
 
 

 

 

 

 

 

 

Ohjelmapalveluja matkailijoille 
Case: Seikkailulaakso  
 

 

Samuli Juusola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Opinnäytetyö 

    Matkailun koulutusohjelma 

    2015  



             Tiivistelmä 
   
 

 

 

Tekijä 
Samuli Juusola 

Koulutusohjelma 
Matkailun koulu-
tusohjelma 

Opinnäytetyön nimi 
Ohjelmapalveluja matkailijoille 
Case: Seikkailulaakso 
 

Sivu- ja lii-
tesivumäärä 
44+7 

Ohjaajat 
Annika Konttinen, Monika Birkle 

 
Aktiviteettipalveluiden tarjonta Suomessa on nykyisellä tasollaan vähäistä suhteutettuna 
kysyntään sekä Suomen luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kokous- ja tapahtumakes-
kus Seikkailulaaksossa, Porvoon Emäsalossa, ovat yritysryhmät jo yli vuosikymmenen 
ajan virkistäytyneet aktiviteettipalveluissa. Alueen vapaa-ajan matkailijoille ja kuluttajille 
aktiviteettipalveluita ei kuitenkaan ole ollut tarjolla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli 
kehittää Seikkailulaakson aktiviteettipalveluita luomalla kolme alueen vapaa-ajan matkaili-
joille ja kuluttajille suunnattua tuotetta. Seikkailulaakso sai kesäksi 2015 kolme tuote-
ehdotusta sekä opinnäytetyöprosessin myötä havaittuja kehitysehdotuksia yrityksen aktivi-
teettipalveluiden kehittämiseksi. Työn toimeksiantajana oli Seikkailulaakson myynti- ja 
markkinointiosasto.  
 
Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta sekä toiminnallisesta osuudesta. Teoreettiseen osuu-
teen kuuluu kontekstiosuus, joka käsittelee Seikkailulaaksoa ja Porvoon aluetta matkailul-
lisesta näkökulmasta. Teoreettisessa viitekehyksessä lukija perehtyy tuotteistamiseen, 
matkailun ohjelmapalveluihin, elämykseen ja asiakkaiden tarpeisiin. Opinnäytetyön toi-
minnallinen osuus koostuu Seikkailulaaksolle luotujen tuotteiden tuotteistamisprosessista 
ja sen kuvauksesta. Tuotteistamisprosessissa syntyneet kolme tuotekuvausta löytyvät 
opinnäytetyön liiteosiosta. 
 
Tuotteita lähdettiin rakentamaan teoriaosuuden sekä tiedonkeruumenetelmien avulla ke-
rättyjen tietojen kautta. Kirjoittaja valitsi tiedonkeruumenetelmiksi haastattelut ja havain-
noinnin. Haastattelut pidettiin kolmelle Porvoon alueen matkailuvastaavalle ja kolmelle 
alueen ohjelmapalvelualan yrittäjälle. Kirjoittajan työ Seikkailulaaksossa aktiviteettiohjaa-
jana mahdollisti yrityksen aktiviteettipalveluiden ja asiakkaiden havainnoinnin. 
 
Seikkailulaaksolle kehitetyt kolme tuotetta ovat Venesafari, Melontaretki saaristossa ja 
Kirkkovenesoutu pirtuajan hengessä. Nämä tuotteet on suunniteltu soveltumaan mahdolli-
simman monelle alueen matkailijalle ja kuluttajalle. Tuotteista on tehty kolmiosainen tuo-
tekuvaus, joka esittelee tuotteet myyvässä ja selkeässä muodossa. Asiakas saa tarvitse-
mansa tiedot aktiviteetista ja siihen osallistumisesta tuotekuvausten perusteella. Tuoteku-
vausten ohella työn tuloksiin kuuluivat haastatteluiden ja havainnoinnin myötä esille nous-
seet kehitysehdotukset. Nämä sisälsivät konkreettisia ehdotuksia Seikkailulaakson aktivi-
teettipalveluiden kehittämiseksi. 
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1 Johdanto 

Porvoo on tunnettu matkailukaupunki. Lähes kaikki alueen matkailullinen vetovoima koh-

distuu kuitenkin kulttuuriin. Porvoon alueen upea luonto ja saaristo tarjoavat mahdolli-

suuksia muullekin kuin kulttuurille. Miltä kuulostaisi seikkailullinen aktiviteetti kauniissa 

saaristolaismaisemassa? Entä sopisiko rauhallinen melontaretki tai jännittävämpi Batmax-

venesafari Vanhan kaupungin tarjoaman kulttuurin lisäksi?  

 

Porvoon Emäsalossa sijaitseva kokous- ja tapahtumakeskus Seikkailulaaksolla on mah-

dollisuus tarjota kokonaisvaltainen paketti matkailijalle. Historiallisella alueella meren ran-

nalla sijaitsevalla Seikkailulaaksolla on edellytykset ohjelmapalvelujen järjestämiseen. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Seikkailulaakson kannattavuutta ympärivuotisena 

yrityksenä. Tämä tarkoittaa aktiviteettipalvelujen tarjoamista yritysryhmien ohella alueen 

kuluttajille ja vapaa-ajan matkailijoille. Opinnäytetyön myötä kerättyjen tietojen avulla luo-

daan kolme tuote-ehdotusta Seikkailulaaksolle. Tuote-ehdotukset sisältävät aktiviteettioh-

jelman sekä tuotekuvauksen. Työn ulkopuolelle on jätetty tuotteistamiseen kuuluvat hin-

noittelu ja jakelu. Tiedonkeruumenetelminä toimivat haastattelut alueen toimijoiden ja asi-

antuntijoiden kanssa sekä Seikkailulaakson aktiviteettien havainnointi. Seikkailulaakson 

palvelutarjonta on pitkään ollut suunniteltu yrityksille sekä ryhmille. Luomalla porvoolaisille 

kuluttajille ja alueen vapaa-ajan matkailijoille mahdollisuus kokea monenlaisia aktiviteette-

ja kauniissa luonnonmaisemassa pyritään saamaan uusia asiakasvirtoja yritykseen.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Seikkailulaakson myynti- ja markkinointiosasto. 

Toimeksiantaja koki yrityksellä olevan edellytykset toteuttaa ohjelmapalveluja porvoolaisil-

le sekä vapaa-ajan matkailijoille aktiviteettipalveluina. Seikkailulaakso on kevään 2015 

aikana siirtymässä tarjoamaan aktiviteettipalveluita sopivan matkailuportaalin avulla. Alu-

een muilla toimijoilla on ollut myös kysyntää ohjelmapalveluja tarjoavalle portaalille. Kehi-

tystyön avulla pyritään lisäämään Porvoon alueen matkailullista antia. 

 

Opinnäytetyön kirjoittajan intressi aiheeseen pohjautuu kiinnostuksesta liikuntaa sekä ak-

tiivisia ohjelmapalveluja kohtaan. Kirjoittaja työskentelee aktiviteettiohjaajana Seikkailu-

laaksossa, joten hän tuntee toimintaympäristön. Aiheesta potentiaalisen tekee matkailijoi-

den kasvava kiinnostus liikunnallisista aktiviteeteista. Varsinkin melonta on Suomessa 

kasvattanut suosiotaan merkittävää vauhtia. Mahdollinen markkinarako on selkeästi ole-

massa, sillä Suomessa on kirjoittajan havaintojen mukaan vaikea löytää ohjelmapalvelu-

jen tarjoajia. 
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Opinnäytetyön kontekstiosa esittelee Porvoon aluetta matkailullisesta näkökulmasta. 

Seikkailulaakson toiminta kokous- ja tapahtumakeskuksena avataan lukijalle. Työn teo-

riaosa käsittelee ohjelmapalvelujen sekä tuotteistamisen teoreettista viitekehystä. Matkai-

lupalvelun tuotteistaminen selitetään sekä ohjelmapalvelut eritellään lukijalle helposti ym-

märrettävään muotoon. Elämys ohjelmapalvelun ytimenä havainnollistetaan lukijalle sekä 

matkailijoiden motiivit esitetään lukijalle. Työn prosessikuvaus alkaa esittelyllä prosessin 

suunnittelusta toteutukseen. Opinnäytetyössä hyödynnetyt tiedonkeruumenetelmät ja nii-

den käyttötarkoitukset esitetään. Produktin tulokset kerrotaan sekä kirjallisesti että myös 

konkreettisesti liitteinä. Lopuksi opinnäytetyön kirjoittaja jakaa omia pohdintojaan, joista 

käy ilmi projektin onnistumiset sekä haasteet. 
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2 Porvoo ja Seikkailulaakso  

Porvoo on Suomen toiseksi vanhin kaupunki. Kaupunkioikeudet Porvoo sai 1300-luvun 

puolivälissä, perimätiedon mukaan kaupungin perustamisajankohta on vuosi 1346. Por-

voon asukasluku tammikuussa 2015 oli 49 823. Kaupunki on kaksikielinen ja ruotsinkielis-

tä väestöä kaupungissa on noin kolmasosa. Pinta-alaa Porvoolla on 655 km². Vuodesta 

2011 asti Porvoo on ollut osa Uudenmaan maakuntaa. (Lönnqvist & Lönnqvist 2009, 12; 

VisitPorvoo 2015; Väestörekisterikeskus 2015.) 

 

Porvoon historia tekee siitä matkailullisesti merkittävän kohteen Suomessa. Asutus Por-

voon alueella on saanut alkunsa 1200- ja 1300-luvuilla. Nimensä kaupunki on saanut 

joesta sekä Linnanmäen linnasta. Kaupunki on historiansa aikana joutunut monta kertaa 

poltetuksi. 1500-luvun alussa tanskalaiset merirosvot tuhosivat kaupungin, kun taas vuo-

sisadan lopulla venäläiset polttivat kaupungin kahteen otteeseen 25-vuotisen sodan aika-

na. Nykyiset talot Vanhassa Porvoossa ovat peräisin 1760-luvulta. Vuonna 1809 Suomi 

erkani Ruotsista ja yhdistettiin autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjään. Tämä ta-

pahtui Porvoon valtiopäivillä, jotka järjestettiin keisari Aleksanteri I:n määräyksestä. Tuol-

loin Aleksanteri I vahvisti Suomen vanhan uskonnon, perustuslait ja säätyjen oikeudet ja 

korotti Suomen kansakuntien joukkoon. Pitkän historian myötä Porvoon on ollut monen 

kirjailijan ja taiteilijan asuinpaikka ja innoituksen lähde. Kuuluisimpia alueen taiteilijoita 

ovat olleet Johan Ludvig Runeberg, Albert Edelfelt ja Ville Vallgren. (Porvoon kaupunki 

2011.) 

 

 
Kuvio 1. Porvoon saaristoa ja Vanhaa Porvoota. (VisitPorvoo 2014.) 

 

Porvoo tarjoaa matkailijalle kokonaisvaltaisen paketin. Pitkän historiansa ansiosta kau-

pungilla on paljon annettavaa kulttuurin ystäville. Kaupungin sydämenä voidaan pitää 

Porvoon toria, jonka pohjoispuolella sijaitsee idyllinen Vanha Porvoo ja eteläpuolella taa-

sen 1840-luvulta peräisin oleva empirekaupunginosa. Lukuisat kahvilat sekä ravintolat 

3 

 
 



 

tarjoavat matkailijalle miellyttävän taukopaikan. Porvoonjoen länsipuolella Vanhan Por-

voon vastapainoksi löytyy uudistunut Taidetehdas. Taidetehdas on paikka tapahtumille 

sekä kokouksille. Matkailija löytää viihdykettä Taidetehtaan erikoisliikkeistä, elokuvateatte-

rista ja kahviloista. (Porvoon kaupunkiopas 2015; Visit Porvoo 2015.) 

 

Porvoota ympäröivät rikkaat luonnonmaisemat sekä saaristo. Porvoon saaristo toimii mo-

nen suomalaisen mökkipaikkana. Saaristo on matkailukohde niin luonnonystäville kuin 

aktiivisempaakin matkailua etsiville matkailijoille. Patikointi, melonta ja pyöräily ovat suo-

sittua ajanvietettä Porvoon alueella. Kalastusta voi harrastaa itse tai kokeneiden oppaiden 

seurassa. (Porvoon kaupunkiopas 2015.) 

 

Taulukossa 1 selvitetään Porvoon suosituimpia matkailukohteita. Tutkimus toteutettiin 

haastatteluna Porvoossa käyneille matkailijoille. Tutkimuksessa oli mukana 20 kulttuuri-

sesti merkittävää kohdetta. Selkeästi suosituin kohde oli Porvoon vanha kaupunki. Seu-

raavaksi suosituimmat kohteet olivat jokirannan alue ja Tuomiokirkon alue. Viiden kärjen 

täydensivät Brunbergin myymälät ja Haikon Kartano. Taulukossa on havaittavissa virhe-

marginaaleja johtuen haastattelijoiden huolimattomuudesta. Taulukosta huomataan, että 

Porvoon kävijät ovat kiinnostuneita kulttuurikohteista. (Taipale 2007, 26.) 

 

Taulukko 1. Porvoon kohteet. (Taipale 2007, 110.) 
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Seikkailulaakso Oy on Porvoon Emäsalossa sijaitseva kokous- ja tapahtumakeskus. Seik-

kailulaakso on perustettu vuonna 2000 ja aloittanut toimintansa Emäsalossa vuonna 

2002. Yritys on yksityinen osakeyhtiö. Yrityksen omistaa kaksi osakasta. Molemmat osak-

kaat ovat aktiivisesti mukana päivittäisessä toiminnassa. Kokous- ja virkistyspäivät ovat 

yrityksen suurin myyntituote. Lisäksi Seikkailulaakson palveluihin kuuluu ohjelmapalveluja, 

tapahtumia sekä ruokailu ja majoitus. Itä-Uudellamaalla Seikkailulaaksoa voidaan pitää 

johtavana toimijana aktiviteettimatkailussa. (Mustonen, J. 13.12.2014.) 

 

Seikkailulaakso sijaitsee Porvoon Emäsalossa meren rannalla. Hulppea sijainti Byvikenin 

lahdella tarjoaa puitteet niin kokous- kuin ohjelmapalveluillekin. Noin puolen tunnin ajo-

matkan päässä Helsingistä sijaitseva keskus omaa suuren tontin sekä lukuisia rakennuk-

sia eri tarkoituksiin. Päärakennukseen kuuluu suuri merisali, kolme kokouskabinettia sekä 

2–4 hengen hotellihuoneita. Päärakennuksen vieressä on toinen rakennus, jossa on myös 

majoitustilaa sekä sauna- ja uima-allasosasto. Lähempänä rantaa ovat Metsästäjän maja 

sekä Kalastajan venevaja, jotka toimivat kokous- ja ruokailutiloina tarpeen mukaan. Lisäk-

si rannasta löytyy kaksi paritalorakennusta, jotka toimivat majoitus- ja kokoustiloina. Majoi-

tuspaikkoja on yhteensä noin 70 henkilölle. (Seikkailulaakso 2014a.) 

 

 
Kuvio 2. Seikkailulaakson päärakennus. (Seikkailulaakso Oy 2014.) 

 

Suuri tontti saaristossa tarjoaa hyvät mahdollisuudet monille eri aktiviteeteille. Ohjelma-

palvelut koostuvat seikkailullisista aktiviteeteista, jotka vaativat vaihtelevasti liikunnallisuut-

ta sekä järjen käyttöä. Aktiviteetit räätälöidään asiakkaiden toivomusten ja vaatimusten 
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mukaan halutun näköiseksi. Tarjonnasta löytyy erilaista ohjelmaa niin kesälle kuin talvelle 

ja merelle ja maalle. Aktiviteetit sisältävät joko elämyksellistä tai ryhmätyöhenkistä toimin-

taa. Kokeneet oppaat takaavat asiakkaiden onnistuneen ohjelmapalvelukokemuksen. 

(Mustonen, J. 13.12.2014; Seikkailulaakso 2014b.) 

 

Vakituista henkilökuntaa Seikkailulaaksolla on 10 henkilön verran. Tämän lisäksi sesongin 

mukaan yrityksessä työskentelee freelancereita sekä kausityöntekijöitä. Eri organisaatioita 

ovat myynti- ja markkinointi, catering ja aktiviteetit. Seikkailulaaksossa panostetaan erityi-

sesti henkilöstöön ja tätä pidetäänkin asiakkuuksien ylläpitämisen kannalta äärimmäisen 

tärkeänä. Työntekijöille korostetaan, että asiakkaan pitää kokea palvelu laadukkaaksi ja 

tämä tapahtuu työntekijöiden ammattitaidon, kokemuksen sekä ystävällisen asenteen 

kautta. (Mustonen, J. 13.12.2014.) 

 

Seikkailulaakso saapui Byvikenin lahden rannalle 2000-luvun alussa, mutta mitä sitä en-

nen on tapahtunut tontilla? Nykyisin rannassa sijaitsevan paritalon tilalla on aikanaan ollut 

Emäsalon Kartano. 1900-luvun alussa Emäsalon Kartano oli vapaaherratar Fanny von 

Bornin omistuksessa. Vuonna 1902 kartanon tilassa painettiin salaa kansallismielistä ”Fria 

Ord” -julkaisua. Painokoneen mekaaninen ääni herätti ihmetystä kartanon työntekijöissä ja 

lopulta aina myös tsaarin hallinnossa. Vapaaherrattaren Helsingin asunto ratsattiin epäyk-

sien herättyä, mutta sieltä ei löytynyt todisteita kansallismielisestä toiminnasta. Vapaaher-

ratar kuitenkin päätti tämän välikohtauksen jälkeen keskeyttää lehden painamisen ja hävit-

tää kaiken todistusaineiston tästä kielletystä toiminnasta. (Seikkailulaakso 2014c.) 

 

Seikkailulaakson toisen omistajan isoisoäiti palveli 1930-luvulla taloudenhoitajana muun 

muassa Presidentti Svinhufvudia sekä marsalkka Mannerheimiä. He olivat vierailleet kar-

tanossa von Bornin suvun vieraina. 1970-luvulla Emäsalon Kartanon maat siirtyivät Por-

voon Kukkatalon perustajan Tor Gunnar Bäckin omistukseen. Huonokuntoinen kartano 

purettiin ja tilalle rakennettiin paritalo. Tontilla on vieläkin jäljellä Bäckin rakennuttama 

kasvihuone 1970-luvulta. 1990-luvun alkupuolella Bäck perusti tontille Emäsalo Tourist 

Centerin. Tourist Center tarjosi matkailijoille majoitus- sekä ravintolapalveluita aina vuo-

teen 2002, jolloin Seikkailulaakso Oy osti kartanon maat ja tilat. (Seikkailulaakso 2014c.) 

 

Seikkailulaakson lisäksi Porvoon seudulla on monia muitakin kokous- ja tapahtumapalve-

luita tarjoavia yrityksiä. Suurin lähialueen toimijoista on Haikon kartano, joka tarjoaa myös 

kokous-, tapahtuma- ja aktiviteettipalveluita. Monet alueen kartanot tarjoavat palveluita 

matkailuelinkeinon saralta. Esimerkkeinä näistä mainittakoon Kulloo, Kiiala, Sannainen ja 

Malmgård. Tapahtumakeskukset Porvoon keskustan alueella tarjoavat kaupunkiystävälli-
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semmän vaihtoehdon kokousten ja tapahtumien järjestämiseen. Ohjelmapalveluja ja akti-

viteetteja Porvoosta löytyy suurelta säteeltä. Pyöräilyä, melontaa, patikointia ja kalastusta 

Porvoon seudulla voi harrastaa niin oma-aloitteisesti kuin oppaidenkin johdolla. Porvoon 

saaristo toivottaa veneilijät tervetulleiksi. Veneillä voi joko omalla veneellä, vuokraveneellä 

tai jollain monista risteilijöistä. Kesällä kaupunkikierrokset ja vehreät golfkentät houkutte-

levat matkailijoita ja lumisina talvina matkailija voi kivuta Kokonniemeen laskettelemaan 

tai hiihtämään. (Porvoon kaupunkiopas 2015.) 
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3 Tuotteistaminen ja ohjelmapalvelut 

Luku 3 sisältää opinnäytetyön teoreettista viitekehystä. Luku alkaa matkailutuotteen ja 

matkailupalvelun määrittelemisellä ja avaamisella. Tämän jälkeen selostetaan matkailu-

tuotteen tuotekehitysprosessi. Tuotekehitysprosessi on kuvattu ohjelmapalvelujen näkö-

kulmasta. Luvussa on eritelty kaksi eri tuotekehitysmallia. Luvun lopussa eritellään mat-

kailun ohjelmapalveluita sekä tutustutaan seikkailumatkailuun. 

 
Matkailutuotteen tai matkailupalvelun määrittäminen on ensimmäinen tehtävä aloitettaes-

sa määrittelemään matkailuun liittyvää tuotekehitystä. Matkailualan yrityksen tuottamaa 

palvelua kutsutaan matkailupalveluksi. Matkailutuotteen ja matkailupalvelun raja on hyvin 

häilyvä eikä niiden välille aina olekaan tarvetta löytää eroavaisuutta. Yleinen kuvaus on, 

että matkailutuote on monen palvelun muodostama kokonaisuus, johon kuuluu sekä nä-

kyviä että näkymättömiä osia. Asiakkaan näkökulmasta matkailutuote on myös useiden 

palvelujen kokonaisuus. Palvelut muodostavat paketin, johon kuuluu useita asiakkaan 

ostamia matkailun palveluita. Matkailutuotetta terminä tulee siis käsitellä eri tavoin sen 

mukaan, kenen näkökulmasta tilannetta tarkastellaan. Asiakas näkee tuotteen kokonais-

pakettina, kun taas tuottaja voi nähdä matkailutuotteen paketin osana, esimerkiksi ohjel-

mapalveluna tai ruokailuna. (Lackman & Verhelä 2003, 14–15.) Medlikin ja Middletonin 

(1973, teoksessa Boxberg & Komppula 2005, 10–11) määritelmä matkailutuotteesta pa-

kettina on yksi tunnetuimmista matkailua tutkittaessa. He ovat jakaneet tuotteen viiteen 

komponenttiin: kohteen vetovoimatekijät, kohteen palvelut, saavutettavuus, mielikuvat 

kohteesta sekä hinta.  

 

Matkailutuote on luonteeltaan palvelu, joten on tarkasteltava, mitä palvelu tarkemmin tar-

koittaa. Palvelutuotteessa asiakas kuluttaa ja tuottaa samanaikaisesti jotain aineetonta. 

Palvelun aineettomuuden vuoksi palveluja ei voida tehdä varastoon ja tarjota valmiina 

tuotteena. Palvelut voivat kuitenkin sisältää aineellisia osia, joita asiakas voi kuluttaa 

konkreettisesti. Palvelut eroavat tuotteista ja tavaroista siinä, että palvelut tuotetaan sa-

maan aikaan asiakkaan kuluttaessa niitä. Palvelun kuluttamiseen liittyy monesti palvelu-

kokemus. Kokemukseen vaikuttavat itse palvelun lisäksi henkilökunta sekä muut asiak-

kaat. Tämän takia palvelut eivät koskaan ole täsmälleen samanlaisia, koska niihin vaikut-

tavat sekä henkilökunta, muut asiakkaat sekä asiakkaan henkilökohtainen mielipide. Ai-

neettomuus vaikeuttaa palvelun standardoimista sekä laadun mittaamista. Huonoja ko-

kemuksia palvelusta on myös haastavaa korvata. (Boxberg & Komppula 2005, 10–11.) 
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Kuviossa 3 esitetään matkailutuotteeseen vaikuttavat tekijät. Asiakkaan tarpeiden tulisi 

aina olla ensimmäinen tekijä, joka vaikuttaa tuotteen syntyyn. Tuotetta lähdetään jalosta-

maan ideasta eteenpäin yrityksen liikeidean mukaisesti. Markkinatilanne sekä yrityksen 

resurssit ohjaavat, mihin suuntaan tuotetta aletaan viedä. Tuotteen suunnitteluprosessissa 

tuotetta muokataan asiakkaan ja omien tavoitteiden mukaan. Lainsäädäntö ja määräykset 

täydentävät tuotteeseen vaikuttavia tekijöitä. 

 

 
Kuvio 3. Matkailutuotteeseen vaikuttavat tekijät. (Lackman & Verhelä 2003, 73.) 

 

Kuvio 4 pohjautuu Bowenin, Kotlerin ja Makensin näkemykseen matkailutuotteesta palve-

lutuottajan näkökulmasta. Tässä yrityksen toiminta-ajatus ja liikeidea määrittelevät matkai-

lutuotteen. Toiminta-ajatus vastaa kysymykseen, miksi yritys on markkinoilla. Liikeidea 

kuvaa, mitä palveluita yritys tarjoaa ja kenelle. Liikeidea määrittää yleensä yrityksen ydin-

tuotteet. Ydintuote on tuote, joka tuottaa pääosan yrityksen toimeentulosta sekä tyydyttää 

asiakkaan tarpeet. Ydintuote on yksi varsinaisen tuotteen kolmesta osasta. Muut osat ovat 

tukipalvelut ja avustavat palvelut. Varsinainen tuote muodostuu, kun ydintuotteen ympäril-

le lisätään asiakkaan tarvetta täyttävät aineettomat ja aineelliset tukipalvelut sekä avusta-

vat palvelut. Varsinainen tuote voidaan kuvata sinä tuotteena, joka löytyy yrityksen mah-

dollisesta esitteestä hinnoiteltuna. (Boxberg & Komppula 2005, 13–14.) 
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Kuvio 4. Matkailutuote kerroksittain palvelutuottajan näkökulmasta. (Bowen, Kotler & Ma-

kens 1999, 276.) 

 

Esimerkiksi Seikkailulaaksossa yhtenä ydintuotteena ovat kokouspalvelut. Ydintuottee-

seen kuuluu aineellisia tekijöitä kuten kokoustilat, Internet-yhteys ja videotykki. Erilaiset 

tukipalvelut pyrkivät lisäämään tuotteen arvoa asiakkaalle. Tällaisia ovat esimerkiksi oh-

jelmapalvelut ja ruokapalvelut kokousten ohessa. Auttavat palvelut edesauttavat ydintuot-

teen käyttöä. Tässä esimerkissä henkilökunnan tarjoama palvelu on auttava palvelu. Var-

sinaisen tuotteen ulkopuolella ovat laajennettuun tuotteeseen kuuluvat osat. Nämä osat 

ovat yrityksen palveluympäristö, asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus, tuotteen 

saavutettavuus ja asiakkaan osallistuminen ja panos tuotteeseen. (Boxberg & Komppula 

2005, 13–14.) 

 

Matkailutuotteen asiakaslähtöinen määritelmä on esitetty seuraavasti: ”Matkailutuote on 

asiakkaan subjektiiviseen arviointiin perustuva kokemus, jolla on tietty hinta ja joka syntyy 

prosessissa, jossa asiakas hyödyntää palvelun tarjoajien palveluja osallistumalla itse pal-

velun tuotantoprosessiin.” Niin matkailutuotteen määritelmissä kuin myös markkinoinnin 

teorioissa tuodaan esille tuotteen arvoa asiakkaalle. Asiakkaan tavoitteena on että tuote 

tuottaa hyötyä tai arvoa uniikkina kokemuksena. Asiakas odottaa tuotteen hyödyn olevan 

oikeassa suhteessa hintaan. Asiakas näkee tuotteen subjektiivisena kokemuksena, paket-

tina, joka rakentuu kolmesta komponentista: palvelukonsepti, palveluprosessi ja palvelu-

järjestelmä. Palvelukonsepti tarkoittaa asiakkaan tarpeista ja motiiveista lähtevää tuotteen 

ideaa. Asiakkaan kokemat erilaiset toiminnot kuuluvat palveluprosessiin. Palvelujärjestel-

mä pitää sisällään tuotteen arvon saavuttamiseksi tarvittavat resurssit kuten paikan, pal-
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velut ja vieraanvaraisuuden. Näiden komponenttien tulosta voidaan kutsua joko matkailu-

tuotteeksi tai palvelupaketiksi riippuen kontekstista. (Boxberg & Komppula 2005, 21–26.) 

 
 
3.1 Tuotekehitys 

Tuotekehityksen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä tuote kaikille osapuolille. Näil-

lä osapuolilla tarkoitetaan asiakasta, tuottajaa sekä muita toimitahoja. Matkailun saralla 

hyvä tuote tarkoittaa asiakkaalle kokonaisvaltaisesti onnistunutta elämystä tai kokemusta. 

Eri ihmiset kokevat palvelun tai tuotteen eri tavalla. Hyvä tuote jättää asiakkaalle positiivi-

sen tunteen sekä asiakas kokee tuotteen olevan hinta-laatusuhteeltaan laadukas. Tuot-

teen helppo saavutettavuus sekä ainutlaatuisuus lisäävät tuotteen arvoa asiakkaan sil-

missä. Tuottajan kannalta tuotteen on ennen kaikkea oltava taloudellisesti kannattava. 

Tuote on helposti myytävissä sekä toteutettavissa. Tuote on pitkäikäinen ja se on kohdis-

tettu tietylle kohderyhmälle. Hyvä tuote voi myös esimerkiksi lisätä alueen työpaikkoja 

sekä olla ympäristö- ja luontoystävällinen. Ohjelmapalvelujen tuotteistamisessa on tärke-

ää päästä mahdollisimman lähelle asiakkaan kokemusta, jotta tuotteesta saa mahdolli-

simman toimivan kokonaisuuden. (Lackman & Verhelä 2003, 74–75.) 

 

Tuotteistaminen on ensisijainen käsite tuotekehityksestä puhuttaessa. Tuotteistamisesta 

on kyse, kun erilaisista asioista ja mahdollisuuksista luodaan kokonaisuus, tuote. Tällä 

kokonaisuudella on selkeä arvoa tuottava ydin sekä hinta. Matkailualalla asiakkaille pyri-

tään usein synnyttämään elämys. Elämystä luotaessa palvelujärjestelmä sekä palvelupro-

sessi on suunniteltava niin, että ne tukevat ja takaavat elämyksen syntymisen asiakkaalle. 

Tuotteistamisen tarkoituksena on usein tarjota matkailijalle uusi ja ainutlaatuinen tuote tai 

palvelu. Elämysten synnyttämisessä tuotteistaminen pohjautuu paikkaan tai kulttuuriin 

liittyviin vetovoimatekijöihin, joita hyödynnetään mielikuvien luomisessa asiakkaille. (Box-

berg & Komppula 2005, 92–93.) 

 

Matkailualalla tuotekehityksen tulisi olla aina osana yrityksen toimintaa, jotta yritys pysyy 

trendikkäänä sekä ajan hermolla. Tuotekehityksen tarpeeseen voi olla useita eri syitä. 

Yleisimpiä syitä tuotekehityksen aloittamiseen ovat: tavoite lisätä myyntiä, markkinatilan-

teen muutos, asiakkaiden kulutustottumukset ja kilpailutilanne. Myyntiä voidaan lisätä tar-

joamalla uusia tai uudistettuja tuotteita vanhoille tai uusille asiakasryhmille. Markkinatilan-

teen muuttuessa syntyy usein myös tarpeita uusille ja uudistetuille tuotteille, joilla pyritään 

täyttämään syntynyttä markkinarakoa. Kuten markkinatilanne vaihtelee, niin tekevät asi-

akkaiden kulutustottumuksetkin. Asiakkaiden vaihtuvien halujen ja tarpeiden mukaan on 

hyvä kehittää uudistunutta tuotetta. Kilpailu vastaavien tuotteiden kanssa pakottaa yrityk-
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set uudistamaan ja kehittämään tuotteitaan pysyäkseen jatkuvan kehityksen kyydissä. 

(Boxberg & Komppula 2005, 94–95) 

 

Seikkailulaaksossa tuotekehitys on hyvin konkreettisesti esillä. Kevään 2015 aikana pyri-

tään kehittämään Seikkailulaakson aktiviteettipalveluita kuluttajaystävällisemmiksi. Tämä 

tarkoittaa että aktiviteetit olisivat tulevaisuudessa varattavissa ja kulutettavissa helposti 

sekä porvoolaisille että alueen vapaa-ajan matkailijoille. Aikaisemmin aktiviteetit ovat ol-

leet tarjolla ainoastaan valmiille ryhmille. Tuotekehityksen innoittajana on toiminut tavoite 

lisätä myyntiä sekä mahdollinen markkinarako aktiviteettipalveluiden tarjonnassa.  

 

Taulukko 2 pohjautuu Lackmanin ja Verhelän tuotekehitysprosessin lajitteluun. Taulukos-

sa on nimetty tuotekehityksen eri vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Seuraavissa kap-

paleissa on avattu tuotteen suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheet. 

 

Taulukko 2. Matkailutuotteen suunnittelu- ja kehittämisprosessi. (Lackman & Verhelä 

2003, 76.) 

 
 

Ideointivaiheessa olennaista on keskittyä palvelujen tuottamisen kahteen perusajatuk-

seen: uusien tuotteiden ja palvelujen lähtökohtana on oltava asiakkaan tarpeet sekä ide-

oiden on tuettava yrityksen liikeideaa ja imagoa. Ideointimenetelmä tulee valita tarpeen ja 

toimintaympäristön mukaan. Omien vahvuuksien ja osaamisen kautta liikkeelle lähteneet 

ideat ovat usein onnistuneimpia. Ideointimenetelmiä voivat olla esimerkiksi aivoriihet, 

benchmarking tai ideakilpailut. (Lackman & Verhelä 2003, 76–77.) 

 

Ohjelmapalveluja tuotteistaessa ensisijalla on oltava asiakkaat. Tuotteistamisen suunnitte-

lussa on pohdittava, miten asiakkaalle luodaan elämyksiä sekä kokemuksia. Tarkemmin 
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määriteltynä on määriteltävä, mitä asiakas kokee, näkee, tekee, aistii, huomaa ja ymmär-

tää. Ohjelmapalvelu rakennetaan teeman ympärille, joka kertoo palvelun tarkoituksen se-

kä on hyödyllinen markkinoinnissa. Tuotteistamista varten seuraavat asiat on oltava tie-

dostettu ja huomioitu: toimintaympäristö ja sen asettamat vaatimukset, aikatekijät, mene-

telmät ja käytännölliset asiat. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan ohjelmapalvelun toteutus-

paikkaa. Aikatekijöihin kuuluvat vuodenaika ja vuorokaudenaika sekä ohjelman kesto. 

Käytettävät menetelmät riippuvat palvelun tavoitteista ja näitä voivat olla esimerkiksi kil-

pailu, tiimihenkiset tehtävät, leikki tai vaellus. Käytännölliset asiat sisältävät toteuttami-

seen liittyvät asiat, kuten luvat, turvallisuusvaatimukset, varusteet ja välineet. (Lackman & 

Verhelä 2003, 77–78.) 

 

Ennen uuden tuotteen lanseerausta markkinoille tuote on testattava. Tuotteen testauk-

seen tulisi käyttää yrityksen ulkopuolisia erilaisia ihmisiä. Näin ollen saadaan mahdolli-

simman kattava ja objektiivinen näkemys tuotteen hyvistä ja huonosta ja puolista. Tuot-

teesta tehdään eri dokumentteja, joilla taataan kokonaistuotteen toimivuus sekä tuotteen 

yksityiskohtaiset tiedot. Yleisimmät dokumentointitavat ovat blueprinttaus sekä tuoteselos-

teen luonti. Blueprint dokumentoi kaaviomaisesti asiakkaan ohjelmapalvelukokemuksen, 

kun taas tuoteseloste avaa palvelun yksityiskohdat, mikä on hyödyksi tuotetta esiteltäessä 

asiakkaille ja jälleenmyyjille. Tuoteseloste myös auttaa tuotteen laatutason säilyvyydessä. 

(Lackman & Verhelä 2003, 78–79.) 

 

Tuotteen hinnoittelussa on otettava huomioon kaikki tuotteen toteuttamiseen kuuluvat 

kustannukset sekä yrityksen kiinteät kulut. Asiakkailta saatavan hinnan on katettava vä-

hintään nämä kustannukset, jotta tuotteen tarjoaminen on yritykselle kannattavaa. Hinnoit-

telun mahdollistamiseksi tuotteen välittömät kustannukset eli muuttuvat kulut on määritel-

tävä. Tämän jälkeen lasketaan yrityksen kiinteisiin kuluihin menevä osuus sekä voiton 

osuus hinnasta. Tätä osuutta kutsutaan katteeksi. Lisäksi lopulliseen hintaan lisätään ve-

rot sekä mahdolliset viranomaismaksut. Tätä hinnoittelutapaa kutsutaan tuoteperusteisek-

si hinnoitteluksi. Joskus yritys voi myydä tuotettaan optimaalista hintaa halvemmalla tai 

kalliimmalla markkinoinnin tai myynnin edistämiseksi. Tällöin on kyse markkinaperustei-

sesta hinnoittelusta. (Lackman & Verhelä 2003, 82–84.) 

 

Tuotteen lähestyessä lanseerausta on siitä laadittava myynnin ja markkinoinnin työkaluksi 

materiaalia. Nykypäivänä sähköiset kanavat ovat helppo tapa esitellä tuotteita ja lisäksi 

työkaluina voivat olla perinteisemmät paperiset esitteet sekä esittelyt eri tilaisuuksissa. 

Markkinoinnissa verkostoituminen on hyödyllistä lisäten tuotteen näkyvyyttä sekä mahdol-

listaen edullisen markkinoinnin. Sähköisiä markkinointikanavia ovat esimerkiksi omat In-
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ternet-sivut ja matkailuportaalit. Alan messuilla ja näyttelyissä tuotettaan voi tuoda julki. 

(Lackman & Verhelä 2003, 84.) 

 

Tuotteen toteutus koostuu fyysisten ja teknisten elementtien lisäksi vuorovaikutuksesta 

asiakkaan kanssa. Ohjelmapalvelujen saralla asiakkaan ja palvelun toteuttajan kohtaami-

nen on tärkein yksittäinen asia tuotteen tai palvelun toteutuksessa. Onnistunut asiakas-

palvelukokemus voi tehdä vaatimattomastakin tuotteesta upean elämyksen, kun taas 

huono asiakaspalvelukokemus voi pilata muutoin loistavan tuotteen. Vasta tuotteen toteu-

tus kertoo, kuinka onnistunut tuotekehitysprosessi todellisuudessa oli. (Lackman & Verhe-

lä 2003, 85.) 

 

Matkailutuote ei ole koskaan täysin valmis, vaan sitä on tarpeen tullen muokattava oike-

aan suuntaan. Tätä varten on kerättävä palautetta. Palautetta voi kerätä asiakkailta, hen-

kilökunnalta ja mahdolliselta palvelun tilaajalta. Yleisiä palautteen keruumenetelmiä ovat 

palautelomakkeet, haastattelut ja havainnointi. Mikäli palautteesta käy ilmi puutteita tai 

negatiivisia piirteitä tuotteessa, on palattava takaisin suunnittelu- ja kehittämisvaiheeseen. 

Valmiskin tuote on aina jatkuvan tuotekehityksen kohteena. (Lackman & Verhelä 2003, 

85.) 

 

Kuviossa 5 on kuvattu Boxbergin ja Komppulan (2005) näkemys matkailutuotteen tuote-

kehitysprosessista. Mallissa on viisi eri prosessin vaihetta, jotka sisältävät yksityiskohtai-

sempia prosessiosia.  
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Kuvio 5. Matkailutuotteen tuotekehitysprosessi. (Boxberg & Komppula 2005, 99.) 

 

 

Mallin ensimmäinen vaihe on palvelukonseptin kehittäminen. Tämä sisältää tuotteen sisäl-

lön ideointia asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Oleellista on analysoida asiakkaan tarpeet 

ja tuotteesta saatava hyöty suhteessa asiakkaan oletuksiin. Tässä vaiheessa on hyvä 

suorittaa yrityksen resurssien analyysi, jolla kartoitetaan henkilökunnan osaaminen, väli-

neet ja laitteet, paikka sekä yhteistyökumppanit. Palvelukonseptin kehittämisen lopuksi on 

hahmoteltava erilaisia toimintoja tukemaan tuotteen ydinideaa ja sen sisältöä. (Boxberg & 

Komppula 2005, 99–102.) 

 

Palveluprosessin kehittämisvaiheessa tuotte sekä palvelumoduulit suunnitellaan, niin että 

ne muodostavat asiakkaalle helposti kulutettavan palvelukokonaisuuden. Tuotteesta voi-

daan luoda kulutuskaavio eli blueprint, jossa kuvataan palveluprosessi sekä siihen kuulu-

vat näkyvät ja näkymättömät toiminnot. Tuotetta testataan oman henkilökunnan voimin 

ongelmakohtien löytämiseksi sekä tuotteen asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Tämän 

jälkeen suoritetaan analyysi tuotteen taloudellisesta kannattavuudesta. Kun palvelupro-

sessin koetaan olevan valmis, siitä luodaan tuotekuvaus asiakkaalle, jota voidaan käyttää 

esitteissä sekä markkinoinnillisena välineenä. Tuotekuvauksen tarkoitus on luoda positii-

visia mielikuvia sekä kertoa tuotteen tekniset ja laadulliset ominaisuudet. (Boxberg & 

Komppula 2005, 103–112.) 
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Seuraavana vaiheena tuotekehityksessä on markkinatestaus. Tämä tarkoittaa tuotteen 

testaamista yrityksen ulkopuolisilla henkilöillä. Testihenkilöiden olisi hyvä edustaa tuotteel-

le suunniteltua kohderyhmää. Markkinatestauksen avulla voidaan vielä saada viime het-

ken parannusehdotuksia. (Boxberg & Komppula 2005, 112–114.) 

 

Viimeisinä vaiheina tuotekehityksessä ovat kaupallistaminen ja jälkiarviointi. Tuotteen 

kaupallistaminen ja lanseeraaminen sisältää usein suuret kustannukset. Nämä kustan-

nukset syntyvät markkinointityöstä ja mahdollisista tutustumistilaisuuksista. Tuote ei aina 

lisäksi heti löydä asiakkaitaan, jolloin yrityksen on oltava kärsivällinen tuotteen kanssa. 

Tuotteen siirryttyä markkinoille alkaa jatkuva tuotteen arviointi ja analysointi sekä mahdol-

liset tuotteeseen liittyvät kehitystoiminnot. (Boxberg & Komppula 2005, 114–116.) 

 

Sekä Boxbergin ja Komppulan että Verhelän ja Lackmanin tuotekehitysmallit sisältävät 

paljon samaa. Molemmissa on korostettu asiakaslähtöisyyttä tuotteen suunnittelussa ja 

kehityksessä. Mallit sisältävät lähestulkoon samat tuotekehityksen vaiheet, kuitenkin jok-

seenkin eri termien avulla kuvattuna.  

 

 

3.2 Matkailun ohjelmapalvelut 

Matkailun ohjelmapalvelut voidaan määritellä ja käsitellä useaan eri tapaan tarkoituksen 

mukaan. Tässä luvussa mainitaan muutamia määritelmiä, jotka auttavat ymmärtämään 

ohjelmapalvelujen käsitettä. Kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyisin työ- ja elinkeinomi-

nisteriö) on määritellyt matkailun toimialakatsauksessaan (2000) ohjelmapalvelut matkai-

lutuotteeseen liittyviksi aktiviteeteiksi, jotka muodostavat matkan toiminnallisen osan. Asi-

akkaan näkökulmasta katsottuna ohjelmapalvelut voivat olla vetovoimatekijöitä tai matkan 

arvoa lisääviä tekijöitä. Esimerkkejä ohjelmapalveluista ovat harrastus- ja virkistyspalvelut, 

ohjatut aktiviteetit, rakennetut aktiviteetti- ja huvikohteet, kilpailutapahtumat sekä kulttuuri- 

ja taidetapahtumat. Opetushallituksen hyväksymissä matkailualan perusteissa ohjelma-

palvelut on määritelty omatoimisiksi tai ohjatuiksi toiminnoiksi, jotka pohjautuvat asiakas-

lähtöisesti luontoon, kulttuuriin, viihteeseen, liikuntaan tai terveyteen. Tämän lisäksi palve-

lun tuottaja voi tarjota ohjelmapalvelukokonaisuutta tukevia palveluita, kuten ruokailun, 

kokoustilaisuuden tai koulutustilaisuuden. World Tourism Organisation on taas jakanut 

ohjelmapalvelut vesi- ja ranta-aktiviteetteihin, talviaktiviteetteihin, luontomatkailuun, sosi-

aaliseen elämään ja kilpailuihin. (Lackman & Verhelä 2003, 16–18.) 
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Edellisissä määritelmissä ja lajitteluissa on havaittavissa samanlaisuuksia. Ohjelmapalve-

lu liitetään matkailijan aktiiviseen toimintaan tai osallistumiseen tai johonkin tapahtumaan. 

Karsimalla pois palveluita, mitä ohjelmapalvelut eivät ole, saadaan myös määritelmä oh-

jelmapalveluista. Tällaisia palveluita ovat majoitus-, ravitsemus- ja kuljetusjärjestelyt. Näin 

ollen ohjelmapalvelut ovat asiakkaan osallistumisen, suorittamisen tai seuraamisen myötä 

syntyviä elämyksiä. (Lackman & Verhelä 2003, 16–18.) 

 

Imatran Seudun Kehitysyhtiö loi vuosina 2000–2004 Matkailun ohjelmapalveluiden nor-

miston (MoNo). MoNo-hankkeessa käsitellään ohjelmapalveluihin liittyviä keskeisiä sisäl-

töjä. Hankkeessa on järjestetty palvelut luokittain: moottorikelkkailu, luontoliikkuminen ja 

maastohiihto, seikkailu- ja elämystoiminta, ratsastus, pyöräily, vesiaktiviteetit, kalastuspal-

velut ja kulttuuritapahtumat. Palvelut on jaettu kolmeen toiminta-asteeseen: matkailija 

passiivisena tarkkailijana maksuttomassa tilanteessa, matkailija katsojana maksullisessa 

ohjelmassa osallistumatta itse aktiivisesti sekä matkailija osallistuu aktiivisesti toimintaan 

maksullisessa toimintapalvelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmapalvelut voi myös 

nähdä toimintana, joka ei sisällä aktiivista toimintaa. (KEHY 2004a; Lackman & Verhelä 

2003, 93–96.) 

 

Voidaan huomata, että ohjelmapalveluja voidaan määritellä monella tapaa. Sama koskee 

eri ohjelmatyyppejä, joiden määritelmät menevät osittain päällekkäin. Kuviossa 6 on esi-

tetty Lackmanin ja Verhelän lajittelu ohjelmapalvelutyypeistä. Seikkailulaakson aktiviteetti-

en lajittelu ohjelmatyyppeihin aiheuttaa myös päällekkäisyyksiä. Lähes kaikki yrityksen 

aktiviteeteista sisältävät piirteitä luontomatkailusta, liikuntamatkailusta ja seikkailumatkai-

lusta. Tilanteen ja kohderyhmän mukaan voidaan aktiviteetti liittää sopivaan ohjelmapalve-

lutyyppiin. Itse miellän Seikkailulaakson aktiviteetit kokonaisuudessa sopivan parhaiten 

seikkailumatkailun alle. 
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Kuvio 6. Lackmanin ja Verhelän lajittelu ohjelmapalvelutyypeistä. (Lackman & Verhelä 

2003, 94.) 

 

3.3 Seikkailumatkailu 

Mitä seikkailumatkailu sitten on ja miksi Seikkailulaakson aktiviteetit kategorisoituvat par-

haiten seikkailumatkailun alle? Kuten oli ohjelmapalvelun määrittely käsitteenä monimuo-

toista, niin on myös seikkailumatkailun. Seuraavaksi esitellään muutamia määritelmiä. 

Lackman ja Verhelä kuvaavat käsitteen olevan tuote, jossa matkustajan elämys syntyy 

aktiivisesta osallistumisesta uuteen erilaiseen, usein jännittävään tai pelottavaan koke-

mukseen normaalista poikkeavassa ympäristössä. MoNo-hankkeessa seikkailumatkailu 

nähdään luontoon tai rakennettuun ympäristöön tukeutuvana kokemuksellisena ohjelma-

palveluiden järjestämisenä. Toimintaan kuuluu fyysisen tai henkisen haasteen kohtaami-

nen ja osallistumisen kautta hankittu kokemus tai elämys. Adventure Travel Trade Asso-

ciation määritelmän mukaan seikkailumatkailu sisältää vähintään kaksi näistä kolmesta 

elementistä: fyysinen aktiivisuus, luonnon ympäristö tai syventyminen kulttuuriin. Yhteistä 

seikkailumatkailun määritelmillä näyttäisi olevan asiakkaan aktiivinen osallistuminen sekä 

normaalista poikkeava ympäristö. (KEHY 2004b; Lackman & Verhelä 2003, 178; UNWTO 

2014.) 

 

Seikkailumatkailutuote synnyttää usein vahvoja elämyksiä. Jännittävät henkiset ja fyysiset 

haasteet saavat aikaan henkilökohtaisia kokemuksia ja elämyksiä. Asiakas on motivoitu-

nut kokemaan jotain uutta ja jännittävää sekä rikkomaan omia rajojaan. Asiakas haluaa 

kokea haasteen ja ehkä jopa lievää vaaran tuntua. Tässä kohtaa seikkailumatkailussa on 
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oltava tarkkana sillä vaaran tuntu ei saa muuttua positiivisesta kokemuksesta oikeaksi 

peloksi ja kauhuksi. Turvallisuus on lähtökohta kaikissa ohjelmapalveluissa ja korostuu 

varsinkin seikkailumatkailussa. (Beard, Leckie, Pomfret & Swarbrooke 2003, 7–18; Lack-

man & Verhelä 2003, 178–180.) 

 

Kuviosta 7 käy ilmi seikkailuun liitettäviä piirteitä. Näitä piirteitä yhdistää asiakkaan halu 

tehdä ja kokea. Seikkailumatkailutuotteen sisältö on samantyyppinen kuin monissa muis-

sa ohjelmapalvelutyypeissä. Samankaltaisia piirteitä on havaittavissa ainakin elämysmat-

kailussa, liikuntamatkailussa ja luontomatkailussa. Markkinoilla olevista tuotteista seikkai-

lumatkailuun voidaan liittää kiipeilytuotteet, melonta, koskenlasku, maastosafarit ja selviy-

tymispelit. Seikkailumatkailun sisällä tuotteet jaetaan tutkimusmatkailuun, vaativaan seik-

kailumatkailuun ja virkistysseikkailuun. Tutkimusmatkailu ei sisällä äärimmäistä fyysistä 

haastetta, vaan seikkailu syntyy uuden ympäristön kohtaamisesta. Vaativat seikkailut si-

sältävät jännittävän haasteen, mikä koettelee asiakkaan voimia sekä taitoja. Palveluntuot-

tajalle vaativat seikkailut ovat myös haastavia, sillä niissä turvallisuuden ja jännityksen 

välillä on löydyttävä kultainen keskitie. Virkistysseikkailu sisältää kasuaaleimmat seikkailu-

tuotteet, joissa seikkailun tunne koostuu vauhdista, uusista tilanteista ja omasta aktiivi-

suudesta. UNWTO:n raportti seikkailumatkailusta jakaa taas tuotteet koviin ja pehmeisiin 

aktiviteetteihin, kuitenkin hyvin samankaltaisesti kuin Lackman ja Verheläkin. (Lackman & 

Verhelä 2003, 178–190; UNWTO 2014.) 

 

 
Kuvio 7. Seikkailun piirteitä. (Lackman & Verhelä 2003, 179.) 
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Seikkailulaakson tarjoamat ohjelmapalvelut ovat pääosin kevyttä liikuntaa sisältäviä asi-

akkaan suorittamista vaativia aktiviteetteja. Kaikki aktiviteetit tapahtuvat ulkona saaristo-

laisessa luontomaisemassa. Aktiviteetit sisältävät kaikkia Lackmanin ja Verhelän määritte-

lemiä seikkailumatkailun piirteitä. Tarkemmin kuvailtuna Seikkailulaakson aktiviteettipalve-

lut kuuluvat virkistysseikkailuihin tai pehmeisiin aktiviteetteihin. Piirteitä muista ohjelma-

palvelutyypeistä on paljon, mikä on yleistä ohjelmapalvelujen parissa, kuten aikaisemmin 

todettiin. 

 

 
Kuvio 8. Aktiviteetteja Seikkailulaaksossa. (Seikkailulaakso Oy 2014.) 

 

Seikkailumatkailu on nuori ja kasvava matkailun ala. Maailmalla sen suosion kasvu alkoi 

1970-luvulla vaativien seikkailujen kautta. Nykyisin virkistysmatkailut kasvattavat seikkai-

lumatkailun suosiota antavat mahdollisuuden kenelle vain lähestyä helposti seikkailumat-

kailua. UNWTO:n raportin (2014) seikkailumatkailusta mukaan asiakkaita ja kysyntää on 

tulevaisuudessa seikkailumatkailulle tarjolla entistä enemmän. Nykyajan matkailijat halua-

vat uusia kokemuksia sekä näkemyksiä erilaisissa ympäristöissä. Seikkailumatkailijat ovat 

valmiita maksamaan laadukkaasta tuotteesta tai palvelusta paljonkin. Raportti kertoo 

seikkailumatkailijoiden tukevan kestävän kehityksen periaatteita huomioimalla matkakoh-

teen ympäristön sekä paikallisen väestön. (Lackman & Verhelä 2003, 183; UNWTO 

2014.) 

 

Keitä ovat seikkailumatkailijat ja aktiviteetteihin osallistujat? UNWTO:n raportin (2014) 

mukaan seikkailumatkailijat ovat keskimäärin korkeatuloisia ja hyvin koulutettuja ihmisiä. 

Seikkailumatkailijat arvostavat luonnon kauneutta matkakohdetta valitessaan. Tämän li-

säksi he arvostivat eri aktiviteettimahdollisuuksia sekä miellyttävää säätä. Syinä matkalle 

lähtöön olivat rentoutuminen, uusiin paikkoihin tutustuminen, aika perheen kanssa sekä 

muihin kulttuureihin tutustuminen. (UNWTO 2014.) 
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4 Elämys ja motiivi 

Luku 4 koostuu opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyksestä. Luku käsittelee asiakkaille 

tärkeitä matkailun osa-alueita, elämystä sekä asiakkaan motiiveja ja tarpeita. Luku alkaa 

elämysten määrittelynä osana ohjelmapalveluja. Luvun lopussa matkailijoiden motiivit 

käydään läpi tilastojen ja teorioiden avustuksella. 

 

4.1 Elämyksestä tuotteeksi 

Elämys on oleellinen käsite toteutettaessa matkailun ohjelmapalveluita. Elämyksen mää-

ritteleminen ei ole yksiselitteistä ja sille on olemassa monia määritelmiä. Lapin elämysteol-

lisuuden osaamiskeskus määrittelee elämyksen moniaistisena, muistijäljen jättävänä, 

myönteisenä, kokonaisvaltaisena ja yksilöllisenä kokemuksena (Lapin elämysteollisuuden 

osaamiskeskus 2002). Elämystuottajan käsikirjassa elämys kuvataan merkittäväksi, posi-

tiiviseksi ja ikimuistoiseksi kokemukseksi, joka tuottaa kokijalleen henkilökohtaisen muu-

toksen (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2011). Nykysuomen sanakirjassa elä-

mys on määritelty voimakkaasti vaikuttavaksi kokemukseksi, tapahtumaksi tai muuksi, 

joka tekee voimakkaan vaikutuksen (Nykysuomen sanakirja 1985). Yleisesti matkailukirjal-

lisuudessa elämyksen katsotaan viittaavan henkilökohtaisiin positiivisiin kokemuksiin. Voi-

daan siis päätellä, että elämys on emotionaalinen kokemus, jolla on positiivinen vaikutus 

ihmisen henkiseen hyvinvointiin. (Borg, Kivi & Partti 2002, 25–28.) 

 

Psykologiassa erotetaan kolme tietoisuuden tasoa. Ensimmäisellä tasolla otetaan vastaan 

havaintoja ja reagoidaan havaintoihin. Toisella tasolla reflektoidaan omaa tietoisuutta eli 

tiedostetaan oma ymmärrys. Kolmas taso on tietoisuus omasta itsestä ja henkilökohtaisis-

ta kokemuksista sekä näiden kokemusten vaikutuksesta yksilön toimintaan. Elämyksen on 

todettu olevan hyvin henkilökohtainen asia. Näinpä se voidaan liittää kolmannen tason 

tietoisuuden prosessiksi. Myös ensimmäinen ja toinen taso ovat osa elämystä. ”Elämyk-

sen kokeminen on yksilön toimintaa, elämyksen ymmärtämisessä on kyse toiminnan psy-

kologiasta.” (Borg, Kivi & Partti 2002, 25–28.) 

 

Matkailussa tekemisen voidaan nähdä tähtäävän elämykseen. Matkailu on näin ollen elä-

myksen tavoittelua. Matkailija etsii elämystä, kunnes saavuttaa tämän. Luonnollisesti mat-

kailija ei voi ostaa elämystä, kuten tavallista tuotetta. Elämykseen kuuluu kokemuksen 

räätälöinti, draamallisuus sekä teemoittelu, jotka erottavat sen palvelusta. Palvelussa on 

tärkeää, mitä asiakkaalle tarjotaan, kun taas elämyksen suunnittelussa paino on sosiaali-

sessa kohtaamisessa. Elämys on fyysisen ja henkisen kokemuksen summa. Subjektiivi-
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sena kokemuksena elämystä on mahdoton toteuttaa, joten palveluntarjoajan on luotava 

elämykselle edellytykset palveluprosessin ja palvelujärjestelmän avulla. Palveluntarjoajan 

kannalta on tärkeää kehittää sellaiset olosuhteet, joissa matkailijan on mahdollisimman 

helppo kokea elämys. Lisäksi palvelu pitäisi pystyä standardisoimaan mahdollisimman 

hyvin. (Borg, Kivi & Partti 2002, 25–28; Boxberg & Komppula 2005, 26–30; Lackman & 

Verhelä 2003, 34–36; Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2011.) 

 

Matkailututkijat Gilmore ja Pine ovat jakaneet elämyksen neljään ryhmään. Kuviossa 9 on 

kaksi eri akselia. Ensimmäisellä mitataan, onko asiakkaan osallistuminen passiivista vai 

aktiivista. Tällä tarkoitetaan asiakkaan ohjelmapalveluun liittyvää toimenpiteiden määrää. 

Toisella akselilla mitataan asiakkaan henkinen ja fyysinen osallistuminen. Tämä taas tar-

koittaa, seuraako asiakas jotain elämystä tuottavaa asiaa vai onko hän osallisena elämyk-

sen synnyttävässä tapahtumassa. Viihteellisenä elämyksenä voidaan nähdä esimerkiksi 

konsertti, kun taas taidenäyttely on esteettinen elämys. Melontakurssi voi olla jollekin ih-

miselle opetuksellinen elämys ja aktiivista sekä fyysistä osallistumista edellyttäviin eli to-

dellisuuspakoisiin elämyksiin voidaan luokitella extreme-henkiset aktiviteetit kuten vuori-

kiipeily. (Boxberg & Komppula 2005, 26–30; Gilmore & Pine 1999, 30; Lackman & Verhelä 

2003, 34–36) 

 

 
Kuvio 9. Elämyksen ulottuvuudet. (Gilmore & Pine 1999, 30.) 
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Kuvio 10 esittää esimerkillisen elämystuotteen elementtejä ja tasoja. Elämyskolmion avul-

la tuotetta voi analysoida ja selvittää, kuinka hyvin elämyksen eri elementit esiintyvät tuot-

teessa. Elämyskolmion avulla voidaan vastata kysymyksiin: ”Millainen tuote on elämys-

tuote ja mitä elementtejä matkailuotteessa tulisi olla elämyksen synnyttämiseksi?”. Täy-

dellinen tuote sisältäisi kuviossa esitetyt 6 elämyksen elementtiä. Tämän lisäksi täydelli-

nen tuote täyttää kaikki asiakkaan kokemisen tasot, jotka ovat kuvattu kuvion pystyakselil-

la. (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2011.) 

 
Kuvio 10. Elämyskolmio. (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2011.) 

 

Taulukossa 3 on avattu lyhyesti elämyskolmion 6 eri elementin elämyksellinen tarkoitus 

tuotteelle. 

 

Taulukko 3. Elämyksen elementit. (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2011.) 
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Taulukossa 4 on esitetty asiakkaan kokemisen tasot. Kokemus rakentuu kiinnostuksen 

heräämisestä edeten tekemiseen, oppimiseen, elämykseen ja lopulta muutokseen. 

 

Taulukko 4. Kokemisen tasot. (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2011.) 

 
 

4.2 Asiakkaan motiivit ja tarpeet 

Asiakkaan motiiveja matkustaa tutkittaessa esiin nousee usein ainakin kaksi teoriaa. Nä-

mä ovat Maslowin tarvehierarkia (1943) ja Dannin teoria (1977) työntö- ja vetovoimateki-

jöistä. Maslowin teoria pohjautuu siihen, että ihmisillä on eritasoisia tarpeita. Nämä tarpeet 

muodostavat viisitasoisen pyramidimallin, jossa alimpana ovat ensisijaisimmat tarpeet ja 

korkeimmalla tarpeet toteuttaa itseään. Tasot ovat alhaalta ylöspäin: perustarpeet, turval-

lisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarpeet, arvostamisen ja kunnioituksen tarpeet sekä 

itsensä toteuttamisen tarpeet. Ihminen pyrkii aina saavutettuaan tyytyväisyyden tietyllä 

tasolla siirtymään seuraavalle tasolle. Matkailu voi täyttää ihmisen tarpeita kaikilta näiltä 

tasoilta tilanteen mukaan. (Maslow 1943, 370–396.) Dannin teoriassa työntötekijät tarkoit-

tavat henkilökohtaisia sosiaalisia tai kulttuurisia poistyöntäviä tekijöitä. Vetovoimatekijät 

ovat matkan kohteen ominaisuuksia tai matkalle lähtemisen syitä. (Dann 1977, 184–194.) 

 

Teorioita ja tutkimuksia matkustamisen syistä on lukematon määrä. Halu kokea uutta, 

pako arjesta ja sosiaaliset syyt muodostavat kuitenkin suurimman osan matkustamiseen 

työntävistä tekijöistä. On kuitenkin muistettava, että jokainen ihminen kokee omat matkus-

tuksen tarpeensa henkilökohtaisesti, joten ihmisten sovittaminen teorioihin on jokseenkin 

ongelmallista. Matkaa suunnitellessa, kokiessa ja palatessa matkalta ihminen kokee tar-

peen aiheuttamia eri vaiheita. Näitä ovat: tarpeen hahmottaminen, tiedonetsintä, vaihtoeh-

tojen harkinta, osto, kulutus, arviointi, muistelu ja jakaminen. (Morrison 2013, 402–428.) 
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Palveluntarjoajan kannalta asiakkaalla on vaikeasti ja helposti ratkaistavia tarpeita. Asia-

kas näkee myös tarpeet joko helposti tai vaikeasti ratkaistavina. Kun tarve on asiakkaan 

mielestä helposti ratkaistavissa, on tarpeelle soveltuva palvelutuote heikolla pohjalla, sillä 

asiakas pystyy todennäköisesti itsekin täyttämään tarpeen. Kun asiakas kokee tarpeensa 

tyydyttämisen helpoksi, mutta palveluntarjoaja vaikeaksi, on palvelutuotetta erittäin vaikea 

hinnoitella molemmille sopivaksi. Molempien kokiessa asiakkaan tarpeen tyydyttämisen 

vaikeaksi on työlästä tuottaa sopiva palvelutuote, mutta onnistuessaan tuote voi tarjota 

asiakkaalle hintalaatusuhteeltaan loistavan vastauksen tarpeeseen. Palveluntarjoajan 

kannalta tilanne on optimaalinen, kun asiakas kokee tarpeen tyydyttämisen vaikeaksi, 

mutta palveluntarjoajalta löytyy tarpeeseen helppo ratkaisu. (Tonder 2013, 41–42.) 
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5 Tuotteistamisprosessi 

Luku 5 kertoo opinnäyteyön produktista. Luku alkaa opinnäytetyön aikataulutuksen esit-

tämisellä. Käytetyt tiedonkeruumenetelmät, haastattelu ja havainnointi, avataan ensin 

teoreettisesta näkökulmasta ja tämän jälkeen kirjoittaja esittää menetelmillä saadut tulok-

set. Seuraavaksi kirjoittaja kertoo tuotekehityksestä produktissa ja lopuksi esitetään tuote-

ehdotukset perusteluineen. 

 
5.1 Aikataulutus 

Opinnäytetyön suunnitteluprosessi alkoi alkusyksyllä 2014, kun kirjoittaja mietti Seikkailu-

laaksossa vietetyn työharjoittelujaksonsa aikana, minkälaisen opinnäytetyön tekisi. Kes-

kustelut asiasta yrityksen myynti- ja markkinointivastaava Jukka Mustosen kanssa loivat 

pohjan opinnäytetyölle. Keskusteluissa päädyttiin tulokseen, että Seikkailulaaksossa voisi 

olla tarvetta uudelle asiakasryhmälle. Niinpä kirjoittaja ryhtyi marraskuussa 2014 kartoit-

tamaan mahdollisuuksia, joilla voi hyödyntää Seikkailulaakson aktiviteettitarjontaa muille-

kin kuin yritysryhmille. Opinnäytetyön aihe täsmentyi joulukuun aikana kolmen aktiviteetti-

tuotteen luomiseen alkuperäisen idean sijasta, joka oli luoda viikko-ohjelma aktiviteeteista 

Seikkailulaaksoon. 

 

Produktin tiedonkeruumenetelmiksi kirjoittaja valitsi avoimen haastattelun sekä havain-

noinnin. Tiedonkeruumenetelmien avulla oli tarkoitus kerätä kattavasti tietoa Porvoon alu-

een matkailusta erityisesti aktiviteettimatkailuun liittyen. Haastattelut oli kohdistettu kah-

delle eri ryhmälle, joilta haettiin vastauksia moniin aihealueisiin. Havainnoinnin myötä kir-

joittaja perehtyi tarkemmin asiakaslähtöisyyteen sekä asiakkaiden tarpeisiin ulkopuolisen 

näkökulmasta. Kysely oli yksi mahdollinen tiedonkeruumenetelmä produktiin. Kirjoittaja 

kuitenkin koki, että hänen havainnointinsa vastaa hyvin pitkälti samoihin kysymyksiin kuin 

asiakkaille suunnattu kysely. Kyselyllä olisi kuitenkin voinut vielä laajentaa produktin tieto-

pohjaa. 

 

Marras- ja joulukuun aikana kirjoittaja tutustui työhön liittyviin teorioihin sekä kontekstiin eli 

Porvoon alueeseen ja Seikkailulaaksoon. Tiedonkeruumenetelmiksi valikoituivat tänä ai-

kana avoimet haastattelut sekä havainnointi Seikkailulaaksossa. Tuotteiden suunnittelutyö 

jatkui koko produktin ajan, kuten myös havainnointi Seikkailulaaksossa, jota tehtiin ana-

lysoimalla asiakasryhmiä kirjoittajan työskennellessä aktiviteettiohjaajana yrityksessä. 
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Tammi- ja helmikuussa 2015 pidettiin produktia tukevat haastattelut. Maaliskuussa koottiin 

yhteen sekä haastattelumateriaali, tuotteet että itse opinnäytetyökin. 

 

Kuviossa 11 on esitetty opinnäytetyön aikataulutus sekä eteneminen graafisessa muo-

dossa. 

 
Kuvio 11. Opinnäytetyön aikataulu. 

 

5.2 Tiedonkeruumenetelmät 

Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmiksi valikoituivat avoin haastattelu sekä havainnointi. 

Haastatteluiden avulla pyrittiin saamaan laajalti tietoa Porvoon alueen matkailusta, alueen 

matkailijoiden ja väestön tarpeista, seikkailullisten aktiviteettien potentiaalista sekä ohjel-

mapalveluiden tuotteistamisesta. Haastateltavat olivat Porvoon, Sipoon ja Loviisan kunti-

en matkailuvastaavia sekä ohjelmapalvelualan ammattilaisia Uudeltamaalta. Haastattelu-

muotona avoin haastattelu vaikutti sopivimmalta, jotta tietoa saataisiin mahdollisimman 

laajalti. Valikoiduilla kysymyksillä ohjattiin haastattelun suuntaa, mutta haastattelu pyrittiin 

pitämään mahdollisimman lähellä keskustelua. Tässä projektissa haastatteluiden saman-

laisuudella ei ollut niinkään arvoa vaan saadulla tiedon määrällä.  

 

Haastattelulla tarkoitetaan henkilökohtaista keskustelua, jossa haastattelija esittää suulli-

sesti kysymyksiä sekä kirjaa vastaukset ylös. Suurin etu haastattelussa tiedonkeruumene-

telmänä on sen joustavuus. Haastattelun tavoitteena on saada mahdollisimman paljon 

tietoa tietystä aiheesta. Haastattelua voidaan säädellä ja muokata sopivaksi tilanteen ja 
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haastateltavan henkilön mukaan. Kysyttävien kysymysten ja aiheiden järjestystä voidaan 

muuttaa tilanteeseen sopiviksi. Haastattelija voi tulkita suoraan vastauksia sekä lisäksi 

havainnoida haastateltavien eleitä ja olemusta ja tehdä niistä tarvittaessa johtopäätöksiä. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 204–208; Sarajärvi & Tuomi 2004, 74–80.) 

 

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä aikaa vievä. Sekä suunnittelu että itse haastatte-

lun toteutus vievät paljon aikaa ja resursseja. Haastattelijan on oltava kokenut ja osaava, 

jotta hän osaa toimia laadukkaasti haastattelutilanteissa. Sosiaaliset ja kulttuuriset erot 

voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä haastattelussa. Lisäksi haastateltava voi antaa väärän-

laisen vastauksen sosiaalisen paineen tai vastaavan syyn vuoksi. Haastattelut ovat tilan-

nesidonnaisia ja on merkittävää, miten haastattelija analysoi saadut vastaukset. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 204–208; Sarajärvi & Tuomi 2004, 74–80.) 

 

Milloin haastattelua tulisi käyttää tiedonkeruumenetelmänä? Haastattelu on toimiva mene-

telmä, kun haastateltavan halutaan kertoa aiheesta mahdollisimman vapaasti. Kun aihe 

on laaja ja monitahoinen, on haastateltavalta odotettavissa pitkiä vastauksia, jolloin ilmei-

den ja eleiden havainnointi sekä selventävät kysymykset voivat olla hyödyllisiä. Jos tutkit-

tava aihe on arka tai vähän kartoitettu, on haastattelu toimiva haastattelumuoto. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 204–208.) 

 

Tutkimushaastattelut on yleensä lajiteltu kolmeen eri kategoriaan. Haastattelun tyyppi 

määritellään sen mukaan, kuinka strukturoitu haastattelu on. Strukturoitu haastattelu, eli 

lomakehaastattelu, on hyvin tarkasti säädelty, jossa kysymykset on muodostettu ja järjes-

tetty järjestelmällisesti. Strukturoimaton haastattelu, eli avoin haastattelu, sisältää avoimia 

kysymyksiä ja on hyvin keskustelunomainen. Teemahaastattelu on edellä mainittujen 

haastattelutyyppien välimuoto. Haastattelun aihepiiri, eli teema, on tiedossa, mutta kysy-

mykset ja niiden järjestys eivät ole tarkkaan määriteltyjä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 204–208; Sarajärvi & Tuomi 2004, 74–80.)  

 

Tutustutaan tarkemmin avoimeen haastatteluun, sillä se toimi tämän opinnäytetyön pää-

asiallisena tiedonkeruumenetelmänä. Avointa haastattelua käsiteltäessä voidaan käyttää 

useita eri nimityksiä. Termejä vapaa haastattelu, syvähaastattelu, informaalinen haastatte-

lu, ei-johdettu haastattelu, kliininen haastattelu ja keskustelunomainen haastattelu käyte-

tään tilanteen mukaan, kun haastattelu on strukturoimaton. Avoimessa haastattelussa 

aihe on määritelty ja haastattelun tavoitteena on kerätä aiheesta tietoa selvittämällä haas-

tateltavan ajatuksia, mielipiteitä, tuntemuksia ja käsityksiä. Avoimet kysymykset toimivat 

haastattelun pohjana, mutta keskustelu voi vaihtaa suuntaa haastateltavan vastauksien 
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mukaan, jolloin haastateltava ohjailee keskustelua eteenpäin tarkentavilla kysymyksillä. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 204–208; Sarajärvi & Tuomi 2004, 74–80.) 

 

Kirjoittaja työskentelee Seikkailulaaksossa aktiviteettiohjaajana, joten hän koki luonnolli-

sena omien havainnointiensa hyödyntämisen tuotteiden suunnittelussa. Havainnoinnit 

pohjautuvat Seikkailulaakson yritysryhmille suunnattujen aktiviteettiohjelmien analysoin-

tiin. Havainnointi on tiedonkeruumenetelmänä toimiva tähän produktiin konkreettisuutensa 

ja asiakaslähtöisyytensä vuoksi. Seikkailulaakson tuotteet ovat tulleet havainnoinnin myö-

tä erittäin tutuksi, joten niistä on helppo lähteä kehittämään matkailijaystävällisempiä akti-

viteettiohjelmia. 

 

Havainnointi on laadullinen tutkimusmenetelmä, jolla pyritään saaman vastaus, miten asi-

at ja ihmiset toimivat todellisuudessa. Haastattelujen ja kyselyjen avulla pyritään saamaan 

selville ajatuksia, tuntemuksia ja uskomia, kun taas havainnointi on konkreettisempi tutki-

mustyyppi. Lyhyesti sanottuna havainnointi on tieteellistä tarkkailua. Havainnointia käyte-

tään usein yhdessä jonkun toisen aineistonkeruumenetelmän kanssa. Tällöin havainnointi 

kytkee yhteen teoreettista tietoa sekä monipuolistaa aiheesta saatua tietoa. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 212–216; Sarajärvi & Tuomi 2004, 83–85.) 

 

Tässä opinnäytetyössä havainnointi kohdistui Seikkailulaaksossa ohjelmapalveluita käyt-

täneiden yritysryhmien kokemusten havainnointiin. Tällöin havainnointimenetelmä on ni-

meltään osallistuva havainnointi. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti 

tutkittavien henkilöiden parissa. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ovat tällöin tärkeä osa 

tiedonhankintaa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijan osallistumisen aste voi vaihdella. 

Ääripäät havainnoinnissa ovat täydellinen osallistuminen ja osallistuminen havainnoijana. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 212–216; Sarajärvi & Tuomi 2004, 83–85.) 

 

 

5.3 Haastatteluiden ja havainnoinnin tulokset 

Haastatteluiden pääasiallisena tavoitteena oli selvittää aktiviteettimatkailun mahdollisuuk-

sia Itä-Uudenmaan alueella sekä saada tietoa aktiviteettien tuotteistamiseen liittyvistä 

asioista. Haastateltavat voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Ensimmäiset haastateltavat 

olivat kolme Porvoon, Sipoon ja Loviisan kuntien matkailusta vastaavaa henkilöä. Toiseen 

kategoriaan kuului kolme Uudenmaan alueella toimivaa ohjelmapalvelualan yrittäjää. 

Myös Seikkailulaakson myynti- ja markkinointivastaavaa Jukka Mustosta haastateltiin. 

Tällöin kartoitettiin tietoa sekä kontekstiosuuteen että tuotteistamisproduktiin.  
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Haastattelun teema vaihteli haastattelujen välillä jokseenkin. Haastattelujen rungot on 

nähtävissä liiteosiossa (Liite 4).  Haastattelurungot toimivat nimensä mukaan avoimien 

haastattelujen runkoina. Jokainen haastattelu oli omanlaisensa keskustelutilaisuus, jossa 

haastattelurunko toimi pohjana kattavalle keskustelulle koskien kuviossa 12 esitettyjä 

haastatteluaiheita. Tavoitteena oli saada haastattelusta luonteva keskustelu, josta opin-

näytetyön kirjoittaja voisi hyödyntää keskustelun satoa itse produktiin. Yksi haastatteluista 

tehtiin puhelimitse haastateltavan kiireellisen aikataulun vuoksi. Haastattelut pidettiin 

tammi- ja helmikuussa 2015. 

 

Seuraavaksi käydään läpi haastattelumateriaali aiheittain. Kuviossa 12 on eritelty haastat-

teluiden eri aiheet kahteen kategoriaan haastateltavan henkilön mukaan. Kuntien matkai-

luvastaavien haastattelut oli suunniteltu alueen matkailun yleisen tilanteen, alueen matkai-

lijoiden käyttäytymisen, Seikkailulaakson sekä ohjelmapalveluiden ympärille. Alueen yrit-

täjille rakennetut haastattelut keskittyivät puolestaan asiakkaisiin, ohjelmapalveluihin sekä 

tuotteistamiseen. 

 

 
Kuvio 12. Haastatteluaiheet. 

 

5.3.1 Matkailuvastaavien haastattelujen tulokset 

Keitä ovat alueen matkailijat? Haastatteluista päätellen Itä-Uudenmaan matkailijat tulee 

jakaa moniin eri segmentteihin, jotka haluavat matkoiltaan eri asioita. Sekä Porvoo että 

Loviisa ovat kuuluisia kulttuurista sekä vanhoista kaupunginosistaan. Monet matkailijoista 

ovat päiväkävijöitä, jotka esimerkiksi Porvoossa keskittävät matkansa Vanhan Porvoon 

ympärille viettäen aikaa kahviloissa sekä ostoksille eri putiikeissa. Kansainväliset matkaili-
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jat yöpyvät alueella pidempään, käyttävät enemmän alueen palveluita sekä jättävät 

enemmän rahaa matkailualan yrityksille. Kulttuurin lisäksi Itä-Uudellemaalle tullaan luon-

non sekä siihen liitettävien aktiviteettien vuoksi. Saaristo, joet sekä metsät tuovat alueelle 

lisäarvoa luonnosta nauttiville. 

 

Alueen aktiviteettipalvelut, sekä ohjelmapalvelut ylipäätään, liittyvät myös kulttuuri- ja 

luontomahdollisuuksiin. Porvoon Vanhassa Kaupungissa on kesäaikaan tarjolla monia 

opastuskierroksia. Näillä kierroksilla esitellään Porvoon lukuisia kulttuurikohteita sekä 

Porvoon historiaa. Myös Loviisassa kulttuurin pohjautuvat ohjelmapalvelut ovat erittäin 

suosittuja. Kulttuuritapahtumilla on kysyntää Loviisassa. Aktiviteettipuolella Loviisassa on 

kysyntää kanoottien, veneiden ja muiden liikuntavälineiden vuokraukselle. Myös opaspal-

velut kiinnostavat, erityisesti veneilyn sekä kalastuksen kanssa. Itä-Uudenmaan luonto, 

saaristo, joet ja metsät, luovat edellytykset aktiviteettimatkailulle. Välinevuokrausta sekä 

opaspalveluita huomioon ottamatta aktiviteettimatkailutarjonta on kuitenkin melko vähän 

alueella. Seikkailulaakson suunnitteleman palvelutarjonnan kaltaista vastiketta ei alueelta 

löydy. 

 

Minkälaiselle matkailutarjonnalle alueella on kysyntää? Kuten aikaisemmin mainittua Por-

voon ja Loviisan kaupungissa kysyntää on jatkuvasti kulttuuritapahtumille ja -palveluille. 

Kulttuuritapahtumiin toivottaisiin myös enemmän mahdollisuuksia varata lippuja tapahtu-

maan sähköisesti. Mahdollisuutta varata palveluita Internetistä korostettiin. Palveluiden 

uskottiin siirtyvän enemmän ja enemmän Internetin eri portaaleihin varattaviksi. Monet 

alueelle tulevista matkailijoista ovat päiväkävijöitä ja myös heidän uskottiin olevan kiinnos-

tuneita liikunnallisista aktiviteeteista, mikäli nämä palvelut saadaan tehtyä helposti saavu-

tettavaksi. Haastateltavat mainitsivat välinevuokrauksen olevan kasvussa. Aktiviteettipal-

velujen osalta kiinnostuksen uskottiin kohdistuvan saariston tarjoamiin aktiviteetteihin ku-

ten melontaan, veneilyyn sekä kalastukseen. 

 

Haastateltavat pitivät alueen kuluttajille ja matkailijoille suunnattuja aktiviteettipalveluja 

potentiaalisina, mutta riskialttiina. Seikkailulaaksolla uskottiin olevan edellytykset tämän-

kaltaisten palvelujen tarjoamiselle. Nykyajan ihminen kaipaa kuitenkin enenemissä määrin 

erilaista ohjelmaa ja aktiviteetteja vapaa-ajallaan. Kriittisiä asioita suunniteltujen palvelujen 

toteutuksessa ovat saavutettavuus sekä varauksen helppous. Tärkeää on luoda mahdolli-

simman helposti lähestyttävä varauspalvelu Internetiin. Fyysisen saavutettavuuden suh-

teen tulisi harkita kuljetuksen järjestämistä Seikkailulaaksoon. Ilman omaa autoa asiak-

kaan on erittäin haastavaa päästä Emäsaloon. Eräs haastateltava esitti omat ajatuksensa 

haastattelussa näin: ”Tällaiselle palvelulle ei ole takuuta kannattavuudesta, mutta jonkun 
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on lähdettävä testaamaan ideaa. Vuoden kuluttua tuotteen kannattavuutta voidaan tarkas-

tella ja päättää lakkauttaa palvelu, mikäli se ei ole kannattavaa”. Tuotteen varauksen 

helppoutta ei voi olla liikaa korostamatta, sillä epäonnistunut varauskokemus voi jättää 

asiakkaalle erittäin huonon maun yrityksestä. 

 

Idea Itä-Uudenmaan laajuisesta aktiviteetteja tarjoavasta matkailuportaalista otettiin vas-

taan lämpimästi alueen matkailuvastaavien parissa. Alueella ei ole yhteistä ohjelmapalve-

luja esittelevää portaalia ja tämän katsottiin olevan tarpeellinen. Alueen matkailuvastaavat 

olivat myös tyytyväisiä siitä että ajatus yhteisestä portaalista on lähtenyt liikkeelle alueen 

yrittäjiltä. Matkailuportaalin nimeäminen ”Itä-Uudenmaan matkailuportaaliksi” nähtiin tur-

haksi, sillä asiakkaan silmissä portaalin nimellä ja palveluiden maakunnalla ei ole väliä. 

Pääasia on että palvelut löytyvät tarpeeksi läheltä. 

 

5.3.2 Yrittäjien haastattelujen tulokset 

Yrittäjien haastatteluissa käytiin aluksi läpi heidän yrityksiensä toimintaa. Yrityksien toimin-

ta oli luonnollisesti yhteydessä aktiviteetti- ja ohjelmapalveluihin. Yritykset tarjosivat oh-

jelmapalveluita pääasiallisesti valmiille ryhmille kuten esimerkiksi virkistyspäiviä muille 

yrityksille. Haastateltavien asiakkaat koostuivat enimmäkseen yritysryhmistä ja muista 

ryhmistä. Ohjelmapalveluiden tuottamista vapaa-ajan matkailijoille ei ollut aktiivisesti jär-

jestetty yrityksissä. Osa haastateltavista kuitenkin mainitsi, että ohjelmapalvelujen suun-

taamista yritysryhmien ulkopuolelle oli harkittu, mutta asian koettiin olevan taloudellisesti 

liian riskialtista. 

 

Suosittuja aktiviteetteja haastateltavien mielestä Uudenmaan alueella olivat melonta, ka-

lastus, suppaus merellisistä aktiviteeteista. Kesäaktiviteeteista pyöräilyn nähtiin olevan 

suosittua, mutta sen tuotteistamista ohjelmapalveluna ei nähty toimivana. Pyöräilyn koet-

tiin olevan enemmän omatoimisempi aktiviteetti, jota voi tarjota välinevuokrauksen myötä. 

Talvilajeista asiakkaiden kiinnostus koettiin kohdistuvan eniten mönkijä- sekä moottori-

kelkkasafareihin ja lumikenkäkävelyyn. Suurempaa yleistystä näistä vastauksista ei pidä 

kuitenkaan tehdä, sillä haastateltavia oli vain rajallinen määrä ja heidän vastauksiinsa 

vaikuttivat varmasti yrityksen ohjelmapalvelutarjonta ja omat mieltymykset. Haastattelutu-

lokset toimivat kuitenkin hyvänä apuna tuotteistamisessa. 

 

Mitä tuotteistamisessa nähtiin tärkeänä? Tärkeimpänä asiana koettiin tuotteen helppoutta 

asiakkaalle. Tällä tarkoitetaan, että aktiviteetti on ensinnäkin helposti löydettävissä, esi-

merkiksi Internetistä. Varauksen on oltava mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista suo-
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ritetaan se sitten Internetissä, puhelimessa tai paikan päällä. Kulkuyhteydet aktiviteettipal-

velun toteuttamispaikalle on oltava selkeät ja vielä parempaa on, mikäli asiakkaalle on 

järjestetty kuljetus tapahtumapaikalle. Aktiviteetin itsessään ei tarvitse olla helppo. Ohjel-

mapalveluissa tavoitteena on usein luoda asiakkaalle mahdollisuus elämykseen. Aktivitee-

tin mukaan on yritettävä sijoittaa tuotteeseen mahdollisimman monia elämyksen mahdol-

listavia osa-alueita, kuten esimerkiksi aistillisuutta, tarinallisuutta tai jännittäviä kokemuk-

sia. Palveluntarjoajan näkökulmasta taloudellisuus on yksi keskeisimmistä asioista tuot-

teistettaessa. Tuotteen on yksinkertaisesti oltava kannattava, jotta se on hyvä tuote. 

 

5.3.3 Havainnoinnin tulokset 

Havainnoinnin avulla kirjoittaja pyrki löytämään vastauksia kysymyksiin: ”Mitkä Seikkailu-

laakson aktiviteetit soveltuvat parhaiten muillekin kuin yritysryhmille? Miten Seikkailulaak-

son aktiviteetteja voi muokata kuluttajille ja matkailijoille paremmin sopivimmiksi? Mitä 

asiakkaat arvostavat nykyisissä aktiviteeteissa?”. 

 

Seikkailulaakson aktiviteettipalvelut ovat aikanaan suunniteltu yritysten virkistyspäivien 

oheisohjelmaksi. Osa aktiviteeteista soveltuu paremmin matkailijoille ja osa taas keh-

nommin. Esimerkkejä hyvin matkailijoille soveltuvista aktiviteeteista ovat melonta, kirkko-

veneily, värikuulapeli, venesafari, pelastuspuku-uinti, lumikenkäkävely. Nämä aktiviteetit 

eivät vaadi tuttuja ihmisiä ympärille ollakseen elämyksellisiä. Yritysryhmille suunnatut tii-

mihenkeä kohottavat ryhmäkisailut soveltuvat huonommin matkailijoille verrattuna edelli-

siin aktiviteetteihin. 

 

Yritysryhmille pidetyt aktiviteetit ovat usein räätälöityjä heidän haluamansa näköisekseen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kahtena perättäisenä päivänä venesafari-tuote voi 

olla hyvinkin erilainen. Matkailijoille tuotteita suunnattaessa tuotteet on parempi tehdä 

mahdollisimman helposti toteutettaviksi. Jokainen kerta olisi lähes samanlainen kokonai-

suus, mutta oma uniikki kokonaisuutensa silti. Matkailijoille aktiviteetit suunnattaessa tuot-

teet on saatava helposti löydettäviksi, varattaviksi ja saavutettaviksi. 

 

Asiakkaille on toki tärkeää tuotteen laatu ja toteutus, mutta toinen asia on tuotteesta syn-

tyvän elämyksen jakaminen yhdessä tuttujen ihmisten kanssa. Matkailijoiden kanssa tämä 

osa aktiviteetista voi jäädä puuttumaan, mikäli asiakas ei tunne yhtään ryhmäläistään. 

Todennäköisempää on kuitenkin, että asiakas tuntee ainakin osan ryhmästä, jolloin tämä 

asia ei aiheuta ongelmaa. Osassa Seikkailulaakson nykyisistä tuotteista on mukana ta-

rinallisuus. Tarinallisuus tulisi säilyttää matkailijoille tuotteitta luodessa. Tarinallisuutta voi 
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olla esimerkiksi kirkkovenesoudun aikana oppaan kertoma tarina kieltoajan pirtutrokareis-

ta tai Emäsalon kartanon salaisesta sanomalehtipainosta. 

 

5.4 Tuotekehitys produktissa 

Produktissa hyödynnettyä tuotekehitystä voidaan pitää teoriaosan Lackmanin & Verhelän 

mallin (Taulukko 2) mukaisena. Lackmanin & Verhelän malli koostui ideoinnista, tuotteis-

tamisesta, tuotteen testauksesta, hinnoittelusta, markkinoinnista ja myynnistä, toteuttami-

sesta sekä palautteesta ja kehittämisestä. Tässä produktissa tuotekehitys perustui tuot-

teen suunnittelun ja kehittämisen alkuvaiheisiin eli ideointiin ja tuotteistamiseen. Tämän 

lisäksi produktiin kuului tuotteen dokumentointia tuotekuvauksen luonnin muodossa. Lop-

puvaiheet jätettiin tietoisesti produktin ulkopuolelle. Näiden vaiheiden tekeminen on kui-

tenkin suositeltavaa Seikkailulaaksossa tuotteiden toimivuuden takaamiseksi. Alla oleva 

taulukko 5 esittää konkreettisesti produktin aikana suoritetut tuotekehityksen vaiheet sekä 

produktin jälkeen tehtävät vaiheet. 

 

Taulukko 5. Produktin aikataulu. 

 
 

Miten ideointi tapahtui? Tuotteiden ideointi alkoi aivoriihellä Seikkailulaakson oman henki-

lökunnan kanssa marraskuussa 2014 idean jalostuessa asiakasryhmien havainnoinnissa. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että eri aktiviteettien ja ryhmien tarkkailu avasi, mitä aktiviteetteja 

voisi hyödyntää muillekin kuin yritysryhmille. Itse tuotteistaminen, eli käytännön toteutuk-
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sen suunnittelu, toteutettiin kirjoittajan omia ideoita, haastatteluja ja havainnointia, teo-

riaosioita sekä Matkailun edistämiskeskuksen melonnan tuotteistamisopasta soveltaen. 

Asiakaslähtöisyys ja elämyksellisyys olivat keskeisiä asioita tuotteita suunniteltaessa.  

 

Ideoinnin perusteella toteutettaviksi tuotteiksi syntyi kolme tuotetta. Nämä ovat Venesafa-

ri, Melontaretki saaristossa ja Kirkkovenesoutu pirtuajan hengessä (Liitteet 1–3). Tuotteille 

laadittiin teema, toimintaympäristö sekä ohjelmapalvelussa käytettävät menetelmät. Tuot-

teille tehtiin tuotekuvaus, joka koostui kolmesta diasta. Ensimmäinen dioista tarjoaa tiivis-

tetyn kuvan tuotteesta, toinen dia tuotteen ohjelman ja kolmas dia myyntihenkisen tuote-

kuvauksen tuotteesta. Idea tämänkaltaisesta tuotekuvauksesta syntyi lisäämällä kirjoitta-

jan omia ajatuksia MEK:n teemakohtaisiin tuotteistamissuosituksiin. 

 

 
5.5 Tuote-ehdotukset 

Kuten mainittua produktin myötä syntyneet tuote-ehdotukset alueen kuluttajille sekä va-

paa-ajan matkailijoille ovat Venesafari, Melontaretki saaristossa ja Kirkkovenesoutu pirtu-

ajan hengessä (Liitteet 1–3). Luku 5.5 avaa, miksi nämä tuotteet valittiin tuotteistettaviksi 

sekä mitä nämä tuotteet pitävät sisällään. 

 

Tuote-ehdotuksiin aktiviteetteja valittaessa kirjoittajalle keskeiset asiat olivat: haastattelu-

jen perusteella suositut aktiviteetit, kirjoittajan havainnoinnin perusteella sopivat aktivitee-

tit, Seikkailulaakson myynti- ja markkinointivastaava Jukka Mustosen toiveet tuote-

ehdotuksista sekä fakta että tuotteet ovat kesäaktiviteetteja. Teoreettisessa viitekehyk-

sessä käydyt asiat elämyksestä ja tuotteistamisesta pyrittiin jalostamaan produktiin. Aktivi-

teetin eduksi oli lisäksi, mikäli se löytyi jo Seikkailulaakson aktiviteettivalikoimasta tai on 

toteutettavissa ilman suurta taloudellista panostusta. 

 

Kaikki kolme valittua aktiviteettia ovat merellisiä aktiviteetteja. Tämä on oleellista Seikkai-

lulaakson identiteetin sekä sijainnin vuoksi. Haastatteluiden perusteella huomattavaa oli 

merellisten aktiviteettien suosio saaristoalueella. Valittuihin aktiviteetteihin Seikkailulaak-

solla on jo käytössä tarvittava kalusto, joten taloudellisia investointeja ei tarvitse kaluston 

suhteen tehdä. Näille aktiviteeteille pystytään luomaan selkeä runko, jota oppaiden on 

helppo noudattaa. Tuotteet soveltuvat kaikille aloittelijasta kokeneeseen aktiviteetin har-

rastajaan. Elämyksellisyyden tuotteissa mahdollistavat moniaistillisuus, tarinallisuus ja 

seikkailullisuus. Moniaistillisuuden tuotteissa takaavat asiakkaan aktiivinen tekeminen, 

saaristolaismaisema sekä ruokailu ohjelman lomassa. Tarinallisuus korostuu varsinkin 
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kirkkovenesoudulla, jossa teemana on pirtuaika. Myös kahdessa muussa tuotteessa opas 

jakaa tietämystään alueen värikkäästä historiasta. Hyväksi koettuja tarinoita on koettu 

hyödyntää aktiviteetteja tuotteistettaessa. Kaikki aktiviteetit järjestetään ulkona, joten sää-

olosuhteilla on melko suuri vaikutus tuotteisiin. 

 

Kolme tuote-ehdotusten ulkopuolelle jäänyttä aktiviteettia, jotka ansaitsevat kirjoittajan 

mielestä maininnan soveltuvuudesta matkailijoille ovat värikuulapeli, suppaus ja kalastus. 

Nämä kolme aktiviteettia jäivät kirjoittajan mielestä niukasti jälkeen verrattaessa aktiviteet-

tien soveltuvuutta matkailijoille. Värikuulapelin huonona puolena on tarinallisuuden vähäi-

syys. Suppaus olisi kokonaan uusi aktiviteetti Seikkailulaaksossa, mikä on sekä hyvä että 

huono asia. Hyvänä puolena on lajin trendikkyys ja huonona tarvittavat kalustoinvestoin-

nit. Myös kalastus vaatisi hienoisia investointeja kalastusvälineisiin. Nämä aktiviteetit on 

kuitenkin hyvä lisätä tuotevalikoimaan tulevaisuudessa, mikäli vapaa-ajan matkailijoita 

saadaan kasvavissa määrin Seikkailulaaksoon. 

 

Kirjoittaja teki tuote-ehdotuksille tuotekuvaukset, jotka koostuvat kolmesta osasta. En-

simmäinen osa on tiivistetty kuvaus tuotteesta. Tämä osa on sovellettu MEK:n teemakoh-

taisista tuotesuosituksista. Tiivistetty kuvaus kertoo asiakkaalle tärkeitä tietoja aktiviteetis-

ta. Näihin tietoihin kuuluvat: kesto/pituus, soveltuvuus/vaikeustaso, varustus, ryhmäkoko, 

paikka ja kalusto. Toinen osuus on ohjelma. Ohjelma kuvaa asiakkaalle, mitä tuotteeseen 

kuuluu. Kolmas osa tuotekuvausta on markkinoiva ja elämyksellinen kuvaus tuotteesta. 

Tämän osion tarkoituksena on herättää asiakkaan mielenkiinto aktiviteettia kohtaan sekä 

herättää elämyksellisiä tasoja asiakkaassa. Kokonaisuudessaan tuotekuvaus muodostaa 

asiakkaalle selkeän, myyvän ja tarvittavat tiedot sisältävän paketin. Tällainen kuvaus vas-

taa hyvin teoriaosuudessa esitettyjä tuotekuvauksen osioita. 

 

Kaikki kolme tuotetta noudattavat lähes samanlaista kaavaa. Kolmen tunnin kesto aktivi-

teeteissa pohjautuu kirjoittajan havainnointeihin Seikkailulaaksossa. Asiakas saa tässä 

ajassa aktiviteetista riittävästi irti. Aktiviteetteihin ei tule liikaa odottelua, mutta aikaa mah-

dollisille ongelmatilanteille ja sovellutuksille jää kuitenkin. Aktiviteetit noudattavat ennes-

tään havainnoinnissa hyväksi havaittua kaavaa: aloitus, opastus, itse aktiviteetti ja tauko 

joko aktiviteetin lomassa tai aktiviteetin jälkeen. Selkeä rakenne on hyväksi tuotteen te-

kemisessä helposti toistettavaksi. 

 

Venesafari tarjoaa kokemattomille veneilijöille mahdollisuuden tutustua turvallisessa ym-

päristössä veneilyyn. Kokeneemmat veneilijät pystyvät myös nauttimaan BatMax-

veneiden tarjoamasta vauhdista. Venesafari on mahdollista toteuttaa, niin että asiakkaille 
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saadaan luotua hyvät mahdollisuudet elämyksen syntyyn. Ryhmäkoko on rajoitettu 18 

henkeen veneiden rajallisen lukumäärän vuoksi ja vähimmäismäärä safarille on 5 henkilöä 

kannattavuuden takaamiseksi. Koko ohjelman kesto on kolme tuntia, joten itse veneilyyn 

aikaa jää noin kaksi tuntia. Veneily soveltuu kaikille kuntonsa ja terveytensä puolesta ve-

neilyyn pystyville. 

 

 
Kuvio 13. BatMax-veneitä. (Seikkailulaakso Oy 2014.) 

 

Ohjelma alkaa Seikkailulaakson yläpihalta, jossa opas pitää toivottaa asiakkaat tervetul-

leiksi ja esittelee lyhyesti Seikkailulaakson. Tämän jälkeen opas johtaa vieraat venevarus-

tetallille, josta vieraat saavat itselleen pelastusliivit sekä tarvittaessa lisävaatetusta. Opas 

kertoo veneilyyn sekä kalustoon liittyviä turvallisuusohjeita ja -sääntöjä. Rannassa opas 

esittelee tuotteessa käytettävien BatMax-veneiden käytön ja hallitsemisen. Asiakkaat siir-

tyvät veneisiin ja lähtevät oppaan johdolla venesafarille. Safariin kuuluu oppaan perässä 

ajamista saaristomaisemista nautiskellessa sekä välillä opas pysäyttää ryhmän kertoak-

seen alueen historiasta tai päästääkseen asiakkaat kokeilemaan rajojaan veneilyssä tur-

vallisella vesialueella. Paluu rantaan tapahtuu oppaan johdolla. Heti rannan läheisyydessä 

on Metsästäjän Majan terassi, jossa asiakkaille tarjotaan kevyt lounas sekä kahvit. Asiak-

kaiden saatua rauhassa syötyä ja kahviteltua opas hyvästelee ryhmän.  

 

Melontaretki saaristossa sopii hyvin kaikille uimataitoisille rauhallisesta melonnasta pitävil-

le. Reitin pituus on noin 5 km ja kokonaisuudessaan ohjelma kestää kolme tuntia. Vai-

keustaso reitillä on helppo, mikäli tuuli ei tee merenkäynnistä äärimmäisen voimakasta. 

Ryhmäkoko melonnassa on 5-10 henkilöä. Kalustona melonnassa toimivat yhden ja kah-

den hengen kajakit. Rentouttavan melontaretken on tavoite saada asiakkaan mieli lepää-

mään ja hänet nauttimaan retkestä saaristossa. 
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Kuvio 14. Melontaa. (Seikkailulaakso Oy 2014.) 

 

Melontaretken ohjelma alkaa Seikkailulaakson yläpihalta, jossa opas toivottaa asiakkaat 

tervetulleiksi ja esittelee lyhyesti Seikkailulaakson toimintaa. Ryhmä siirtyy rantaan, jossa 

melontakalusto odottaa jo heitä. Opas esittelee käytettävän kaluston sekä melonnan al-

keet. Tämän jälkeen asiakkaat pääsevät harjoittelemaan veteen melontatekniikkaa sekä 

kajakin ohjaamista. Harjoittelun päätyttyä melontaretki kohti Stornäsuddenia alkaa. Stor-

näsuddenin nuotiopaikalla ryhmää odottaa kevyt lounas. Opas kertoo alueen rikkaasta 

historiasta asiakkaille ruokatauon aikana. Paluu Seikkailulaaksoon tapahtuu oppaan joh-

dolla meloen. 

 

Kirkkovenesoutu pirtuajan hengessä -tuote soveltuu iästä katsomatta ihmisille, jotka ter-

veytensä ja kuntonsa puolesta aktiviteettiin pystyvät osallistumaan. Kuten muidenkin akti-

viteettien kesto, niin myös kirkkoveneilyn kesto on kolme tuntia. Soutumatkan pituus on 

noin 5 km. Ryhmäkoko 7-16 henkilöä. Ryhmäkoon alaraja on 7, koska vähemmällä henki-

lömäärällä soudusta tulisi hyvin raskasta. Yläraja noudattaa taas kirkkoveneen maksimi-

kapasiteettia. Soudun teemana on pirtuaika. Asiakkaat ovat Seikkailulaakson oppaan apu-

reita, jotka auttavat vanhaa salakuljettajaa löytämään pirtukätköjä. Ryhmälle annetaan 

mukaan kartta, johon on merkattu kätköjen sijainti. 
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Kuvio 15. Soutua. (Seikkailulaakso Oy 2014.) 

 

Ryhmä kokoontuu Seikkailulaakson yläpihalla, jossa heidän oppaansa toivottaa heidät 

tervetulleiksi sekä kertoo Seikkailulaaksosta yleisesti. Opas johdattaa ryhmän kirkkove-

neen luo rantaan. Ryhmäläisille jaetaan pelastusliivit ja opas neuvoo oikean tekniikan sou-

taa kirkkoveneellä. Ryhmästä valitaan yksi henkilö perämieheksi, joka toimii myös kartan-

lukijana. Opas lähtee ryhmän kanssa etsimään pirtukätköjään saaristosta. Matkan aikana 

opas viihdyttää soutajia salakuljetustarinoilla sekä alueen historialla. Opas ohjaa ryhmän 

tauolle Kunuholman saareen. Kunuholman saaressa ryhmälle on luvassa lounas sekä 

kahvitauko. Hetken huilattua ryhmä jatkaa soutua takaisin kohti Seikkailulaakson rantaa 

etsien viimeiset pirtukätköt matkan varrelta.   
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi alkusyksystä 2014 suunnittelutyöllä. Kirjoittaja keskusteli 

Seikkailulaakson myynti- ja markkinointivastaava Jukka Mustosen kanssa mahdollisista 

aihe-ehdotuksista opinnäytetyölle. Tuolloin päädyttiin tulokseen, että opinnäytetyön tavoit-

teena olisi kartoittaa Seikkailulaakson mahdollisuuksia järjestää aktiviteettiohjelmaa alu-

een kuluttajille ja vapaa-ajan matkailijoille. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa voisiko aktivi-

teettiohjelmia markkinoida jossain matkailuportaalissa. Projekti vaikutti mielenkiintoiselta. 

Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että aihe ei ole tarpeeksi konkreettinen kirjoittajalle, joten työn 

tavoitetta viilattiin. Tällöin tavoitteeksi asetettiin luoda Seikkailulaaksolle tuote-ehdotuksia, 

jotka ovat suunnattu alueen kuluttajille ja vapaa-ajan matkailijoille. Myöhemmin tuote-

ehdotusten lukumäärä täsmentyi kolmeen kappaleeseen. Tuote-ehdotuksiin kuului tuote-

kuvausten luonti. Tuote-ehdotusten oli määrä olla valmiina keväällä 2015, jotta niitä voitiin 

käyttää samaisena kesänä. 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi kirjoittajan osalta perehtymisellä työhön liittyvään teoreettiseen 

viitekehykseen. Teoreettinen viitekehys koostui tuotekehityksestä, tuotteistamisesta, elä-

myksestä sekä asiakkaan tarpeista ja motiiveista. Tutustuminen Seikkailulaaksoon ja Por-

vooseen matkailualueena kuuluivat ensimmäisiin opinnäytetyöhön liittyviin tehtäviin. Teo-

rioihin tutustuminen tuntui aluksi kankealta ja hankalalta, mutta pian Komppulan, Boxber-

gin, Verhelän ja Lackmanin opit alkoivat uppoamaan kirjoittajaan. 

 

Opinnäytetyössä käytetyt tiedonkeruumenetelmät ovat avoin haastattelu ja havainnointi. 

Havainnointia kirjoittaja suoritti koko opinnäytetyöprosessin ajan Seikkailulaaksossa työs-

kennellessään aktiviteettiohjaajana. Havainnointi oli kirjoittajan mielestä hyvä tiedonke-

ruumenetelmä, sillä sen avulla pystyi hyödyntämään omaa havaitsemaansa tietoa. Avoi-

met haastattelut olivat sekä mukavia keskustelutilaisuuksia itsessään, että laadukkaita 

tiedonlähteitä tuotteistamista varten. Tämänkaltaiseen työhön on vaikea löytää täysin so-

pivia tiedonkeruumenetelmiä, joten voidaan todeta, että menetelmät olivat osuvia ja luotet-

tavia tiedonlähteitä produktin tavoitteisiin nähden. 

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö oli pitkä ja antoisa prosessi. Kirjoittajalle jäi tuote-

ehdotuksista sellainen kuva, että ne ovat toimivia aktiviteettiohjelmia, joilla on mahdolli-

suus olla kannattavia oikeissa olosuhteissa. Kirjoittajalle jäi selkeä kuva aiheeseen liitty-

västä teoreettisesta viitekehyksestä ja konkreettinen työn tavoite oli positiivinen lisä opin-

näytetyön teossa. Parannettavaa kirjoittajalle jää oman aikataulunsa laatimisessa ja sen 

noudattamisessa. Lisäksi jälkeenpäin mietittynä on todettava, että opinnäytetyöstä olisi 
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voinut saada vielä enemmän irti keskittymällä yhteen tuote-ehdotukseen ja tekemään siitä 

mahdollisimman kattavan.  

 

Mitä kehitettävää on vielä tämän opinnäytetyön jälkeen? Tuote-ehdotusten tuotteistami-

nen ei ole vielä valmis. Tuotteet on vielä testattava, hinnoiteltava ja markkinoitava. Tämän 

jälkeen aktiviteettiohjelmia voidaan alkaa toteuttaa, jonka jälkeen seuraa vielä jatkuva 

tuotteiden kehitys palautteen ja havainnoinnin perusteella. Haastatteluissa tuli hyvin esille, 

että tämänkaltainen aktiviteettiohjelma alueen kuluttajille ja vapaa-ajan matkailijoille ei 

todennäköisesti saman tien ole kannattavaa. Mikäli alalla haluaa onnistua, on kuitenkin 

otettava tiettyjä riskejä.  

 

Tärkein kehitysehdotus, mikä opinnäytetyöprosessin aikana nousi esille, on jakelun ja 

saavutettavuuden tekeminen mahdollisimman helpoksi asiakkaalle. Tämä tarkoittaa, että 

sopivan matkailuportaalin löytäminen tuotteille on ensisijaista. Kuljetuksen järjestäminen 

Porvoon keskustasta aktiviteetteihin osallistuville asiakkaille voisi helpottaa asiakkaan 

päätöstä kokeilla jotain tiettyä aktiviteettia. Seikkailulaaksossa tulisi myös harkita väline-

vuokrausta, sillä haastatteluissa kävi ilmi, että siihen on alueella kysyntää. Seikkailulaak-

solla olisi jo tällä hetkellä kaikki edellytykset toteuttaa välinevuokrausta. Suppauksen li-

säämistä aktiviteettivalikoimaan tulisi myös harkita. Haastattelujen perusteella kyseinen 

aktiviteetti on erittäin kysytty.  
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Liite 2. Melontaretki saaristossa -tuotteen tuotekuvaus  
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Liite 3. Kirkkovenesoutu pirtuajan hengessä -tuotteen tuotekuvaus 
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Liite 4. Haastattelurungot 

Haastattelurunko matkailuvastaaville 
 

 Keitä ovat alueen tyypilliset matkailijat? Mitä he haluavat matkaltaan? 

 Minkälaisia ovat alueen ohjelmapalvelut? Minkälaisilla ohjelmapalveluilla on kysyn-

tää? 

 Mitkä ovat alueen suosittuja aktiviteettipalveluita? 

 Onko aktiviteettipalveluita tarjolla vapaa-ajan matkailijoille? 

 Minkälaisia aktiviteettipalveluja sinä haluaisit alueelle? 

 Mitä mieltä olet Seikkailulaakson edellytyksistä tarjota aktiviteettipalveluita vapaa-

ajan matkailijoille? 

 Mitä mieltä olet Itä-Uudenmaan laajuisesta matkailuportaalista, josta löytäisi sekä 

voisi varata alueen ohjelma- ja aktiviteettipalveluita? 

 

Haastattelurunko yrittäjille 
 

 Minkälaista toimintaa yrityksellä on? 

 Keitä ovat yrityksen asiakkaat? (Yritysryhmiä, kuluttajia, vapaa-ajan matkailijoi-

ta…) 

 Ovatko yrityksen tuotteet suunniteltu ryhmille vai yksittäisille matkailijoille? 

 Onko aktiviteettipalveluita yritetty tarjota vapaa-ajan matkailijoille? Miksi/miksi ei? 

 Mitkä ovat mielestäsi tällä hetkellä suosittuja ohjelma- ja aktiviteettipalveluita? Entä 

lähitulevaisuudessa? 

 Mitä on otettava huomioon aktiviteettipalveluita tuotteistettaessa? Elämykselli-

syys? Asiakaslähtöisyys? 
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