen kunnon ravintoloi-

hin, joita Ylöjärvellä on vähän. Hänen mielestään osa Elosta voisi olla pidempään auki, 

jotta ravintoloihin pääsisi käymään myöhemmin illalla. Haastateltavan mielestä mahdol-

lisuuksiin kuuluu myös hänen aiemmin mainitsemiensa liikkeiden lisääminen Elon vali-

koimaan. Kauppakeskus Elon suurin uhka on haastateltavan mielestä Lielahtikeskus ja 

Prisma yhdessä. Uhkiin kuuluu lisäksi huono taloustilanne sekä asiakasvirtojen heikke-

neminen.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Koskikeskuksesta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen vesi, koska kyseinen 

kauppakeskus on rakennettu kosken viereen ja se ilmenee myös kauppakeskuksen ni-

messä. Haastateltava kertoi pitävänsä kyseisestä kauppakeskuksesta ja asioivansa siellä 

mielellään. Ideaparkista haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen joulupukki. Tämä 

johtui haastateltavan mukaan siitä, että hän oli juuri nähnyt Ideaparkin jouluisen mai-

noksen. Ideapark on haastateltavan mielestä suuri kauppakeskus, josta saa kaikkea ja 

perinteinen joululahjojen ostopaikka. Ideapark on kuitenkin haastateltavan mielestä se-

kava, eikä hän käy siellä mielellään, koska se on liian iso ja liian kaukana. Elosta haas-

tateltavalle tuli mieleen elohiiri, eli Elon maskotti. Haastateltava uskoi, että tämä johtui 

siitä, että olimme juuri keskustelleet elohiirestä. Haastateltava kuvaili tässä yhteydessä 

Eloa rauhalliseksi lähikauppakeskukseksi. Lielahtikeskuksesta haastateltavalle tuli en-
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simmäisenä mieleen elefantti, koska Lielahtikeskuksen logosta löytyy kyseinen eläin. 

Haastateltava kertoi, että Lielahtikeskus on sopivan ajomatkan päässä ja sieltä löytyy 

hänen tarpeisiinsa vastaavia tuotteita. Veskasta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mie-

leen auto. Hän uskoi tämän johtuvan siitä, että hän on aina kulkenut kyseiseen kauppa-

keskukseen autolla moottoritietä pitkin. Haastateltava käy harvoin Veskassa, koska se 

on hänen mielestään kaukana ja suhteellisen pieni. Tullintorista haastateltavalle tuli en-

simmäisenä mieleen kenkä. Hän uskoi tämän johtuvan siitä, että hän oli nähnyt siellä 

hienot kengät viimekäyntikerrallaan. Haastateltava ei käy usein kyseissä kauppakeskuk-

sessa, koska kokee sen olevan liian kaukana Tampereen keskustasta. 

 

Haastateltava kokee kauppakeskus Elon muuttuneen huonompaan suuntaan sen olemas-

saolon aikana. Tämä johtuu haastateltavan mukaan siitä, että sieltä on lähtenyt niin pal-

jon liikkeitä. 

 

 
Kuva 12. 19-vuotiaan naisen brändimielikuva kauppakeskus Elosta. 

 

Pohjaten haastateltavan vastauksiin, hänen brändimielikuva kauppakeskus Elosta on 

seuraavanlainen. Elo on lämminhenkinen, puitteiltaan nykyaikainen, turvallinen, siisti, 

tilava ja helposti saavutettava sekä lähestyttävä perinteinen kauppakeskus, joka on vali-

koimaltaan kuitenkin liian suppea palvelemaan kaikkia hänen tarpeitaan. Elon nykyai-

kaisia puitteita ei ole hyödynnetty tarpeeksi tehokkaasti ja mainonta on jäänyt liian vä-

häiseksi.  
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6.5 Nainen 51 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 51-vuotias Ylöjärvellä asuva nainen. Hän kertoi käyvänsä 

ostoksilla kauppakeskus Elossa viikoittain.  

 

Näytin haastateltavalle kuvan Elon logosta ja se sopi kauppakeskus Elolle haastatelta-

van mielestä. Haastateltava totesi, ettei ole nähnyt ikinä mitään muita vaihtoehtoja. Ky-

seinen logo on aina ollut Elolla ja siihen on tottunut. Logo on haastateltavan mukaan 

hyvännäköinen ja sopiva Elolle.  

 

Ihmisenä kauppakeskus Elo olisi hiljainen ja vaatimaton, keski-ikäinen, nainen, joka 

olisi tyyliltään mitäänsanomaton, vaatimaton ja tavallinen. Haastateltava ei osannut sa-

noa mitään siihen, mikä eläin kauppakeskus Elo olisi.  

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertoman as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville.  

 

Nykyaikainen 3. Haastateltava ei kokenut Elon olevan nykyaikainen eikä vanhanai-

kainenkaan. Hänen mielestään Elo on hyvin tavallinen kauppakeskus. Haastateltava 

mainitsee, että on vieraillut nykyaikaisemmissakin kauppakeskuksissa. 

 

Siisti 1. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on aina ollut erittäin siisti. Liikkeissä 

on siistiä ja yleisilme on siisti, kuten myös mainostaminen.  

 

Toimiva 1. Haastateltava kokee, että Elo on erittäin toimiva, koska siellä on helppo kul-

kea, käytävät ovat selkeitä ja liikkeet on helppo löytää.  

 

Palveleva 3. Haastateltava ei kokenut kauppakeskus Elon olevan kovin palveleva, koska 

myymälävalikoima ei ole niin laaja kuin se voisi olla. Haastateltavan mielestä Elossa on 

liian paljon vaatealan yrityksiä suhteessa muihin liikkeisiin. Hän kaipaisi kauppakas-

kukseen Halpahallia, askartelutarvikemyymälää ja lahjatarvikeliikettä. Asiakaspalvelu 
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on haastateltavan mielestä hyvää. Haastateltavan mielestä Elosta saa ystävällistä ja am-

mattitaitoista palvelua.  

 

Sekava 5. Kyseinen adjektiivi ei haastateltavan mielestä kuvaa ollenkaan kauppakeskus 

Eloa. Liikkeet on sijoiteltu hyvin ja ne on helppo löytää. 

 

Viihtyisä 3. Haastateltava ei koe Elon olevan erityisen viihtyisä. Hän perustelee vastaus-

taan sillä, että hän ei ajattele Elon tunnelmaa sen erityisemmin. Haastateltava kertoo 

menevänsä Eloon suorittamaan ostoksensa ja lähtevänsä sitten pois. Haastateltava mai-

nitsee Elon olevan kuitenkin niin pieni kauppakeskus, ettei sinne tule jäätyä kiertele-

mään ja katselemaan.  

 

Monipuolinen 4. Haastateltava ei koe kauppakeskus Elon olevan kovinkaan monipuoli-

nen. Hän viittasi tässä kohtaa aiempiin vastauksiinsa ja mainitsi uudelleen haluavansa 

kauppakeskukseen enemmän eri alan yrityksiä, kuten käsityötarvikekaupan ja lelukau-

pan. 

 

Huomiota herättävä 4. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole huomiota herät-

tävä ulkoa eikä sisältä. Hän kokee rakennuksen olevan tavallinen ja mainitsee, että Elo 

voisi olla hienompikin. Haastateltava mainitsi, että käytäville voisi lisätä esimerkiksi 

viherkasveja ja sisutukseen panostaa hieman enemmän, koska käytävät ovat kovin tyh-

jät ja avarat. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei mainosta itseään tarpeeksi ja 

mainontaa pitää lisätä. Hänen mielestään olisi hyvä, jos kauppakeskus Elo lähettäisi 

edes kerran kuussa mainoslehtisen, jossa olisi tarjouksia kaikista myymälöistä.  

 

Kylmä 3. Kyseinen adjektiivi ei haastateltavan mielestä kuvaa kovin hyvin kauppakes-

kus Eloa. Haastateltava perusteli vastauksensa sillä, ettei koe että Elo herättäisi hänessä 

juurikaan mitään tunteita.  

 

Suppea 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on suppea, koska hänen mieles-

tään siellä ei ole tarpeeksi hänen tarpeisiinsa vastaavia liikkeitä.  

 

Turvallinen 1. Kauppakeskus Elo on erittäin turvallinen ostospaikka. Haastateltava ei 

ole nähnyt, kuullut tai kokenut minkäänlaista turvattomuutta. Haastateltava mainitsee 
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myös, ettei ole huomannut kauppakeskuksessa epämääräisiä ihmisiä tai mahdollisesti 

vahinkoa aiheuttavia nuoriso porukoita.  

 

Viihdyttävä 4. Haastateltava ei koe kauppakeskus Elon olevan viihdyttävä. Hän kaipaisi 

sinne enemmän tapahtumia. 

 

Valoisa 1. Kauppakeskus Elo on haastateltavan mielestä erittäin avara ja valoisa. 

 

Lämminhenkinen 3. Haastateltava viittasi tässä kohtaa aiempiin vastauksiinsa. Hän ei 

siis kokenut kauppakeskusta kylmäksi eikä lämminhenkiseksi.  

 

Saavutettava 1. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Eloon pääsee helposti autolla, 

linja-autolla, polkupyörällä ja kävellen. Hän itse kuitenkin kulkee kauppakeskukseen 

vain autolla. Haastateltava kokee, että parkkitilaa on paljon ja aina löytyy parkkipaikka.  

 

Haastateltava suosittelisi kauppakeskus Eloa ystävälleen, koska Elossa on hyvä asiakas-

palvelu ja hinnat ovat kohdillaan. 

 

Elon vahvuuksiin kuuluu haastateltavan mukaan hyvä asiakaspalvelu, kulkuyhteydet, 

parkkitilat, hintataso ja siellä olevien myymälöiden valikoimien laajuus. Lisäksi haasta-

teltava mainitsee Elon tilavuuden. Hän kokee, että siellä on helppo kulkea lasten kanssa 

ja pyörätuolilla pääsee mihin myymälään vain. Elon heikkouksiin kuuluu ravintoloiden 

aukioloajat, koska niihin ei pääse illalla. Lisäksi Elo tuntuu tyhjentyvän koko ajan ja eri 

alojen myymälöitä on liian vähän.  

 

Kauppakeskus Elon mahdollisuuksiin kuuluu haastateltavan mukaan sen tilavuuden 

hyödyntäminen. Elo voisi järjestää enemmän tapahtumia. Lisäksi ravintoloiden aukiolo-

aikoja voisi pidentää, koska Ylöjärvellä on niin vähän ravintoloita. Haastateltava ei 

osannut sanoa mitään uhkia Elolle.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Koskikeskuksesta ensimmäinen mieleen tullut sana oli sekava. Haastateltava perusteli 

vastauksensa sillä, että hän käy niin harvoin Koskikeskuksessa, ja aina siellä käydessään 

hänellä on vaikeuksia löytää tuotteita, koska myymälät vaihtelevat paikkoja usein. 
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Ideaparkista haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen ”jättisuuri”. Haastateltava ko-

kee, että Ideaparkista löytyy erittäin monen alan liikkeitä ja valikoima on todella suuri. 

Ideaparkissa ei voi vain lähteä käymään, vaan siellä kiertelyssä menee koko päivä. Elos-

ta ensimmäinen mieleen tullut sana oli pieni. Tämä johtuu haastateltavan mukaan siitä, 

että Elo on kooltaan ja valikoimaltaan merkittävästi muita kauppakeskuksia pienempi. 

Lielahtikeskuksesta ensimmäinen mieleen tullut sana oli uusi. Haastateltava ei ollut 

ehtinyt käymään kyseisessä kauppakeskuksessa vielä kertaakaan. Veskasta haastatelta-

valle tuli mieleen sana kaukana. Haastateltavan mukaan Veskassa on vähän liikkeitä, se 

on kovin pieni ja se on liian kaukana, että sinne tulisi lähdettyä. Tullintorista haastatel-

tavalle tuli ensimmäisenä mieleen sana hiljainen, koska sieltä on hänen kokemuksen 

mukaan lähtenyt paljon liikkeitä. Tullintorin kauppakeskuksella ei ole haastateltavan 

mukaan mitään tarjottavaa hänelle.  

 

Haastateltava kokee, että kauppakeskus Elo on hiljentynyt ja sen valikoima myymälöi-

den suhteen on supistunut.  

 

 
Kuva 13. 51-vuotiaan naisen brändimielikuva kauppakeskus Elosta 

 

Pohjaten haastateltavan vastauksiin, hänen brändimielikuvansa Elosta on seuraavan 

lainen. Elo on keskivertoinen kauppakeskus, jonne mennään suorittamaan ostokset, saa-

daan hyvää asiakaspalvelua ja lähdetään kotiin. Sinne on helppo päästä ja siellä on 

helppo kulkea. Lisäksi kyseinen kauppakeskus on siisti, turvallinen, valoisa ja tilava 

ostospaikka, jonka hintataso on kohdillaan. Elo ei kuitenkaan ole paikka, joka herättäisi 

tunteita tai jossa kierrellään, koska liikkeitä on niin vähän.   
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6.6 Nainen 59 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 59-vuotias Ylöjärvellä asuva nainen. Hän kertoi käyvänsä 

ostoksilla kauppakeskus Elossa nykyään kaksi kertaa kuussa, kun yhteen aikaan hän 

kävi joka viikko.  

 

Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elon logo on mitäänsanomaton. Logo kuitenkin 

sopii Elolle, koska hän on tottunut siihen. Haastateltava mainitsi myös, että logo ei ole 

mieleenpainuva, koska hän ei olisi muistanut millainen Elon logo on, jos sitä en olisi 

hänelle näyttänyt.  

 

Jos kauppakeskus Elo olisi ihminen, se olisi haastateltavan mukaan pliisu, mieleen pai-

numaton ja mitäänsanomaton 50-vuotias mies. Kauppakeskus Elo on haastateltavan 

mukaan jo ”nähty”, eikä kauppakeskus tuo enää mitään uutta sen asiakkaille. Monet 

kaupat ovat muuttaneet pois ja haastateltava kokee, että Elosta on tullut ”halpis” kaup-

pakeskus. Haastateltava myös mainitsi, että Elo olisi sen takia 50-vuotias mies, koska 

sen ikäiset miehet eivät yleensä pahemmin panosta ulkonäköönsä. Eläimenä kauppa-

keskus elo olisi lammas, koska Elo ei haastateltavan mukaan juuri anna itsestään paljoa. 

Ainoat mainokset, joita haastateltava on huomannut, ovat Citymarketin omia mainoksia. 

Kauppakeskus Elossa ei haastateltavan mukaan ole enää virtaa.  

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertoman as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville.  

 

Nykyaikainen 3. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole kovin nykyaikainen, 

mutta ei vanhanaikainenkaan. Tämä johtuu haastateltavan mukaan siitä, että kauppakes-

kuksen myymälöiden valikoima ei hänen mielestään ole viimeisintä huutoa.  

 

Siisti 2. Elo on haastateltavan mukaan siisti. Hän ei ole tavannut kauppakeskuksessa 

mitään sotkuja tai roskia.  
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Toimiva 4. Haastateltavan mielestä Elo ei ole toimiva, koska siellä on liian vähän liik-

keitä.  

 

Palveleva 3. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole kovin palveleva. Hän pe-

rusteli vastauksensa taas sillä, että Elossa on liian vähän liikkeitä. Siellä on hänen mie-

lestään suhteessa liikaa vaateliikkeitä. Hän kaipaisi kauppakeskukseen Alkoa, joka ve-

täisi sinne varmasti lisää asiakkaita. Haastateltavan saama asiakaspalvelu on ollut kes-

kivertoa, eli ei huonoa eikä hyvää.  

 

Sekava 4. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole sekava. Ainoa asia, joka 

vetää numeroa huonompaan suuntaan on se, että kauppakeskukseen voisi lisätä opastus-

ta, kuten kylttejä, jotta asiakkaat löytäisivät helpommin tiettyihin liikkeisiin.  

 

Viihtyisä 2. Haastateltavan mielestä Elo on viihtyisä. Hän vertasi tässä kohtaa Eloa 

Ideaparkiin ja mainitsi, että Elo on viihtyisämpi, koska ei ole niin sekava ja Elosta löy-

tää helpommin sen, mitä sieltä lähtee hakemaan. Haastateltava mainitsi myös, että hä-

nestä olisi erittäin hienoa, jos kesällä Elon pihassa olisi kesäkahvila, missä voisi ulkona 

juoda kahvia ja istuskella. Myös kukkaistutusten lisääminen kauppakeskuksen pihaan 

lisäisi sen viihtyisyyttä.  

 

Monipuolinen 5. Haastateltavan mielestä kyseinen adjektiivi ei kuvaa ollenkaan kaup-

pakeskus Eloa. Hän perusteli vastauksensa sillä, että Elosta on lähtenyt niin paljon liik-

keitä, jotka vastasivat hänen tarpeisiinsa. Haastateltava kaipaisi kauppakeskukseen Al-

kon lisäksi laadukkaampia vaatteita myyviä liikkeitä ja Postia. 

 

Huomiota herättävä 5. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole ollenkaan huo-

miota herättävä. Hän perusteli vastauksensa sillä, että kauppakeskuksen ulkopuoleen ei 

ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Lisäksi Elon mainonta on hyvin vähäistä. Haastatel-

tava sanoi kaipaavansa kauppakeskukseen jotain tapahtumaa, jossa kaikki liikkeet olisi-

vat mukana ja kaikissa liikkeissä olisi jotain tarjouksia. Kerroin haastateltavalle Hinta-

karkeloista, joita Elo järjestää. Haastateltava ei ollut kuullutkaan niistä, vaikka asuu 

Ylöjärvellä. Hän totesi tämän olevan oiva esimerkki Elon riittämättömästä mainonnasta.   
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Kylmä 3. Haastateltava ei koe kauppakeskus Elon olevan kovin kylmä, mutta ei niin 

lämminhenkinenkään. Hän perusteli vastauksensa sillä, että Elossa ei ole panostettu 

tarpeeksi sisustukseen.  

 

Suppea 1. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on erittäin suppea. Haastateltava 

viittasi tässä kohtaa aiempiin vastauksiinsa.  

 

Turvallinen 1. Kauppakeskus Elo on haastateltavan mielestä erittäin turvallinen. Haasta-

teltava ei ole huomannut Elossa mitään häiriötekijöitä 

 

Viihdyttävä 5. Haastateltava ei koe Elon olevan ollenkaan viihdyttävä, koska siellä ei 

ole mitään tapahtumaa ikinä. Hänen mielestään Elon sisääntuloaulassa olevat puhelin-

liittymien ja sähkösopimusten myyjät ovat erittäin ahdistavia, koska hän joutuu usein 

odottamaan aulassa kyytiä ja tällöin kyseiset myyjät tulevat häiritsemään häntä. Haasta-

teltavan mielestään kauppakeskuksessa voisi olla välillä jotain esiintyjiä. 

 

Valoisa 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on hyvin valaistu eikä siellä ole 

mitään pimeitä kulmia.  

 

Lämminhenkinen 3. Haastateltavan mielestä Elo ei ole kovin lämminhenkinen. Siellä ei 

hänen mukaansa ole mitään mikä tekisi siitä lämminhenkisen, mutta hän ei kuitenkaan 

koe kauppakeskusta kylmäksikään.  

 

Saavutettava 3. Haastateltavan mielestä Elo ei ole hänelle kaikista saavutettavin vaihto-

ehto, koska haastateltava ei omista autoa ja kauppakeskus on hänen mielestään hieman 

sivussa. Tämän vuoksi hänen on hieman hankalaa päästä käymään kyseisessä kauppa-

keskuksessa. Autollisille ihmisille Elossa käyminen on paljon helpompaa. Hän mainit-

see, että pääsee kuitenkin Eloon palvelubussilla ja kesäisin polkupyörällä. Haastateltava 

ehdotti, että Elo voisi joskus järjestää ilmaisia kuljetuksia Eloon vanhemmille, autotto-

mille ihmisille.  

 

Haastateltava voisi suositella kauppakeskus Eloa ystävälleen, mutta mainitsisi tälle, ettei 

sieltä välttämättä kaikkea löydy.  
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Elon vahvuuksiin haastateltavan mukaan kuuluvat Citymarketin hyvät tarjoukset, Inter-

sport, joka on Ylöjärven ainut urheilutarvikeliike ja se, että saman katon alla pystyy 

hoitamaan useamman asian. Heikkouksiin puolestaan kuuluu Citymarketin ontuva toi-

minta. Tällä haastateltava viittaa siihen, että kyseisessä myymälässä kaikki tarjoukset 

eivät aina ole kirjattu kassajärjestelmään, tarjoustuotteet ovat usein loppu ja haastatelta-

va sekä hänen tuttavansa ovat usein törmänneet siellä vanhentuneisiin tuotteisiin. Lisäk-

si Elon heikkouksiin kuuluu sen suppeus.  

 

Kauppakeskus Elon mahdollisuuksiin kuuluu haastateltavan mielestä liikkeiden lisää-

minen, koska siihen olisi tilat, tapahtumien järjestäminen sekä aikuisille, että lapsille, 

ulkona olevan kesäkahvilan perustaminen ja joulukoristeiden lisääminen, jotta kauppa-

keskuksesta tulisi viihtyisämpi ja tunnelmallisempi. Kauppakeskus Elon suurimmat uhat 

ovat haastateltavan mielestä vähenevät liikkeet ja Lielahti kokonaisuudessaan, koska 

Elon asiakkaat voivat siirtyä ostoksille sinne, kun liikkeet Elossa vähenevät. Lisäksi 

haastateltava koki Citymarketin huonon toiminnan uhaksi. Jos siihen ei puututa, on 

mahdollista, että Elo menettää kohta sen loputkin asiakkaansa.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Koskikeskuksesta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen Tampere. Tämä johtui 

siitä, että kyseinen kauppakeskus yksinkertaisesti sijaitsee Tampereella. Haastateltavan 

mielestä Koskikeskus on toimiva ja erittäin monipuolinen kauppakeskus, jossa hän kä-

visi mielellään useamminkin, jos se olisi lähempänä. Ideaparkista haastateltavalle tuli 

ensimmäisenä mieleen liian iso. Hän ei pidä Ideaparkista, koska se on liian iso. Siellä on 

haastateltavan mielestä liian paljon outlet myymälöitä. Elosta ensimmäinen mieleen 

tullut asia oli lähellä. Tämä johtui siitä, että Elo on hänen asuinpaikkansa lähellä. Lie-

lahtikeskuksesta ensimmäisenä mieleen tullut asia oli paljon tarjontaa, koska sitä haasta-

teltavan mukaan on. Hänen mielestään Lielahtikeskuskin on hieman liian iso asioida 

päivittäin, mutta tiettyjä tuotteita varten erinomainen ostospaikka. Veskasta haastatelta-

valle tuli ensimmäisenä mieleen se, että kyseinen kauppakeskus on liian kaukana. Ves-

kassa ei myöskään haastateltavan mielestä ole mitään tarjottavaa hänelle. Samaa mieltä 

haastateltava on Tullintorista. Ensimmäiset sanat, jotka hänelle tuli mieleen Tullintorista 

olivat ”ei kiinnosta”. Kyseinen kauppakeskus on liian kaukana Tampereen keskustasta, 

että siellä tulisi käytyä, vaikka Tampereella olisikin liikenteessä.  
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Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on muuttunut sen olemassaolon aikana huo-

nompaan suuntaan. Haastateltava kokee, että Elon vetovoima on kadonnut ja sen tarjon-

ta huonontunut merkittävästi. 

 

 
Kuva 14. 59-vuotiaan naisen brändimielikuva kauppakeskus Elosta 

 

Pohjaten haastateltavan vastauksiin, voidaan sanoa hänen brändimielikuvansa Elosta 

olevan seuraavanlainen. Elo on siisti, turvallinen, valoisa ja suhteellisen viihtyisä kaup-

pakeskus, jonka valikoima jää kuitenkin suppeaksi ja mainonta liian heikoksi. Elo on 

ulkoisesti huomiota herättämätön ja kokonaisuudessaan hieman tylsä. Elon suurimman 

ja keskeisimmän kaupan, eli Citymarketin, huolimaton toiminta on vaikuttanut hyvin 

negatiivisesti koko kauppakeskuksen brändimielikuvaan haastateltavan silmissä. 

 

 

6.7 Nainen 34 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 34-vuotias Kyröskoskella asuva, mutta Ylöjärvellä työsken-

televä nainen. Hän kertoi käyvänsä ostoksilla kauppakeskus Elossa noin kaksi kertaa 

viikossa.  

 

Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elon logo on tylsä ja yksinkertainen, mutta kui-

tenkin hyvin mieleenpainuva, koska sen tunnistaa heti Elon logoksi. Haastateltava eh-

dotti, että logoa voisi jotenkin hieman päivittää.  
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Jos kauppakeskus Elo olisi ihminen, olisi se haastateltavan mielestä 20-30-vuotias, elä-

mäniloinen, aktiivinen, energinen, lämminhenkinen ja tyyliltään sporttinen nainen, jon-

ka kanssa olisi mukava viettää aikaa. Haastateltava uskoi, että hän juonsi kyseisen hen-

kilön kauppakeskuksen nimestä. Elo-nimen haastateltava yhdistää eläväisyyteen ja 

energisyyteen. Eläimenä puolestaan kauppakeskus Elo olisi koira, koska haastateltavan 

mielestä koirat ovat innokkaita eläimiä täynnä elämänhalua.  

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertomaan as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville.  

 

Nykyaikainen 1. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on erittäin nykyaikainen. 

Siellä on nykyaikaisia vaateliikkeitä ja pieniä putiikkeja. 

 

Siisti 1. Haastateltava kokee kauppakeskuksen olevan erittäin siisti. Hän ei ole ikinä 

tavannut mitään roskia tai korjausta vaativia kohteita.  

 

Toimiva 2. Haastateltava kokee Elon olevan toimiva, mutta sanoo, että se voisi olla 

toimivampikin. Hän epäilee, että kaikki asiakkaat eivät välttämättä lähde kiertämään 

Elon liikkeitä, jotka sijaitsevat pääovista sisään tullessa oikealla sijaitsevan ympyrän 

mallisen käytävän varrella. Hän kokee kyseisen ympyrän varrella olevien liikkeiden 

jäävän mahdollisesti sivuun.  

 

Palveleva 1. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on erittäin palveleva. Hän ei ole 

koskaan saanut huonoa palvelua kyseisessä kauppakeskuksessa. Palvelu on aina ollut 

keskivertoa parempaa.  

 

Sekava 5. Kauppakeskus Elo ei ole haastateltavan mielestä yhtään sekava. Hän löytää 

kaikki kaupat helposti ja kokee, että ne ovat loogisesti sijoiteltuja.  

 

Viihtyisä 3. Haastateltava ei kokenut kauppakeskuksen olevan erityisen viihtyisä. Hä-

nen mielestään Elo on keskiverto kauppakeskus viihtyisyyden osalta. Haastateltava toi-

voi kauppakeskuksen kiinnittävän enemmän huomiota sisustukseen. 



67 

 

 

Monipuolinen 4. Haastateltavan mielestä Elo ei ole monipuolinen. Hän kaipaisi kaup-

pakeskukseen lisää vaateliikkeitä, kuten Hennes & Mauritz –liikkeen. Haastateltava 

haluaisi Eloon yleisesti vaateliikkeitä kaikille ikäryhmille, edullisempaa sisustustavara-

liikettä, ehdottomasti kosmetiikkaliikkeen takaisin ja lisää ravintoloita. Haastateltava 

mainitsi myös, että Alko toisi varmasti Elolle lisää asiakkaita.  

 

Huomiota herättävä 2. Haastateltavan mielestä Elo on huomiota herättävä. Hän kokee, 

että Elon logo on painunut mieleen hyvän mainonnan ansiosta. Erityisesti haastatelta-

valle on jäänyt mieleen Elon tienvarsimainokset, joiden hän uskoo auttavan siihen, että 

ohi ajavat ihmiset poikkeavat ostoksilla. Mainontaa voisi kuitenkin hieman lisätä, koska 

se ei ole haastateltavan mielestä ikinä pahasta.   

 

Kylmä 5. Kyseinen adjektiivi ei kuvaa haastateltavan mielestä kauppakeskus Eloa lain-

kaan. Haastateltava kokee kauppakeskuksen olevan hyvin lämminhenkinen.  

 

Suppea 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on suppea. Tämä johtuu siitä, että 

sieltä puuttuu joitakin liikkeitä, jotka tarjoaisivat hänen tarpeisiinsa vastaavia tuotteita. 

Hän kokee, että Elossa on kuitenkin monen alan liikkeitä, mutta valikoima tietyn liike-

toiminta-alan myymälöiden kesken on suppea.  

 

Turvallinen 1. Haastateltava kokee kauppakeskus Elon olevan erittäin turvallinen. Tun-

nelma Elossa on turvallinen. Haastateltava ei ole törmännyt häiriötekijöihin ja kauppa-

keskus sijaitsee myös turvallisella seudulla.  

 

Viihdyttävä 2. Elo on haastateltavan mielestä viihdyttävä. Hän kertoi sen olevan hyvällä 

tasolla, mutta ei vielä kuitenkaan kiitettävällä. Haastateltava toivoo kauppakeskukseen 

enemmän tapahtumia.  

 

Valoisa 1. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on erittäin valoisa. Valaistus on 

hänen mielestään hoidettu hyvin käytävillä sekä myymälöissä.  

 

Lämminhenkinen 1. Haastateltava mieltää Elon olevan erittäin lämminhenkinen. Hän 

kokee Elon keskellä olevan kahvilan lisäävän Elon lämminhenkistä tunnelmaa. Haasta-

teltava pohti, että Elo ei olisi yhtä lämminhenkinen ilman aukion kahvilaa.  
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Saavutettava 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on saavutettava. Hänen mie-

lestään Elossa on hyvät parkkitilat ja sinne on helppo päästä. Haastateltava uskoo, että 

jos asuisi lähempänä, hän voisi käydä Elossa polkupyörällä tai kävellen. Hän epäili kui-

tenkin, että ihmiset, jotka eivät ole ikinä käyneet Elossa, eivät välttämättä lähde isom-

milta teiltä poikkeamaan Elossa, koska se ei ole täysin kyseisen tien varressa.  

 

Haastateltava voisi suositella kauppakeskus Eloa ystävälleen. Elo on hänen mielestään 

hyvä paikka tavata ystävää kahvilla, shoppailun tai ruokailun merkeissä.  

 

Kauppakeskus Elon vahvuuksiin kuuluu haastateltavan mielestä sen keskeinen sijainti 

Ylöjärvellä. Elon heikkouksiin puolestaan kuuluu sen suppeus ja se, että osa liikkeistä, 

jotka sijaitsevat pääovesta sisään tullessa oikealle lähtevän käytävän varrella jäävät vä-

hemmälle huomiolle. Haastateltava kokee, että siihen täytyisi keksiä joku ratkaisu, jolla 

asiakkaat saataisiin houkuteltua kiertämään myös kyseiselle käytävälle.  

 

Elon mahdollisuuksiin kuuluu haastateltavan mielestä isommat asiakasmäärät Ylöjär-

veltä ja sen lähikunnista, mitkä voitaisiin saavuttaa tehokkaan markkinoinnin avulla. 

Suurimpiin uhkiin kuuluu haastateltavan mielestä Lielahti kokonaisuudessaan, heikko 

taloudellinen tilanne ja rikollisuus.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Koskikeskuksesta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen sana vilkas. Tämä johtuu 

haastateltavan mukaan siitä, että kyseinen kauppakeskus sijaitsee Tampereen ydinkes-

kustassa ja siellä on paljon liikkeitä sekä myös aina paljon ihmisiä. Koskikeskus on 

mieleinen kauppakeskus haastateltavalle, mutta hän kokee sen paljon turvattomammaksi 

paikaksi kuin Elon. Ideaparkista haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen iso. Haasta-

teltavan mukaan Ideapark on valtava kauppakeskus, joka on kuin oma pieni maailman-

sa. Kyseinen kauppakeskus on paikka, jossa haastateltava ei käy usein, mutta lähtee 

sinne, jos hän tarvitsee erityisen paljon erilaisia tuotteita. Ideaparkiin ei voi haastatelta-

van mukaan lähteä vain käymään, vaan siellä menee koko päivä. Lielahtikeskuksesta 

haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen pieni. Tämä johtuu haastateltavan mukaan, 

siitä, että hän on kuullut tuttaviltaan, että Lielahtikeskus on pieni. Hän ei ole itse vielä 

kertaakaan ehtinyt kyseisessä kauppakeskuksessa käymään. Veskasta haastateltavalle 
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tuli ensimmäisenä mieleen sana suppea. Haastateltavan mielestä kauppakeskuksen vali-

koima on supistunut, koska sieltä on lähtenyt niin paljon liikkeitä. Haastateltava ei ikinä 

lähde käymään kyseisessä kaupunginosassa vain Veskan takia. Hän käy satunnaisesti 

pyörähtämässä siellä, jos hänellä on jotain muuta asiaa, jonka vuosi haastateltava on 

käymässä Pirkkalassa. Tullintorista ensimmäisenä mieleen tullut asia oli syrjässä. Haas-

tateltava ei käy ikinä kyseisessä kauppakeskuksessa, koska se sijaitsee kuitenkin sen 

verran syrjässä, vaikka onkin lähellä keskustaa. 

 

Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on muuttunut sen olemassaoloaikana huo-

nompaan suuntaa, koska sieltä on lähtenyt niin paljon liikkeitä. Jos liikkeiden lähtöä ei 

lasketa, ei Elo ole juurikaan muuttunut. Tunnelma kauppakeskuksessa on haastateltavan 

mukaan aina ollut lämminhenkinen ja on sitä edelleen. 

 

 
Kuva 15. 34-vuotiaan naisen brändimielikuva kauppakeskus Elosta 

 

Haastateltavan brändimielikuva kauppakeskus Elosta on seuraavanlainen. Elo on nyky-

aikainen, siisti, turvallinen, lämminhenkinen, valoisa ja hyvän asiakaspalvelun omaava 

kauppakeskus, jonne on helppo mennä. Elon ainoa puute on sen suppeus.  

 

 

6.8 Nainen 38 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 38-vuotias Hämeenkyrössä asuva nainen. Hän kertoi käyvän-

sä ostoksilla kauppakeskus Elossa vähintään kerran kuussa.  
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Elon logo sopii haastateltavan mukaan kauppakeskus Elolle. Logo kuitenkin muistuttaa 

haastateltavan mukaan erittäin paljon Elo-nimisen vakuutusyhtiön logoa. Hän sekoittaa 

nämä usein, mutta logosta tulee kuitenkin ensimmäisenä mieleen kauppakeskus Elo, 

eikä vakuutusyhtiö Elo. Logo itsessään on haastateltavan mielestä hyvin yksinkertainen 

ja mieleenpainuva.  

 

Jos kauppakeskus Elo olisi ihminen, olisi se haastateltavan mukaan noin 40-vuotias, 

maalaishenkinen, ystävällinen, mukava, hiljainen ja tyyliltään yksinkertainen nainen. 

Eläimenä Elo olisi hiiri. Haastateltava perusteli vastauksensa sillä, että Elo mainostaa 

niin vähän Hämeenkyrössä. Hän kokee Elon olevan erittäin hiljainen. 

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertomaan as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville.  

 

Nykyaikainen 3. Kauppakeskus Elo ei ole haastateltavan mielestä erityisen nykyaikai-

nen, koska kauppakeskuksen valikoima ei ole niin nykyaikainen, kun hän toivoisi. Elon 

yleisilme on kuitenkin nykyaikainen.  

 

Siisti 1. Haastateltavan mielestä Elo on erittäin siisti. Hän ei ole törmännyt kauppakes-

kuksessa roskiin tai huomannut siisteydessä muitakaan epäkohtia. 

 

Toimiva 2. Haastateltava kokee kauppakeskuksen olevan toimiva, koska hän saa sieltä 

sen, mitä hän sieltä lähtee hakemaan. Kauppojen asettelu on kuitenkin haastateltavan 

mielestä jossain määrin epälooginen.  

 

Palveleva 2. Elo on haastateltavan mielestä hyvin palveleva. Pienissä liikkeissä asiakas-

palvelu on haastateltavan mielestä erittäin hyvää, kun taas Citymarketissa asiakaspalve-

lu jää huonommalle tasolle.  

 

Sekava 4. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole sekava. Hänen mielestään se 

puoli kauppakeskuksesta, mistä löytyy vaatekaupat, on erittäin selkeä, mutta toinen puo-
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li on hieman sokkelomainen. Haastateltava totesi, että kauppakeskus on erittäin selkeä, 

jos tietää missä kaikki liikkeet sijaitsevat.  

 

Viihtyisä 3. Elo ei ole haastateltavan mielestä erityisen viihtyisä. Haastateltava kokee 

Elon pääsisäänkäynnin aukiolla sijaitsevan kahvilan viihtyisäksi, mutta hän ei viihdy 

kyseisessä kauppakeskuksessa kauaa. Elo on hänen mielestään paikka, josta käydään 

hakemaan tarvittavat ostokset ja sitten poistutaan.  

 

Monipuolinen 3. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole erityisen monipuoli-

nen, mutta ei täysin suppeakaan. Hän kertoi löytävänsä kauppakeskuksesta aina sen, 

mitä hän sieltä lähtee hakemaan, mutta valikoima ei kuitenkaan ole erityisen laaja.  

 

Huomiota herättävä 3. Kauppakeskus Elo ei ole erityisen huomiota herättävä. Haastatel-

tavan mielestä Elon mainonta Hämeenkyrössä on käytännössä olematonta, mutta Elo 

itsessään on huomiota herättävä tienkuvassa, koska se on iso rakennus ison tien varrella. 

Haastateltava mainitsee, että Hämeenkyrössä ei ole mitään vaatekauppoja tai erikoisia 

liikkeitä, jonka vuoksi hämeenkyröläisten on lähdettävä joko Ikaalisiin tai Ylöjärvelle 

päin ostoksille, ja Ikaalisissa sijaitsevat liikkeet mainostavat itseään paremmin kuin Elo. 

 

Kylmä 4. Haastateltava ei koe kauppakeskus Eloa kylmäksi. Hän kokee, että liikkeet 

ovat laitettu kauniisti ja tunnelma kauppakeskuksessa on hyvä.  

 

Suppea 2. Haastateltava kokee kauppakeskus Elon olevan suppea. Tämä johtuu siitä, 

että siellä on aika vähän liikkeitä ja niitä tuntuu kokoajan lähtevän lisää. Hänestä olisi 

hienoa, jos Eloon tulisi lisää ruokapaikkoja, vaateliikkeitä, kuten Hennes & Mauritz, 

elektroniikkaliike ja askartelutarvikeliike.  

 

Turvallinen 2. Haastateltavan mukaan kauppakeskus Elo on turvallinen. Hän ei ole tör-

männyt häiriötekijöihin eikä koe tarvetta pelätä taskuvarkaita. Kauppakeskus sijaitsee 

myös turvallisella seudulla ja vartijoihinkin törmää usein. Hän ei kuitenkaan koe kaup-

pakeskusta niin turvalliseksi, että päästäisi lapsensa kulkemaan siellä ilman aikuista.  

 

Viihdyttävä 3. Haastateltavan mielestä Elo ei ole kovin viihdyttävä, mutta hän mainitsi, 

ettei sitä kyseiseltä kauppakeskukselta kaipaakaan. Elo on haastateltavalle paikka, josta 
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haetaan tarvittavat ostokset ja lähdetään kotiin. Haastateltava arveli, että ainoastaan lap-

sille suunnattu tapahtuma saisi hänet lähtemään viihtymään Eloon lasten kanssa.  

 

Valoisa 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on valoisa. Hän perusteli vastauk-

sensa sillä, että ulkovalaistus on hieman heikkoa pääovilla, mutta sisältä kauppakeskus 

on erittäin valoisa.  

 

Lämminhenkinen 2. Haastateltava mieltää kauppakeskus Elon olevan lämminhenkinen. 

Hän uskoo Elon lämminhenkisyyden kumpuavan sen liikkeiden ja koko kauppakeskuk-

sen hyvin hallitusta koosta. Kauppakeskus ja sen liikkeet eivät siis ole liian suuria. Hän 

ei kuitenkaan koe Elon olevan täydellisen lämminhenkinen ja tämä johtuu haastatelta-

van mukaan tyhjistä liiketiloista.  

 

Saavutettava 2. Elo on haastateltavan mielestä saavutettava. Hänen kokee, että sinne on 

helppo ajaa ja parkkitilaa on riittävästi. Kauppakeskus Elon pihassa on kuitenkin liian 

vähän kunnollisia suoja- ja kävelyteitä suhteessa sen kokoon. Haastateltava kokee, että 

hän saa pelätä autolle kävellessään, että autoilija ei huomaa häntä ja hänen lapsiaan. 

Haastateltava uskoo, että jos asuisi lähempänä Eloa, hän voisi kulkea sinne auton lisäksi 

myös kävellen tai polkupyörällä.  

 

Haastateltava ei suosittelisi kauppakeskus Eloa ystävälleen. Hän voisi suositella jotain 

yksittäistä liikettä Elosta, mutta ei suosittelisi kauppakeskusta kokonaisuudessaan sen 

pienen valikoiman vuoksi.  

 

Haastateltava kokee Elon vahvuuksiksi sen sijainnin, saavutettavuuden, tilat sekä pieni-

en liikkeiden asiakaspalvelun. Heikkouksiksi haastateltava luettelee Elon sokkeloisuu-

den, suppeuden ja sen, että Nesteen tiloihin täytyy kiertää ulkokautta.  

 

Elon mahdollisuuksiin haastateltavan mukaan kuuluvat sen tilat. Kauppakeskuksella 

olisi tilaa suuremmalle määrälle liikkeitä, mutta liiketilat seisovat tyhjinä. Elon uhkiin 

kuuluu Lielahti kokonaisuudessaan, koska sieltä löytyy liikkeitä ja palveluita lähes jo-

kaiseen tarpeeseen.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 
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Koskikeskuksesta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen sana monipuolinen. Tämä 

johtuu haastateltavan mukaan siitä, että kyseissä kauppakeskuksessa on erittäin paljon 

eri alan liikkeitä. Haastateltava kertoi lähtevänsä asioimaan joko Ideaparkiin tai Koski-

keskukseen, kun hänellä on paljon erilaisia tuotteita hankittavana. Ideaparkista haasta-

teltavalle tuli mieleen sana iso. Hän kokee, että kyseinen kauppakeskus on erittäin mo-

nipuolinen ja iso, mutta se ei kuitenkaan haastateltavan mukaan ole liian iso. Elosta 

haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen pieni. Tässä kohtaa haastateltava viittasi 

kauppakeskus Elon fyysiseen kokoon ja tarjontaan. Lielahtikeskuksesta haastateltavalle 

tuli mieleen sana uusi. Hän pitää kyseisestä kauppakeskuksesta ja myöntää, että hänen 

ostoskertansa Elossa ovat vähentyneet huomattavasti sen jälkeen kun Lielahtikeskus 

avattiin. Haastateltava mainitsee myös, että Lielahtikeskuksen sijainti Prisman vieressä 

vetää häntä puoleensa S-ryhmän asiakasomistajana. Veskasta haastateltavalle tuli en-

simmäisenä mieleen sana vanha. Tämä johtuu siitä, että haastateltava kokee kyseisen 

kauppakeskuksen olevan vanhanaikainen ja lähes unohdettu. Hän ei meinannut itse edes 

aluksi muistaa, mikä Veska on tai missä se sijaitsee. Tullintorista haastateltavalle tuli 

ensimmäisenä mieleen sana yksinkertainen. Siellä ei ole haastateltavan mukaan mitään, 

mikä palvelisi hänen tarpeitaan.  

 

Kauppakeskus Elo on haastateltavan mukaan muuttunut sen olemassaolon aikana. Haas-

tateltava kertoo, että ennen Elo oli mielenkiintoinen, mutta nykyään se on vain tylsä. 

Hän uskoo, että tämä johtuu siitä, että palvelut ovat vähentyneet. 

 

 
Kuva 16. 38-vuotiaan naisen brändimielikuva kauppakeskus Elosta 
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Haastateltavan vastauksien perusteella voidaan todeta hänen brändimielikuvansa Elosta 

olevan seuraavanlainen. Elo on siisti, selkeä, lämminhenkinen ja helposti saavutettava 

kauppakeskus, jonka pienien liikkeiden asiakaspalvelu on erinomaista. Elo ei kuiten-

kaan ole erityisen monipuolinen, mutta sieltä saa sen, mitä sieltä lähtee hakemaan. Elo 

on haastateltavalle kauppakeskus, josta haetaan vain tarvittavat ostokset ja lähdetään sen 

jälkeen kotiin. Kyseinen kauppakeskus on tylsä, jonka vuoksi siellä ei kauaa viihdy vain 

kiertelemässä. Elo on tiekuvassa huomiota herättävä rakennus kokonsa vuoksi, mutta 

muuta huomiota herättävää kauppakeskuksessa ei ole. Mainonta Hämeenkyröön on 

haastateltavan mielestä lähes olematonta.   

  

 

6.9 Nainen 31 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 31-vuotias Tampereella asuva, mutta Ylöjärvellä työskente-

levä nainen. Hän kertoi käyvänsä ostoksilla kauppakeskus Elossa noin kerran kuussa.  

 

Haastateltavan mukaan Elon logo vastaa hänen mielikuvaa Elosta. Logo on painunut 

hyvin hänen mieleensä. Logosta haastateltavalle tulee mieleen pelto. Hän uskoo, että 

tämä voi olla hyväkin mielleyhtymä, koska onhan Elo enemmän maalla sijaitseva kaup-

pakeskus, kuin monet muut kauppakeskukset. Kauppakeskuksen logo voisi kuitenkin 

hänen mielestään olla hieman pirteämpi.  

 

Jos kauppakeskus Elo olisi ihminen, olisi se haastateltavan mukaan noin 40-vuotias, 

kokenut, elämää nähnyt, sosiaalinen, huumorintajuinen, ulospäin suuntautunut, kodikas 

ja lämminhenkinen nainen, joka olisi tyyliltään siisti, maalaishenkinen ja huoliteltu. 

Eläimenä kauppakeskus Elo olisi tallikissa. Kyseinen eläin tuli ensimmäisenä haastatel-

tavalle mieleen, koska Elo sijaitsee maalla ja on lämminhenkinen. 

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertomaan as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville. 
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Nykyaikainen 2. Kauppakeskus Elo on haastateltavan mielestä nykyaikainen. Hän ko-

kee että kauppakeskuksesta löytyy valinnanvaraa. Hän ei kuitenkaan miellä Eloa erittäin 

nykyaikaiseksi, koska ei koe sen olevan keskiverto kauppakeskusta huomattavasti ny-

kyaikaisempi.  

 

Siisti 1. Haastateltavan mukaan Elo on erittäin siisti. Hän ei ole koskaan törmännyt ky-

seisessä kauppakeskuksessa roskiin tai sotkuihin. Käytävät, vessat ja liikkeet ovat aina 

erittäin hyvässä kunnossa ja roskakoreja löytyy käytäviltä paljon.  

 

Toimiva 1. Haastateltava mieltää Elon erittäin toimivaksi. Hän perusteli vastauksensa 

sillä, että sisäänkäyntejä on monia ja hän on erittäin tyytyväinen lapsiperheille varattui-

hin parkkipaikkoihin.  

 

Palveleva 2. Elo on haastateltavan mielestä palveleva. Haastateltava on saanut vain ker-

ran huonoa asiakaspalvelua Elossa. Muilla kerroilla asiakaspalvelu on ollut erittäin hy-

vää. Elo on myös haastateltavan mukaan palveleva siinä suhteessa, että hän saa sieltä 

niitä tuotteita tai palveluita, mitä hän sieltä lähtee hakemaan. Kauppakeskus Elo vastaa 

hyvin hänen tarpeisiinsa.  

 

Sekava 4. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole sekava. Elo on riittävän ko-

koinen ja haastateltava kokee sen pohjapiirustuksen olevan järkevä. Ainoa asia, jonka 

haastateltava kokee aiheuttavan pientä sekavuutta ja hämmennystä, on liikkeiden suuri 

vaihtuvuus.  

 

Viihtyisä 1. Kauppakeskus Elo on haastateltavan mukaan erittäin viihtyisä. Yleinen 

tunnelma on haastateltavan mukaan erittäin viihtyisä ja kahvio, joka sijaitsee Elon kes-

kusaukiolla, on omiaan lisäämään tätä viihtyisyyttä. Haastateltava mainitsi, että vaikka 

hän ei itse menisikään kahvioon istumaan, niin pelkästään se näky, että siellä istuu ih-

misiä vailla huolen tai kiireen häivää, lisää omaa hyvää oloa ja tätä kautta tuo viihtyisää 

tunnelmaa kauppakeskukseen.  

 

Monipuolinen 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on monipuolinen. Sieltä 

löytyy monen eri alan liikkeitä, mutta haastateltava kokee, että sieltä myös puuttuu joi-

takin liikkeitä, mitä hän sinne kaipaisi. Haastateltava kaipaisi Eloon muun muassa as-
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kartelutarvikeliikettä, Hennes & Mauritz liikettä, kosmetiikkaliikettä, lelukauppaa ja 

jotain s-ryhmän liikettä.  

 

Huomiota herättävä 3. Haastateltava ei koe, että kauppakeskus Elo olisi huonolla tai 

hyvällä tavalla huomiota herättävä. Mainostusta on tarpeeksi, mutta ei liikaa.  

 

Kylmä 4. Haastateltava ei miellä kauppakeskus Eloa kylmäksi. Sisältä tunnelma on erit-

täin lämminhenkinen, mutta haastateltava ei koe, että ulkoasuun olisi panostettu tar-

peeksi. Ulkoa Elo ei ole haastateltavan mukaan houkutteleva. Hän kuitenkin kehuu jou-

luvaloja ja mainitsee, että kesällä ulos voisi laittaa vaikka enemmän istutuksia.  

 

Suppea 4. Elo ei ole haastateltavan mielestä suppea. Hänen mielestään elossa on moni-

puolisesti eri alan liikkeitä, mutta hän kuitenkin kaipaa sinne vielä aikaisemmin mainit-

tujen liikkeiden lisäksi muun muassa käsityöliikettä.  

 

Turvallinen 2. Haastateltava mieltää kauppakeskus Elon turvalliseksi. Hän kertoo, että 

lämminhenkinen ja kotoisa tunnelma tekevät Elosta myös turvallisen oloisen. Elon si-

jainti on hieman syrjemmässä eikä ydinkeskustassa. Haastateltava kokee tämän sijain-

nin lisäävän turvallisuuden tunnetta. Hän ei ole myöskään törmännyt häiriötekijöihin ja 

mainitsee, että vartijoita näkyy riittävän usein.   

 

Viihdyttävä 2. Elo on haastateltavan mielestä viihdyttävä. Hän kehuu musiikkia, jota 

Elossa soitetaan. Hänen mielestään Elossa järjestetään riittävästi tapahtumia ja lisäksi 

haastateltava kokee lasten leikkipaikan erittäin hienoksi asiaksi. Se lisää viihdyttävyyttä 

myös lasten kannalta ajateltuna.  

 

Valoisa 2. Haastateltavan mielestä Elo on valoisa. Valaistus on kunnossa ja haastatelta-

va sanoo, että voisi kuvailla myös tunnelmaa valoisaksi.  

 

Lämminhenkinen 2. Elo on haastateltavan mielestä lämminhenkinen. Hän viittasi tässä 

kohtaa aiemmin mainitsemiinsa asioihin. Hän ei kuitenkaan kuvaile Eloa täydellisen 

lämminhenkiseksi, koska Elo on kauppakeskus eikä mikään pieni puoti. Haastateltava 

lisää, että Elo on niin lämminhenkinen, kun kauppakeskus voi olla.  
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Saavutettava 2. Haastateltava kokee Elon olevan saavutettava. Haastateltavan mielestä 

Eloon pääsee helposti ja parkkitilaa on riittävästi. Hän korostaa lapsiperheille tarkoitet-

tujen parkkipaikkojen tärkeyttä ja sitä, että Elossa kyseiset paikat ovat usein vapaina, 

mikä helpottaa hänen kauppareissuansa. Hän voisi myös helposti käydä polkupyörällä 

Elossa. Julkisilla kulkuyhteyksillä Elo ei ole niin saavutettava, koska linja-autoja menee 

Elon ohi niin harvoin.  

 

Haastateltava voisi suositella kauppakeskus Elo erityisesti ystävilleen, joilla on lapsia, 

koska Elo on hyvin lapsiystävällinen ja sieltä saa hyvän hintaisia vaatteita lapsille sekä 

aikuisille. Lisäksi kauppakeskus on turvallinen ja siisti.  

 

Elon vahvuuksiksi haastateltava mieltää kauppakeskuksen sijainnin, joka ei ole liian 

keskustassa, Elossa käymisen helppouden ja Elossa olevien liikkeiden hyvän valikoi-

man. Elon heikkoudet puolestaan ovat tiettyjen, jo aiemmin mainittujen liikkeiden, sekä 

Alkon puuttuminen.  

 

Elon mahdollisuuksiin haastateltavan mukaan kuuluu asiakasvirtojen lisääminen muun 

muassa Alkon ja muiden liikkeiden lisäämisen kautta. Elon uhkiin kuuluu ehdottomasti 

Lielahtikeskus, jonka haastateltava uskoo vetävän enemmän S-ryhmän asiakasomistajia 

sen vuoksi, että Lielahtikeskus sijaitsee Prisman vieressä, joka on S-ryhmään kuuluva 

kauppa.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Koskikeskuksesta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen sanat siisti ja viihtyisä. 

Haastateltava kertoi olevansa erittäin tyytyväinen Koskikeskuksen uuteen ilmeeseen 

remontin jälkeen. Hän käy kyseisessä kauppakeskuksessa mielellään, mutta hän käy 

Koskikeskuksessa harvoin, koska se sijaitsee niin keskustassa. Ideaparkista haastatelta-

valle tuli ensimmäisenä mieleen sanat iso ja sekava. Hän kertoi käyvänsä kyseissä 

kauppakeskuksessa harvoin, koska se on niin iso ja siellä käymisessä menee koko päivä. 

Lasten kanssa Ideaparkissa käyminen on haastateltavalle mahdottomuus. Elosta haasta-

teltavalle tuli mieleen sana sopiva, koska se on hänelle sopivan kokoinen ja sopivan 

lähellä. Lielahtikeskuksesta haastateltavalle tuli mieleen sana uusi. Tämä johtuu siitä, 

että kyseinen kauppakeskus on erittäin uusi. Hän käy kyseisessä kauppakeskuksessa 

mielellään, koska se on niin lähellä. Veskasta haastateltavalle tuli mieleen ensimmäise-
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nä sana pieni. Kyseinen kauppakeskus on hänen mielestään erittäin pieni, ja ainoa syy, 

miksi hän siellä on joskus käynyt on Hennes & Mauritz  -liike. Tullintorista haastatelta-

valla ei ollut mitään sanottavaa. Ainoa syy, miksi haastateltava on kyseisessä kauppa-

keskuksessa käynyt, on se että hän haki sieltä hääpukunsa. Tullintorilla ei ole haastatel-

tavalle mitään tarjottavaa.  

 

Haastateltavan mukaan kauppakeskus Elo ei ole muuttunut sen olemassaolonaikana ja 

hän on siihen erittäin tyytyväinen.  

 

 
Kuva 17. 31-vuotiaan naisen brändimielikuva kauppakeskus Elosta 

 

Haastateltavan vastauksien perusteella voidaan sanoa hänen brändimielikuvansa kaup-

pakeskus Elosta olevan seuraavanlainen. Elo on lähellä sijaitseva, viihtyisä, viihdyttävä, 

maalaishenkinen, lämminhenkinen, siisti, turvallinen ja toimiva kauppakeskus, jonne on 

helppo mennä myös lasten kanssa. Se on monilta osin juuri sopiva kauppakeskus haas-

tateltavalle. Ainoat negatiiviset puolet kyseisessä kauppakeskuksessa on liikkeiden suuri 

vaihtuvuus ja se, että sieltä ei kuitenkaan saa ihan kaikkea, mitä haastateltava tarvitsisi.  

 

 

6.10 Mies 25 vuotta 

 

Kyseinen haastateltava oli 25-vuotias Ylöjärvellä asuva mies. Hän kertoi käyvänsä os-

toksilla kauppakeskus Elossa noin kerran kuussa.  
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Haastateltavan mukaan kauppakeskus Elon logo vastaa hänen mielikuvaansa Elosta. 

Logosta haastateltavalle tuli mieleen rauhallinen heinäpelto. Hänen mukaansa Elo on 

rauhallinen kauppakeskus. Elon logo on pelkistetty ja yksinkertaisuudessaan mieleen-

painuva.  

 

Ihmisenä kauppakeskus Elo olisi haasteltavan mukaan 35-40-vuotias mitäänsanomaton, 

huomaamaton, hiljainen ihminen, joka yrittää liikaa miellyttää toisia, siinä kuitenkaan 

onnistumatta. Hän ei herätä muissa ihmisissä tunteita hyvään eikä huonoon suuntaan. 

Haastateltava ei osannut sanoa kyseisen ihmisen sukupuolta, mutta mainitsi, ettei sillä 

ole mitään merkitystä. Eläimenä kauppakeskus Elo olisi haastateltavan mukaan lammas, 

koska lammas on eläin, joka ei herätä ihmisissä tunteita. Kukaan ei vihaa lampaita, mut-

ta ne eivät ole myöskään kenenkään lempieläimiä. Lampaat vain ovat, eivätkä tee tai 

anna mitään.  

 

Luettelin haastateltavalle viisitoista adjektiivia ja pyysin haastateltavaa kertomaan as-

teikolla yhdestä viiteen, kuinka hyvin adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa. Tässä 

asteikossa yksi tarkoittaa, että adjektiivi kuvaa Eloa erittäin hyvin ja viisi tarkoittaa, että 

ei kuvaa Eloa ollenkaan. Alla on listaus adjektiiveista ja haastateltavan perustelut siihen, 

miksi hän antoi kyseisen numeron kyseiselle adjektiiville. 

 

Nykyaikainen 3. Haastateltava ei koe kauppakeskus Elon olevan nykyaikainen, mutta ei 

vanhanaikainenkaan. Hän perusteli vastauksensa sillä, että kauppakeskuksen puitteet 

ovat nykyaikaiset, mutta tarjonta ei.  

 

Siisti 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on siisti. Hän ei ole huomannut ros-

kia tai likaa missään.  

 

Toimiva 3. Haastateltavan mielestä Elo ei ole erityisen toimiva. Hän perusteli vastauk-

sensa sillä, että hänelle henkilökohtaisesti kauppakeskuksessa ei ole ruokakaupan lisäksi 

muuta. Hän myöntää, että perus toimivuus on kunnossa ja Elo voi olla jollekin muulle 

ihmiselle toimivampi.  

 

Palveleva 3. Haastateltavan mielestä kyseinen adjektiivi ei kuvaile kauppakeskus Eloa 

hyvin, mutta ei myöskään huonosti. Hän perusteli vastauksensa sillä, että hän ei ole saa-

nut Elossa hyvää eikä huonoa palvelua.  
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Sekava 4. Haastateltavan mielestä Elo ei ole sekava. Hän kokee, että kauppakeskuksessa 

on helppo liikkua ja tilat ovat selkeitä ja avaria. Hän ei kuitenkaan kuvaile kauppakes-

kusta täydellisen selkeäksi, koska ei ole huomannut kauppakeskuksessa opastustaulua, 

jossa kerrotaan, missä mikäkin kauppa sijaitsee.  

 

Viihtyisä 3. Haastateltava ei miellä kauppakeskusta erityisen viihtyisäksi. Hän myöntää 

yleisen tunnelman olevan viihtyisä, mutta hänelle sopivan tarjonnan puutteen vuoksi 

hän ei viihdy kauaa Elossa.  

 

Monipuolinen 4. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo ei ole monipuolinen. Tämä 

johtuu haastateltavan mukaan siitä, että Elossa on paljon naistenvaateliikkeitä ja muita-

kin haastateltavan mielestä enemmän naisille suunnattuja liikkeitä, mutta ei hänen tar-

peitaan vastaavia liikkeitä. Haastateltava kaipaisi Eloon elektroniikkaliikettä, kuten esi-

merkiksi Verkkokauppa.com ja enemmän hänen tarpeisiinsa vastaavaa urheilutarvike-

liikettä, kuten Stadium. Hän tietää, että Elossa on Intersport, mutta kyseinen liike on 

hyvin erilainen valikoimaltaan suhteessa Stadiumiin.  

 

Huomiota herättävä 4. Elo ei ole haastateltavan mukaan huomiota herättävä. Hän ei ole 

huomannut juurikaan mitään Elon mainoksia. Haastateltavan mielestä Elon pitäisi eh-

dottomasti lisätä mainontaa, jotta se saisi ihmiset asioimaan Elossa.   

 

Kylmä 3. Haastateltava ei koe Eloa erityisen kylmäksi. Hän perusteli vastauksensa sillä, 

että hän ei voi sanoa Elon olevan kylmä, mutta ei lämminhenkinenkään. 

 

Suppea 2. Haastateltavan mielestä kauppakeskus Elo on suppea. Hän viittasi tässä koh-

taa aiempiin vastauksiinsa. Haastateltavan mielestä myös askartelutarvikekauppa voisi 

menestyä Elossa, vaikka hän tuskin itse siellä kävisi.  

 

Turvallinen 2. Kauppakeskus Elo on haastateltavan mukaan turvallinen. Hän ei ole ta-

vannut häiriötekijöitä tai tuntenut oloaan turvattomaksi, mutta mainitsi, ettei ole tör-

männyt vartijoihinkaan montaa kertaa.  
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Viihdyttävä 4. Haastateltava ei miellä Eloa viihdyttäväksi. Hän perusteli vastauksensa 

sillä, että kauppakeskus harvemmin viihdyttää muulla tavalla, kuin tarjoamalla palveluja 

ja Elossa on liian vähän hänelle sopivia palveluntarjoajia.  

 

Valoisa 2. Haastateltava mieltää Elon olevan valoisa. Sivukäytäville voisi kuitenkin 

lisätä hieman valaistusta.  

 

Lämminhenkinen 3. Haastateltava ei koe kauppakeskusta erityisen lämminhenkiseksi ja 

viittasi tässä kohtaa aiempiin vastauksiinsa.  

 

Saavutettava 3. Haastateltavan mielestä Elo on hyvin saavutettava autoileville ihmisille, 

mutta autottomille se ei ole helposti saavutettava.  

 

Haastateltava voisi suositella kauppakeskus Eloa ystävälleen, mutta ei osaisi sanoa mi-

tään syytä ystävälleen, joka asuu esimerkiksi Tampereella, miksi hänen tulisi lähteä 

Ylöjärvelle asti ostoksille, kun Tampereelta löytyy kaikki samat liikkeet kuin Elosta. 

 

Elon vahvuuksiin haasteltavan mielestä kuuluu Citymarket, joka on hyvä ruokakauppa, 

koska se omaa erittäin laajan valikoiman. Kyseinen ruokakauppa on myös Ylöjärven 

suurin. Lisäksi vahvuuksiin kuuluu Elon ruokapaikat ja iso parkkipaikka. Heikkouksiin 

puolestaan kuuluu hankala saavutettavuus autottomille ihmisille ja miehille suunnatun 

tarjonnan suppeus. Elolla ei myöskään ole mitään liikettä tai erityistä ominaisuutta, mi-

kä vetäisi ulkopaikkakuntalaisia juurikin Eloon ostoksille.  

 

Kauppakeskus Elon mahdollisuuksiin kuuluu sen tarjonnan lisääminen. Elolla on tilat 

suurempaan määrän liikkeitä. Elon tulisi löytää sopiva yhdistelmä liikkeitä, joka saa 

ihmiset ajattelemaan, että Elossa on kaikkea. Haastateltavan mukaan Elon suurimpiin 

uhkiin kuuluu laajemman valikoiman tarjoavat kauppakeskukset, joiden ympärillä on 

muitakin liikkeitä. Hyvä esimerkki tällaisesta kauppakeskuksesta on Koskikeskus.  

 

Kävimme haastateltavan kanssa läpi kilpailevien kauppakeskusten nimiä ja haastatelta-

van tuli kertoa ääneen ensimmäinen sana, joka hänelle tuli kauppakeskuksesta mieleen. 

Koskikeskuksesta haastateltavalle tuli ensimmäisenä mieleen sana paras. Hänen mieles-

tään Koskikeskus on erittäin monipuolinen kauppakeskus. Siellä on tarjontaa niin mie-

hille kuin naisille, siellä monta erilaista urheilukauppaa, monta erilaista ravintolaa ja se 
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on keskellä Tamperetta. Ideaparkista ensimmäisenä haastateltavalle tuli mieleen sanat 

kaukana ja hiljainen. Tämä johtuu siitä, että Ideapark on niin kaukana, että sinne har-

voin tulee lähdettyä. Haastateltava kertoi käyvänsä siellä yhden tai kaksi kertaa vuodes-

sa vain käymisen ilosta. Ideaparkilla ei ole haastateltavan mielestä mitään tarjottavaa, 

mitä hän ei saisi Tampereelta. Hiljainen adjektiivi haastateltavalle tuli mieleen siksi että 

Ideapark vaikuttaa usein hiljaiselta. Hän uskoi sen osittain johtuvan siitä, että ihmismää-

rä hukkuu helposti niin isoon kauppakeskukseen. Elosta haastateltavalle tuli ensimmäi-

senä mieleen myös sana hiljainen. Haastateltavan mielestä Elossa ei lähes koskaan ole 

suuria määriä ihmisiä samaan aikaan. Lielahtikeskuksessa haastateltava ei ole vielä 

käynyt, joten hän ei osannut sanoa siitä mitään. Veskan haastateltava koki olevan hyvin 

sivussa. Siellä hän ei käy lähes koskaan. Tullintorista haastateltavalle tuli ensimmäisenä 

mieleen sen huono tarjonta. Haastateltava ei koe, että kyseisellä kauppakeskuksella olisi 

hänelle mitään tarjottavaa.  

 

Haastateltava kokee, että kauppakeskus Elo on hiljentynyt ja sen valikoima on heiken-

tynyt sen olemassaolon aikana.  

 

 
Kuva 18. 25-vuotiaan miehen brändimielikuva kauppakeskus Elosta 

 

Haastateltavan vastauksien perusteella voidaan sanoa hänen brändimielikuvansa kaup-

pakeskus Elosta olevan seuraavanalainen. Elo on nykyaikaiset puitteet, avarat tilat ja 

ison parkkipaikan omaava kauppakeskus, jossa olo on turvallinen ja ravintolat edullisia 

ja hyviä. Elolla ei kuitenkaan ole sen syvällisempää sielua ja tarjonta jää erittäin suppe-
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aksi, eikä se ole kovin saavutettava autottomille ihmisille. Mainonnan puute saa Elon 

myös vaikuttamaan hiljaiselta rakennukselta, joka vain seisoo paikallaan.  

 

 

6.11 Yleisimmät teemat ja eroavaisuudet 

 

Teema, joka toistui useimmissa vastauksissa, oli kauppakeskus Elon lämminhenkisyys. 

Vain kolmessa haastattelussa haastateltava ei kuvaillut Eloa erityisen lämminhenkiseksi. 

Kauppakeskuksen fyysiset puitteet ja sijainti tuntuivat myös olevan monen haastatelta-

van mielestä kunnossa. Lisäksi yksikään haastateltava ei kokenut oloaan kauppakeskuk-

sessa turvattomaksi.  

 

Negatiiviset teemat, jotka toistuivat haastatteluissa, olivat kauppakeskuksen suppeus ja 

heikko mainonta. Kuudessa haastattelussa haastateltava piti kauppakeskusta suppeana ja 

ne, jotka eivät mieltäneet kauppakeskuksen olevan suppea mainitsivat, että sieltä kui-

tenkin puuttuu heidän tarpeitaan palvelevia liikkeitä. Seitsemässä haastattelussa nousi 

esiin heikko mainonta.  

 

Haastateltavien vastauksista löytyi myös eroavaisuuksia. Yksi haastateltava mielsi 

kauppakeskus Elon vanhanaikaiseksi, kun taas kolme haastateltavaa koki sen olevan 

nykyaikainen. Suurin osa haastateltavista ei kuitenkaan olisi kuvaillut Eloa suoranaisesti 

kummallakaan adjektiivilla. Parille haastateltavalle Elo oli vain kauppakeskus, josta 

haetaan tavarat ja suunnataan takaisin kotiin. Yksi haastateltava kuvaili Eloa täysin sie-

luttomaksi ja kolmen haastateltavan mielestä Elo oli tylsä. Yksi haastateltava huomioi 

Elon helppokulkuisuuden ja hyvän hintatason, toinen kiinnitti huomionsa Elon lapsiys-

tävällisyyteen ja ravintoloihin.  

 

Kaikki edellä mainitut yhtäläisyydet ja eroavaisuudet vahvistavat brändin monimutkai-

suutta. Yhden yrityksen brändi voi olla täysin erilainen eri ihmisille, koska jokainen 

yksilö kiinnittää huomiota eri asioihin, jotka ovat juuri heille tärkeitä. Yrityksen täytyy 

kuitenkin muistaa, että jokaista yksilöä ei voi koskaan täysin miellyttää, vaikka erityi-

sesti kauppakeskuksen tuleekin ottaa monenlaiset ihmiset huomioon.   
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7  YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Brändi on monimutkainen asia, johon vaikuttaa käytännössä kaikki, mikä yritykseen 

liittyy. Sen suunnittelu ja kehittäminen vaatii paljon aikaa ja panostusta eikä sen ylläpito 

tai hoitaminen lopu koskaan. Mielenkiintoista on, että yhden yrityksen brändi ei kuiten-

kaan aina ole samanlainen eri ihmisiltä kysyttäessä. Tämä tuli hyvin vahvasti esille tut-

kimuksen aikana. Hyvä esimerkki tästä on se, että toisen haastateltavan mielestä Elo on 

lämminhenkinen, viihtyisä ja monipuolinen, kun taas toisen haastateltavan mielestä ky-

seinen kauppakeskus on mitäänsanomaton ja sieluton. Alla olevaan kuvaan (Kuva 19.) 

on yhdistetty haastateltavien positiiviset ja negatiiviset brändimielikuvien ominaisuudet. 

Ominaisuuden  perässä oleva numero viittaa siihen, kuinka monen haastateltavan brän-

dimielikuvassa kyseinen ominaisuus esiintyi.  

 

 
Kuva 19. Haastateltavien brändimielikuvat kauppakeskus Elosta 

 

Kuvasta käy hyvin ilmi kauppakeskus Elon vahvimmat ominaisuudet, joihin kuuluu 

lämminhenkisyys, siisteys, turvallisuus, saavutettavuus, valoisuus ja viihtyisyys. Kuvas-

ta selviää myös kauppakeskus Elon heikkoudet, joihin puolestaan kuuluu kaikista sel-
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keimmin heikko mainonta ja kauppakeskuksen valikoiman suppeus. Nämä olivat sel-

västi toistuvia teemoja haastatteluissa. Haastateltavien vastausten perusteella laadittu 

SWOT-analyysi näkyy seuraavassa kuvassa (Kuva 20.).  

 

 
Kuva 20. SWOT -analyysi 

 

Haastatteluissa käytiin läpi kauppakeskus Elon vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuk-

sia ja uhkia suoraan asiakkailta kysymällä. Kuten analyysistä näkyy, kauppakeskus par-

haimmat ominaisuudet ovat myös sen vahvuuksia ja negatiiviset ominaisuudet sen 

heikkouksia. Haastattelujen tuloksia ja SWOT -analyysia tarkasteltaessa voidaan todeta, 

että Elo on kauppakeskus, jolla olisi potentiaalia vaikka mihin. Sillä on käytössään ny-

kyaikaiset ja tilavat puitteet, jotka on rakennettu turvalliseen ympäristöön. Elon tunnel-

ma on useimman vastaajan mukaan kohdillaan ja kauppakeskus on siisti ja viihtyisä, 

mutta Elo ei kuitenkaan pysty tarjoamaan niin monipuolisia palveluita, kuin kauppakes-

kuksen tulisi pystyä tarjoamaan. Elossa rakennuksena ei siis ole mitään vikaa, mutta sen 

vähenevä tarjonta vaikuttaa negatiivisesti joidenkin asiakkaiden brändimielikuvaan 

Elosta.  
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Kauppakeskus Elon supistuva tarjonta ei kuitenkaan ole ainoa negatiivinen varjo sen 

brändimielikuvassa. Elo ei mainosta itseään tarpeeksi. Liian vähäinen mainonta saa hel-

posti yrityksen kuin yrityksen vaikuttamaan hiljaiselta ja jopa liian vaatimattomalta. Elo 

on monien asiakkaiden mielestä lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä kauppakeskus, 

joten liian aggressiivinenkaan mainonta ei sopisi Elon brändiin. On kuitenkin pahaa 

enteilevää, että monet haastatellut asiakkaat eivät ole juurikaan huomanneet Elon mai-

noksia. Tässä kohtaa on mietittävä, onko kyse siitä, että mainonta on liian vähäistä, vai 

liian huomaamatonta.  

 

Elon mahdollisuuksiin kuuluu ehdottomasti sen tyhjien liiketilojen hyödyntäminen ja 

tätä kautta valikoiman laajentaminen. Mahdollisuuksiin voidaan myös lukea Ylöjärven 

ja sen lähikuntien potentiaaliset asiakkaat. Monet maalla asuvat tarvitseva palveluita ja 

tuotteita, joita ei pienillä paikkakunnilla ole tarjota, mutta eivät mielellään lähde isoihin 

kaupunkeihin asioimaan, koska siellä liikkuminen on hankalaa ja outoa. Mahdollisuuk-

siin voidaan vielä lisäksi laskea ravintoloihin panostamisen. Ylöjärvi on kaupunki, jolla 

ei ole tarjota montaakaan erilaista ravintolavaihtoehtoa, joten hyvillä ravintoloilla olisi 

mahdollista houkutella lisää asiakkaita.  

 

Elon uhkiin kuuluu ehdottomasti yleinen taloudellinen tilanne. Kaikilla kuluttajilla ei 

ole kyseisen taloustilanteen vuoksi varaa käyttää niin paljon tulojaan shoppailuun, joka 

on aktiviteetti, jota kauppakeskuksissa pääsääntöisesti harrastetaan. Tämän vuoksi uh-

kana on myös asiakasvirtojen heikkeneminen, mihin voi vaikuttaa myös tarjonnan su-

pistuminen. Tampereen liikkeet voidaan laskea myös Elon uhaksi, koska kyseisen kau-

pungin keskustassa on niin paljon erilaisia palveluita ja tuotteita tarjoavia yrityksiä, ku-

ten myös Lielahdessa. Lielahti on erittäin lähellä Ylöjärveä ja sinne on helppo päästä 

autolla sekä julkisilla. Sinne on keskittynyt paljon eri alan liikkeitä. Tämän vuoksi myös 

Lielahti voidaan laskea yhdeksi kauppakeskus Elon uhaksi.  

 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kauppakeskus Elon asiakkaiden brändimielikuvaa 

Elosta ja vastauksien perusteella koota brändinkehittämisehdotuksia. Mielestäni kysei-

nen tarkoitus on täyttynyt erittäin hyvin. Haastatteluista sain hyvin irti tietoa ja vangit-

tua sanoiksi jokaisen haastateltavan henkilön brändimielikuvan kauppakeskus Elosta. 

Vastauksien perusteella kootut brändinkehittämisehdotukset esitellään luvussa kahdek-

san.  
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Tavoitteena puolestaan tällä työllä oli lisätä kauppakeskus Elon johdon tietoa Elon 

brändistä, sen asiakkaiden näkökulmasta. Uskon, että tämä työ täyttää myös sille asete-

tun tavoitteen, koska onnistuin keräämään pienellä otannalla monia eri näkökulmia ja 

puolistrukturoidun haastattelun avulla syventymään asiakkaiden kanssa heidän vastauk-

siinsa. Lisäksi tavoitteena työllä oli auttaa tämän tiedon ja työn sisältämien brändinkehi-

tysehdotuksien pohjalta kehittämään Elon brändiä ja näin saada houkuteltua lisää asiak-

kaita kauppakeskukseen. Tämän jälkimmäisen tavoitteen saavuttaminen jää nähtäväksi, 

ja on pitkälti kauppakeskus Elon johdon käsissä. Uskon kuitenkin, että jälkimmäinenkin 

tavoite saavutetaan, jos kauppakeskuksen johto uskaltautuu toteuttamaan brändinkehit-

tämisehdotuksiani.   
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8 BRÄNDINKEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

 

Haastateltavien vastauksien perusteella voidaan koota muutamia brändinkehittämiseh-

dotuksia kauppakeskus Elolle. Koska brändi on niin moniulotteinen asia, johon vaikut-

taa käytännössä kaikki yritykseen liittyvä, on seuraaviin brändinkehittämisehdotuksiin 

listattu muun muassa asiakkaiden kaipaamia liikkeitä, muutosehdotuksia ja minulle hei-

dän vastauksista mieleen tulleita ideoita.  

 

 

8.1 Liikkeet 

 

Kauppakeskus koostuu sen liikkeistä, ilman liikkeitä, kyseessä on vain iso rakennus. 

Tämän vuoksi liikkeisiin keskittyminen on erityisen tärkeää myös brändin kannalta. 

Kuten jo aiemmassa luvussa mainitsin, kauppakeskus Elossa on paljon tyhjiä liiketiloja. 

Näitä Elon tulisi markkinoida aktiivisesti yrittäjille ja pienet hinnanalennuksetkaan 

vuokrissa eivät tässä taloustilanteessa olisi haitaksi. Tyhjien liiketilojen täyttämisen 

kautta Elon valikoima laajenisi ja siitä tulisi vetovoimaisempi. Mitä enemmän liikkeitä 

kauppakeskukseen saataisiin, sitä houkuttelevampi ostospaikka se olisi.  

 

Haastateltavat kaipaisivat Eloon lisää nykyaikaisempia vaateliikkeitä. Haastatteluissa 

mainittiin nimeltä vaateliikeketjut Hennes & Mauritz, Only, Veromoda ja Gina Tricot. 

Kauppakeskukseen kaivattiin myös miestenvaateliikettä, josta saisi vaatteita arkipukeu-

tumiseen sekä vaateliikkeitä naisille ja miehille, mistä saisi myös korkeamman hintata-

son ja laadun tuotteita. Lisäksi haastattelussa esille nousi myös urheilutarvikeliike Sta-

dium. Vaikka Elossa on tällä hetkellä jo Intersport, niin Stadium toisi hyvän lisän 

Eloon, koska sen valikoima eroaa paljon Intersportista. Stadium on liike, joka tarjoaa 

erityisesti vaatteita urheiluun. Kyseisen liikkeen lisääminen Eloon on mielestäni hyvä 

idea, koska Elon ympärillä on monta salia ja liikuntakeskusta. Kyseisten salien ja lii-

kuntakeskusten asiakkaat olisivat varmasti tyytyväisiä, että heillä olisi lähellä liike, joka 

tarjoaa suuren valikoiman urheiluvaatteita.  

 

Erikoisliikkeistä Eloon kaivattiin kosmetiikkaliikettä, askartelutarvikekauppaa, käsityö-

tarvikeliikettä, lelukauppaa, lahjatarvikeliikettä ja elektroniikkaliikettä. Elektroniikka 
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liike, kuten Verkkokauppa.com, olisi mielestäni omiaan lisäämään kauppakeskukseen 

miesasiakkaita.  

 

Kauppakeskus Eloon kaivattiin myös Halpahallia takaisin, koska sieltä sai käyttötava-

roita moneen tarkoitukseen sekä kankaita. S-ryhmän liikkeen uskottiin vetävän Eloon 

lisää S-ryhmän asiakasomistajia. Monet haastatelluista uskoivat myös Alkon vetävän 

kauppakeskukseen lisää ihmisiä varsinkin viikonloppuostoksille. Lisäksi Postin koettiin 

olevan erinomainen lisä kauppakeskus Elon valikoimaan.  

 

Yhdessä haastattelussa esiin nousi idea kesäkahvilasta. Haastateltava ehdotti, että olisi 

erityisen hienoa, jos kesäisin Elon pihaan rakennettaisiin kesäkahvila, jossa asiakkaat 

voisivat nauttia kahvia ja muita virvokkeita ulkona istuskellen. Mielestäni kyseinen idea 

on hyvä ja mahdollista myös toteuttaa.  

 

Edellä mainittujen liikkeiden lisääminen kauppakeskus Elon valikoimaan koettiin lisää-

vän kauppakeskuksen monipuolisuutta ja toimivuutta. Haastateltavat kokivat, että mitä 

enemmän tarpeita he pystyvät tyydyttämään kyseisessä kauppakeskuksessa, sitä parem-

pi. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että monet ihmiset eivät halua ajaa Tampereelle asti 

ostoksille, koska siellä liikkuminen on hankalaa ja outoa, eivätkä parkkipaikat ole ilmai-

sia. Elon tulisi pyrkiä tyydyttämään näiden ihmisten tarpeet, jotta he eivät joutuisi aja-

maan Tampereelle asti.  

 

 

8.2 Ravintolat 

 

Ylöjärvellä on paljon pikaruokaravintoloita, kuten pizzerioita ja kebab ravintoloita, mut-

ta vain vähän niin sanotusti parempia ravintoloita. Haastatteluissa kävi ilmi, että asiak-

kaat haluaisivat päästä Elon ravintoloihin, kuten Pancho Villaan syömään illemmalla-

kin. Se osa Elosta, missä ravintolat sijaitsevat, voitaisiin rajata niin, että se voisi olla 

pidempään auki iltaisin. Lisäksi Eloon voitaisiin pyrkiä saamaan lisää laadukkaampia 

ravintoloita, joissa ylöjärveläiset ja lähipaikkakuntalaiset voisivat käydä nauttimassa 

hyvää ruokaa arkisin ja viikonloppuisin.  
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8.3 Sisustus ja teema 

 

Kauppakeskuksen sisustus on erittäin tärkeä osa sen näkyvää brändiä. Haastateltavien 

mielestä Elo voisi panostaa enemmän sisustukseen. Elon sisälle voisi tuoda enemmän 

viherkasveja, kesäisin Elo voisi lisätä kukkaistutusten määrää ja joulun aikaan voitaisiin 

lisätä jouluvalojen ja joulukoristeiden määrää. 

 

Haastateltavien vastausten perusteella voidaan todeta, että Elo tarvitsee jonkun ominai-

suuden, joka vetää asiakkaita sen luo. Tämä ominaisuus voisi olla Elon sisustus. Monet 

haastateltavat mainitsivat Elon olevan lämminhenkinen ja maalaishenkinen kauppakes-

kus. Elo ei sijaitse keskellä suuren kaupungin ydinkeskustaa, vaan enemmän maalla. 

Näitä ominaisuuksia Elossa voitaisiin korostaa ja käyttää hyväksi myös brändissä. 

Kauppakeskukseen voitaisiin valita maalaishenkinen teema sisustukseen, jotta Elossa 

käyminen olisi elämys. Elosta voitaisiin hyvää makua käyttäen tehdä suurta latoa muis-

tuttava kauppakeskus, joka tarjoaa erilaisia virikkeitä myymälöiden lisäksi. Eloon voisi 

tuoda vanhat hevosvaunut sisustuselementiksi, minkä kyytiin asiakkaat saisivat kiivetä, 

tekolehmän, jota lypsämällä alla olevaan ämpäriin tulee vettä, vanhoja ikkunankarmeja 

ja harmaantuneita parruja tuomaan tyylikästä maalaistunnelmaa. Sisustusta olisi myös 

helppo pienillä lisäyksillä muunnella sesongin mukaan. Brändistä ei olisi tarkoitus tulla 

tyylitöntä maatilaa, vaan tyylikäs, aikuiseen makuun sopiva kokonaisuus, joka sisältää 

lapsia miellyttäviä elementtejä. Lisäksi kauppakeskukseen voitaisiin pyrkiä hankkimaan 

teeman mukaisia pieniä yrittäjiä, jotka tarjoavat erikoisempia tuotteita, kuten puusta 

tehtyjä puukoppia tai paistinlastoja.  

 

Lapsia voitaisiin huomioida erityisesti lapsiparkilla, jonka voisi rakentaa johonkin tyh-

jään liiketilaan. Lapsiparkkiin voitaisiin sijoittaa esimerkiksi liukumäki, pallomeri ja 

maatilaneläimiä muistuttavia keinuja. Lapsiparkki olisi paikka, jonne toinen vanhem-

mista voisi jäädä vahtimaan lapsen leikkejä, kun toinen kiertelee ostoksilla.  

 

Näillä keinoilla kauppakeskus Elo voitaisiin positioida uudelleen. Elo ei enää kilpailisi 

suoraan muiden perinteisempien kaupungin keskustassa sijaitsevien kauppakeskusten 

kanssa, vaan hyödyntäisi sen jo olemassa olevaa fyysistä positiointia maalla korostamal-

la sitä. Elon uusi ilme ja sijainti isojen teiden varrella voisi tehdä siitä myös houkuttele-

van kohteen turisteille.  
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8.4 Tapahtumat  

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että Elon asiakkaat haluaisivat kauppakeskukseen lisää tapah-

tumia. Tapahtuma ovat olennainen osa lisäämään kauppakeskuksen viihdyttävyyttä ja 

kohentamaan sen brändiä. Tapahtumien, kuten myös kaiken muun kauppakeskukseen 

liittyvän, olisi hyvä seurata brändiä, tai ei ainakaan erkaantua siitä kovin kauas. Esimer-

kiksi ruokamarkkinat ovat tapahtuma, joka vetää monenlaisia kävijöitä ja ei helposti ole 

ristiriidassa brändin kanssa. Erityisesti maalaishenkiseen teemaan sopisi käsityötori, 

jossa Ylöjärven ja sen lähikuntien käsityöyhdistykset kokoontuisivat Eloon myymään 

tuotteitaan ja kertomaan toiminnastaan. Edellä mainittujen kaltaisten tapahtumien lisäk-

si Elo voisi järjestää kauppakeskukseen esimerkiksi jotain esiintyjiä. Lisäksi lapsille 

suunnatut tapahtumat voisivat saada lapsiperheet liikkeelle.  

 

Tapahtumien järjestäminen on aina hienoa ja huomiota herättävää, ja sillä tavalla asiak-

kaita saadaan houkuteltua kauppakeskukseen. Elo voisi kuitenkin myös itse osallistua 

aktiivisemmin erilaisiin tapahtumiin, joita Ylöjärvellä ja sen lähikunnissa järjestetään. 

Markkinoinnissa sekä brändin luomisessa ja esiintuomisessa harvoin ollaan liian aktiivi-

sia, joten tässä kohtaa kaikki pienikin näkyvyys on vain hyvä lisä Elolle. Muutamissa 

haastatteluissa tuli esille, että haastateltavan brändimielikuva Elosta oli erittäin hiljai-

nen. Tapahtumien järjestämisen ja tapahtumiin osallistuminen voisi edesauttaa Eloa 

erkaantumaan tästä brändimielikuvasta.  

 

 

8.5 Mainonta 

 

Useissa haastattelussa kävi ilmi, että haastateltavan brändimielikuvan ominaisuuksiin 

kauppakeskus Elosta kuului heikko mainonta. Mainonta on erittäin tärkeä asia Elon 

brändin kannalta. Mainonta on yksi yrityksen tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista 

keinoista hallita omaa brändiään. Liian vähäinen mainonta vaikuttaa usein vain erittäin 

negatiivisesti yrityksen brändiin. Elon tulisi kohdistaa mainontaa erityisesti Ylöjärvelle 

ja sen lähikuntiin. Esimerkiksi Hämeenkyrössä on vain vähän kauppoja, jonka vuoksi 

hämeenkyröläiset joutuvat lähtemään ostoksille joko Ikaalisten, Ylöjärven tai Tampe-

reen suuntaan. Mainostus vaikuttaa vahvasti siihen, mikä ostospaikka tulee ensimmäi-

senä mieleen tarpeen ilmetessä.  
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Kauppakeskus voisi lähettää esimerkiksi kerran kuussa mainoslehtisen, johon olisi ke-

rätty tarjouksia kaikista Elon liikkeistä. Lisäksi lehtisessä voisi olla tietoa liikkeiden 

tuotteista ja palveluista, uutuuksista sekä yleistä informaatiota Elosta ja tulevista tapah-

tumista.  

 

 

8.6 Yleiset kehitysehdotukset 

 

Muita haastatteluissa esiin tulleita kehitysehdotuksia olivat muun muassa liikkeiden 

sijoittelun selkeyttäminen. Liikkeiden sijoitteluun voitaisiin kiinnittää huomiota niin, 

että tietyn toimialan liikkeet olisivat kaikki sijoitettu samalle puolelle kauppakeskusta. 

Koska liiketilat ovat tietyn kokoisia, tämä voi olla hieman vaikeaa toteuttaa. Liikkeiden 

sijaintia voidaan selkeyttää myös sijoittamalla käytävän päihin opastuskylttejä, joissa 

lukee, mitkä liikkeet sijaitsevat kyseisen käytävän varrella. Tämä helpottaisi varmasti 

ensikertalaisen ostosreissua kauppakeskus Elossa.  

 

Muutamissa haastatteluissa esiin nousi autottomien henkilöiden hankaluudet päästä os-

toksille kauppakeskus Eloon. Yhdessä haastattelussa esiin nousi idea, että kauppakeskus 

Elo voisi järjestää silloin tällöin kuljetuksia etenkin Ylöjärvellä asuvilla autottomille 

vanhuksille. Kuljetukset voisivat olla hyvä idea varsinkin silloin, kun Elossa on jotain 

tapahtumaa.  

 

Yksi haastateltava kertoi, kuinka hieno asia on, että Lielahtikeskuksessa on kirjasto, 

jonne voi pysähtyä lukemaan kirjoja tai lehtiä. Samanlainen idea on toteutettavissa 

kauppakeskus Eloon. Eloon voisi tehdä kiireettömän lukunurkkauksen, jonne asiakkaat 

voivat pysähtyä lukemaan päivän uutiset tai viettämään hetken hyvän kirjan parissa. 

Tyhjään liiketilaan voitaisiin tuoda sohvia ja monenlaisia uusia ja vahoja kirjoja sekä 

lehtiä, jotka ovat vapaasti asiakkaiden luettavissa ja mahdollisuuksien mukaan lainatta-

vissa.  
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9 ITSEARVIOINTI 

 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli minulle erittäin opettavainen kokemus. Huomasin kuinka 

vaikeaa on arvioida ja hallita ajankäyttöä näin suuren kokonaisuuden rakentamiseksi 

muuttuvassa elämäntilanteessa. Opin erityisesti itsestäni opinnäytteen kirjoittamisen 

aikana sen, että tarvitsen aikatauluja ja toimin paremmin ja tehokkaammin paineen alla. 

Opin tiedostamaan, että vain minä olen se, joka työni voi valmiiksi saada.  

 

Työn tekemisen aikana sain syventää ymmärrystäni brändistä ja tutkimuksen tekemises-

tä. Pystyin tunnistamaan ja hyväksikäyttämään paljon koulussa oppimiani tietoja tämän 

kokonaisuuden rakentamiseksi. Mielestäni sain hyvin tiivistettyä sanoiksi haastateltavi-

en brändimielikuvat kauppakeskus Elosta ja olen tyytyväinen kokoamiini kehitysehdo-

tuksiin. En tietenkään osaa sanoa, käyttääkö kauppakeskus Elo hyväkseen tutkimukseni 

tuloksia ja kehitysehdotuksia, mutta uskon, että ehdotuksia tulisi ainakin miettiä. Pidän 

erityisesti kauppakeskuksen uudelleen positiointia ja brändäystä niin sanotusti maalais-

henkisenä kauppakeskuksena hyvänä ja toteutuskelpoisena ideana. Tiedostan kuitenkin, 

että niinkin suuri muutos tulisi vaatimaan kauppakeskus Elolta paljon aikaa ja resursse-

ja.  

 

Opinnäytetyöni jättää erittäin hyvät mahdollisuudet lisätutkimuksille. Jos kauppakeskus 

Elo toteuttaa brändinkehitysehdotuksiani, on mahdollista tehdä uusi bränditutkimus, 

jolla selvitetään, ovatko asiakkaiden brändimielikuvat muuttuneet. Lisäksi voidaan 

tarkkailla asiakasmäärien kehitystä ja liiketilojen käyttöprosenttia.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake     1(2) 

1. Ikä 

2. Sukupuoli 

3. Kotipaikkakunta 

4. Kuinka usein käyt ostoksilla kauppakeskus Elossa? 

5. Vastaako Elon logo mielikuvaasi Elosta? 

6. Jos kauppakeskus Elo olisi ihminen, miltä se näyttäisi? (ikä, tyyli, sukupuoli, luon-

ne?) 

7. Mikä eläin kauppakeskus Elo olisi? 

8. Kuinka hyvin seuraavat adjektiivit kuvaavat kauppakeskus Eloa? (asteikolla 1-5, niin, 

että 1 on erittäin hyvin ja  5 ei lainkaan) 

• Nykyaikainen 

• Siisti 

• Toimiva 

• Palveleva 

• Sekava 

• Viihtyisä 

• Monipuolinen 

• Huomiota herättävä 

• Kylmä 

• Suppea 

• Turvallinen 

• Viihdyttävä 

• Valoisa 

• Lämminhenkinen 

• Saavutettava 

9. Suosittelisitko Eloa ystävällesi. Miksi/ Miksi et? 

10. Mitkä ovat Elon… 

• vahvuudet 

• heikkoudet 

• mahdollisuudet 

• uhat 
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      2(2) 

11. Mikä on ensimmäinen sana, joka tulee mieleen sanasta… 

• Koskikeskus 

• Ideapark 

• Elo 

• Lielahtikeskus 

• Veska 

• Tullintori 

12. Onko Elo mielestäsi muuttunut sen olemassaolon aikana? Miten? 
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Liite 2. Kauppakeskus Elon logo 
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