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 1 Johdanto 

Järviuinti on vielä toistaiseksi Suomessa ja erityisesti Keski-Suomessa näkymätön 

liikuntamatkailun muoto. Halusin luoda järviuintiteeman ympärille uuden 

palvelutuotteen, joka toimisi samalla Järvi-Suomen matkailun edistäjänä. Aihevalinta 

tuntui luonnolliselta, koska olen kiinnostunut urheilusta, luonnosta ja 

kotimaanmatkailusta ja näin pääsin yhdistämään liikunnan luontoon ja matkailuun. 

Yhdessä toimeksiantajan kanssa näimme markkinaraon ja tarpeen järviuinnille 

Jyväskylän seudulla. Järvi-Suomi on nimestäkin päätellen vesistörikas alue ja sopii 

erinomaisesti liikunnallisen luontoelämyspalvelun tapahtumapaikaksi sekä tarjoaa 

täydelliset olosuhteet tälle elämykselliselle aktiviteetille.  

 

Järviuinti matkailupalveluna sopii myös kestävän matkailun periaatteeseen. EU:n 

komission julkaisema matkailun Vihreä kirja pitääkin matkailua esimerkillisenä 

toimialana muille elinkeinoille. Kestävän kehityksen periaatteita on helppo soveltaa 

järjestämällä esimerkiksi luontomatkoja lähiympäristöön. (Kestävä matkailu 1997.) 

 

Tässä opinnäytetyössäni tarkoitukseni on luoda uusi elämyspalvelu, joka sisältää 

järviuintiretken Keski-Suomen järvialueella. Tavoitteena on tehdä toimiva 

liikuntamatkailupaketti laadullisen tutkimuksen pohjalta. Toimeksiantajana toimii 

Virtaa vientiin ja verkostoihin -hanke. Teoriaosuus käsittelee pääasiassa Suomen ja 

erityisesti Keski-Suomen vesistöjä, liikuntamatkailua sekä asiakkaan palvelupolkua. 

Tutkimustulokset syntyivät teemahaastatteluista, joissa käytin harkinnanvaraista 

otantaa.  

 

Tutkimus etenee viitekehyksen esittelyn sekä tutkimuskysymysten jälkeen tulosten 

analysointiin ja lopputulokseen eli uuteen palvelukokonaisuuteen. Lopuksi pohdin 

tutkimuksen luotettavuutta ja teen yhteenvedon.  
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2 Suomen vesistöt  

Suomi on koko maailman vesistöisin maa, ja sitä kutsutaankin ”tuhansien järvien 

maaksi”.  Kaikki Suomen vesistöt yhdessä peittäisivät alleen Belgian kokoisen valtion, 

ja 10 % Suomen pinta-alasta on järviä. Järveksi lasketaan yli 10 km²:n suuruinen 

vesialue. Vähintään tämän kokoiset järvet kattavat 65 % koko Suomen järvialasta. 

Maan keski- ja itäosassa sijaitseva Järvi-Suomi muodostaa Euroopan laajimman 

yhtenäisen järvialueen.  (Järvet – Suomen siniset helmet 2016.) Vesistöisessä 

Suomessa on siis lähes 200 000 järveä ja lampea, ja vesistöillä onkin suuri merkitys 

yhteiskunnalle. Vesistöjä hyödynnetään muun muassa matkailu- ja virkistyskäyttöön, 

liikenneväylinä sekä osana energiantuotantoa. (Vesistöt ja ympäristön suojelu 2016.)  

Suomen järvet ovat syntyneet viime jääkauden jälkeen jään maahan kovertamiin 

uurteisiin. Tästä johtuen Suomen järvet ovat matalia, sokkeloisia sekä runsassaarisia. 

Suomen suurimpien järvien syvimmät kohdat ulottuvat 100 metriin pinnalta. Pohjat 

vaihtelevat, ja monet järvet ovat karikkoisia. Osa järvistä on syntynyt maankuoren 

vajoamiin ja joidenkin pohjalla on jopa tuhansia vuosia sitten maahan osuneiden 

meteoriittien kraattereita.  Soista johtuen suurin osa järvistä on ruskean sävyisiä, 

mutta Suomessa on myös kirkasvetisiä järviä. Väristä riippumatta järvien vedet ovat 

pääasiassa puhtaita. Erityisesti etelässä viljelyseutujen lähistöillä sijaitsevat vesistöt 

ovat sameita ja reheviä.   (Järvet – Suomen siniset helmet 2016.) 

Vesistöjä uhkaavat liikenteen, teollisuuden, maatalouden ja asumisen päästöt. Näin 

ollen vesistöt muodostavatkin Suomessa merkittävän ympäristösuojelullisen kohteen. 

Jätevedet rehevöittävät pintavesiä, ja maa-aineiston otto on kohtalokasta 

pohjavesille. Luonnonsuojelun tarkoitus on suojata tiettyä aluetta turvaamalla 

luonnon monimuotoisuus. (Vesistöt ja ympäristön suojelu 2016.) 

Lisäksi Suomelle merkittävä vesistöalue on Itämeri. Suomella on yli 40 000 kilometriä 

rantaviivaa Itämeren kanssa. Iso osa Suomeen satavasta vedestä kulkeutuu Itämereen 

tai imeytyy pohjavedeksi, sillä Suomi sijoittuu suurimmaksi osaksi Itämeren valuma-

alueelle. Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla. Pohjavesi muodostuu yleensä 

alueille, joissa maaperä koostuu sora- ja hiekkamuodostumista. Suomessa 

hyödynnetään hyvin pohjavettä, sillä se on usein parempaa kuin pintavesi. Sitä 
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käytetään talousvetenä jopa ilman vedenkäsittelyä.  (Vesistöt ja ympäristön suojelu 

2016.) 

Vesialueella eli vesistöllä tarkoitetaan aluetta, joka muutoin kuin tilapäisesti on veden 

peittämä. Vesistöjä ovat avopintaiset luonnolliset tai keinotekoisia osia sisältävät 

sisävesialueet. Vesistöihin eivät kuulu vesiuomat, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä 

runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkemiseen tai kalojen 

elättämiseen. Lähdettä sekä kaivoa ja muuta vedenottamoa, vesisäiliötä ja 

tekolammikkoa ei lasketa vesistöksi. (Vesialueet ja vedet 1961.)  

 
Keski-Suomen pinta-alasta vesistöjen osuus on noin 16 %. Monia järviä yhdistävät 

virtavesireitit ja lyhyehköt kosket. Suurin osa Keski-Suomea kuuluu Kymijoen 

vesistöalueeseen. Vain noin 10 % maakunnasta on Kokemäen joen vesistöalueella ja 

vain alle 1 % Kalajoen vesistöalueella. Suurin osa Keski-Suomen pintavesistä on 

tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Esimerkiksi Keitele ja Päijänne on luokiteltu hyvän tilan 

vesistöihin, mutta Konnevesi ja eteläinen Suontee kuuluvat erinomaiseen luokkaan. 

Keski-Suomesta Saarijärven alueelta löytyvät heikoimmassa tilassa olevat vesistöt. 

(Vesistöt 2016.) 

Järvivesien tilaa on seurattu vuodesta 1960 lähtien. Tilaa seurataan 

ympäristöhallinnon omien seurantojen ja vesistöjen velvoitetarkkailuohjelmien 

kautta. Vuosittain seurannassa on ollut reilusti yli 100 kohdetta. Ympäristöhallinnon 

seurantaohjelma muodostuu 1 - 3 vuoden välein seurattavista kohteista. 

Seurantaohjelmissa on mukana biologisia muuttujia, ja niissä seurataan veden 

ravinnepitoisuutta, happea, väriä, sähkönjohtavuutta, kiintoainepitoisuutta ja PH:ta. 

Järvissä seurattavia muuttujia ovat erityisesti kasviplankton, pohjaeläimet ja kalat. 

(Vesistöt 2016.) 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaissut Suomen vesistöjen tilaa kuvaavan 

karttapalvelun. Oheisessa kartassa (kuvio 1) on havainnollistettu väreillä pintavesien 

puhtauden tilaa. Sininen väri tarkoittaa erinomaisen puhtaassa tilassa olevaa vettä. 

Vihreä väri tarkoittaa luokittelultaan hyvässä tilassa olevaa vettä. Keltainen väri 

merkitsee tyydyttävää ja oranssi välttävää. Punainen tarkoittaa huonoa, ja harmaalla 

värillä merkatusta ei ole tietoa. (Vesistöt 2016.) 
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Kuvio 1. Pintavesien ekologinen tila. (Keski-Suomi ennakoi 2017.) 

 

 

3 Liikuntamatkailu 

”Jyväskylä on liikuntakaupunki Keskellä Suomea”, toteaa kaupunginvaltuutettu Juha 

Tuikkanen mielipidekirjoituksessaan (Keskisuomalainen 11.3.2017). Tuikkanen 

mainitsee kirjoituksessaan Jyväskylän tarjoamat hienot mahdollisuudet 

ulkoliikuntaan. Jyväskylän ympäristössä on loistavat retkeilymahdollisuudet, ja polut 

ja laavut houkuttelevat liikkujia luontoon. Tuikkasen mukaan jyväskyläläiset pitävät 

näitä liikuntamahdollisuuksia itsestäänselvyytenä, ja hän toteaa, että harva kunta 

pystyy tarjoamaan vastaavaa. (Jyväskylän valttina liikuntamatkailu 2017.) 

Liikunta- ja terveysmatkailun historia pohjautuu kauas antiikin Kreikan ja Rooman 

kylpylöihin ja pyhiin lähteisiin. Veden hoitavan vaikutuksen myötä alkoi syntyä 

kylpylöitä myös Keski-Eurooppaan. Kylpylävierailuiden tarkoituksena olivat lähinnä 

puhdistuminen ja yhteisöllisyyden kokeminen. Euroopan lisäksi Amerikassa intiaani- ja 
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maya-kulttuureihin kuuluivat kuumat lähteet ja saunan tapaiset huoneet. Ne 

pyhitettiin rauhan, terveyden ja hyvinvoinnin tyyssijoiksi. Myös aasialaiseen filosofiaan 

liittyy vesi ja sen parantava vaikutus. Terveysmatkailu kehittyi 1500 - 1600-luvulla, 

koska kaupungit alkoivat olla epäpuhtaita. Pohjoismaissa ja Suomessa ensimmäiset 

kylpylät perustettiin 1700-luvulla. Kylpylöiden vetovoima perustui veden 

mineraaleihin, koska niiden uskottiin olevan hyödyllisiä terveydelle myös ulkoisesti. 

Rantalomailu yleistyi 1800 - 1900-lukujen vaihteessa, koska myös meren mineraalien 

hoitavat vaikutukset huomattiin. (Suontausta & Tyni 2005, 7-11.) 

Matkailu on liitetty usein erilaisiin liikuntamuotoihin. Liikunnalla ja matkailulla on 

selkeä yhteys toisiinsa. Matkailijat harrastavat usein erilaisia liikunta-aktiviteetteja 

kohteessa. Liikunta voi olla matkan ensisijainen tai toissijainen tarkoitus, mutta 

kuitenkin erittäin tärkeä tekijä, kun päätetään matkakohteesta. Liikuntamatkailu on 

matkustamista pois omasta kotiympäristöstä ja osallistumista fyysisesti rankkaan 

urheilusuoritukseen tai vain urheilun katsomista. Kyse ei siis aina ole omasta 

urheilusuorituksesta, vaan matkailupalvelut saattavat vain liittyä liikuntaan tai sen 

seuraamiseen. (Kalenius 2015, 21.) 

Liikunta ja urheileminen tuottavat fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia. 

Monipuolinen liikunta vaikuttaa tasapuolisesti koko elinjärjestelmäämme. Tuki- ja 

liikuntaelimistö kehittyvät liikkuessa eli luut vahvistuvat, nivelet notkistuvat ja lihakset 

pysyvät vahvoina. Myös koordinaatio ja reaktiokyky kehittyvät. Lisäksi hengitys- ja 

verenkiertojärjestelmät hyötyvät liikunnasta. Sydänlihas vahvistuu ja verenkierto 

pysyy vilkkaana ja keuhkot tehokkaina. Myös verenpaine pysyy matalana ja veren 

rasva-arvot kunnossa. Liikunta auttaa lisäksi unen laatuun ja pitää aineenvaihdunnan 

vilkkaana. Liikunta on hyväksi myös itsetunnolle, madaltaa stressitasoa sekä vähentää 

masennusoireita. Lisäksi urheilu kehittää vuorovaikutustaitoja ja myötätunnon 

oppimista. (Liikunnan vaikutukset 2017.) 

 

Alla olevassa kuviossa on kuvattuna liikunnan kolme eri ulottuvuutta, joihin sillä on 

positiivisia vaikutuksia. 
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Kuvio 2. Liikunnan kolme eri ulottuvuutta 

 

Uinti sopii lähes kaikille, ja sitä voi harrastaa ympäri vuoden. Uinti on hyvä 

liikuntamuoto koko keholle ja tekee hyvää verenkiertoelimistölle. Vedenvastus pitää 

lihakset kunnossa, ja sen avulla voi myös kasvattaa lihasmassaa. Vedenvastus lisää 

myös kaloreiden kulutuksen määrää, ja etenkin kylmä vesi lisää kulutusta. Tämä 

nivelystävällinen laji toimii lisäksi hyvänä kuntoutusmuotona. Myös juoksijat voivat 

käyttää uimista välipäivien palautumismuotona. (Uinti on erinomainen liikuntamuoto 

2015.) 

 

4 Kestävä matkailu 

Matkailuun liittyy aina liikkuminen kohteeseen sekä liikkuminen kohteessa. Yleensä 

liikkuminen tapahtuu kulkuvälineillä, jotka tuottavat energiansa käyttämällä fossiilisia 

polttoaineita. Liikkuminen paikasta toiseen aiheuttaa 75 % matkailun tuottamista 

kokonaispäästöistä. Lisäksi paikallaan olo eli majoitus ja nähtävyydet synnyttävät 

päästöjä. Matkailu vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen ja voi omalta osaltaan tuhota 

alansa elinehtoja. Ilmaston muutokset vaikuttavat myös matkailuteollisuuteen, 

                    Fyysinen 

           Liikunta 
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esimerkiksi vähäinen lumi talvimatkailukohteissa.  Koska yksi matkailun tärkeimmistä 

vetovoimatekijöistä on ilmasto, tulee matkailuteollisuuden ottaa se huomioon 

tulevaisuudessakin. (Matkailu ja ilmastonmuutos 2017.) 

 

Matkailun suurimpia vetovoimatekijöitä ovat luonnon kauneus ja ilmasto. Myös 

suurelle osalle suomalaisista luonnon merkitys korostuu matkailukohteen 

valitsemisessa. Matkailijalle luonto tarkoittaa maisemaa, luonnonnähtävyyksiä sekä 

henkilökohtaista osallistumista. Ympäristötietoisuus on lisääntynyt matkailijoiden 

keskuudessa, ja monet arvottavat ympäristöasiat korkealle. Ympäristön 

suojelemisesta on tullut trendi, ja matkailijat haluavat nykyään kokea puhdasta ja 

alkuperäistä luontoa. Ympäristövastuullisuus koskee myös taajamissa ja kaupungeissa 

matkailua, sillä niissäkin voidaan matkailla ympäristövastuullisesti. (Kestävä matkailu 

1997, 19-20.) 

 

Jo romantiikan aikakaudella 1700-1800-lukujen vaihteessa alkoi korostua maiseman 

merkitys matkailussa. Luonnon havainnoimisen huomattiin tuottavan iloa, ja näin 

ollen visuaalista kokemista alettiin arvostaa. Vuodenaikojen luomat maiseman 

vaihtelut nostivat erityisesti Suomen matkailullista vetovoimaa. (Silvennoinen, 

Tahvanainen & Tyrväinen, 1997, 23.) 

 

Suomen matkailun vetovoimatekijät ovat aina olleet luonnon ympärille rakennetut 

ohjelmapalvelut sekä aktiviteetit. Maailmanlaajuisesti katsottuna Suomen matkailun 

vetovoimatekijät ovat eksoottisia eivätkä koskaan tule vetämään suuria 

turistimassoja. Luonnontieteellinen sijaintimme ei mahdollista lämmintä merivettä, 

hiekkarantoja, vuoristoja tai varmoja sääolosuhteita. Pohjoinen sijainti on kuitenkin 

ainutlaatuinen, ja meillä on yksilölliset lähtökohdat matkailun kehittämiselle. Suomen 

matkailu voisikin keskittyä aktiivilomailuun ja erityisharrasteisiin. (Silvennoinen, 

Tahvanainen & Tyrväinen, 1997, 18-19.) 

 

Lisäksi Matkailun Edistämiskeskuksen Kesän Luontoaktiviteettien 

kehittämisstartegiassa 2015 - 2018 keskitytään kesäaktiviteetteihin, jotka ovat 

matkailijoille hieno keino kokea Suomen luonto. Kesäajan luontomatkailuun kuuluu 

paljon vesistöjä, metsiä ja maaseutua hyödyntäviä matkailutuotteita. Lihasvoimalla 
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työstettävät aktiviteetit ja erityisesti vesiurheilu tai pyöräily tukevat vähähiilisyyden 

tavoitetta. Myös Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteiden mukaisesti pyrkimään 

päästöjen pienentämiseen seuraavien vuosikymmenten aikana. Luontoaktiviteetit 

edustavat erinomaisesti vähähiilisyyttä edustavia matkailumuotoja. (Kesän 

luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 2018, 2014.) 

 

Tässä strategiassa luontomatkailu määritellään aktiviteettien kautta. Luonto tarjoaa 

elämyksiä ja ympäristön aktiviteetin toteuttamiselle ja toimii tuotteen 

vetovoimatekijänä. Aktiviteetti puolestaan saa lisäarvoa vaihtuvasta maisemasta 

luonnossa. Luontomatkailija on henkilö, joka haluaa tutustua luontoon ja kokea sen 

aktiviteetin kautta. (Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 2018, 2014.) 

 

5 Palvelumuotoilu 

Palvelumuotoilu on palvelun kehittämistä muotoilun menetelmin, ja sen tarkoituksena 

on tuottaa käyttökelpoisia palveluita. Palveluiden tulisi olla helppokäyttöisiä ja 

haluttuja asiakkaan näkökulmasta. Tuottajan näkökulmasta palvelun tulisi olla 

tehokas, vaikuttava ja tuottoisa. (Mitä palvelumuotoilusta tulisi vähintään tietää 

2014.)  

 

Tässä opinnäytetyössä kehitetyn liikunnallisen luontomatkailupalvelun tulisi olla 

helppokäyttöinen varausmielessä ja osallistumisen kannalta. Varausprosessin tulisi 

olla yksinkertainen ja asiakaspalvelun hyvää. Osallistuminen vaatii aikuiselta 

uimataidon, mutta oppaan rooli ja ohjeistukset ovat erittäin tärkeitä kokonaisuuden 

kannalta. Asiakkaan on hyvä tuntea tulleensa ohjeistetuksi ja olla tietoinen palvelun 

kulusta ja mahdollisista riskeistä.  

 

Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisyys ovat avainasiat palvelumuotoilussa. Asiakkaan 

rooliin asettuminen ja palvelupolun läpikäyminen vaihe vaiheelta auttaa luomaan 

ehjän kokonaisuuden. Kun ottaa huomioon myös asiat, jotka omasta mielestä 

vaikuttavat pieniltä, voi lopputulos olla asiakkaan kannalta merkittävästi parempi. 

Muuttuviin tilanteisiin tulee reagoida asiakaslähtöisesti ja olla hänen kanssaan heti 
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vuorovaikutuksessa. Tärkeää on myös osoittaa olevansa läsnä ja ymmärtää asiakasta 

joka hetkellä. (Majala 2016.) 

 

Palvelumuotoiluprosessin vaiheita ovat palvelun määrittely, tutkimus, suunnittelu, 

tuotanto sekä viimeisenä arviointi. Määrittelyssä on tarkoituksena selvittää 

lähtötilanne ja ongelma, joka ratkaistaan. Myös suunnitteluprosessin tavoite 

määritellään alkuvaiheessa. Tutkimusvaiheessa muodostetaan ymmärrystä 

kehittämiskohteesta, resursseista ja kuluttajien tarpeista. Suunnittelussa puolestaan 

ideoidaan ratkaisuja, joita myöhemmin voidaan testata asiakkaiden kanssa. Tuotanto 

tarkoittaa sitä, että palvelu toteutetaan ja asiakkaat kehittävät ja testaavat sitä. 

Arviointiosuus on koko prosessin arvioimista. Arvioinnissa hyödynnetään asiakkaiden 

palautteita ja mietitään, mitä voisi tehdä toisin ja mikä onnistui.  (Tuulaniemi 2011, 

127-128.) 

 

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu asiakkaiden tarpeita, joiden pohjalta on luotu uusi 

palvelu. Palvelua voidaan testata asiakkaiden eli testiryhmän kanssa myöhemmin 

keväällä. Tutkimusryhmä on valmis tulemaan testaukseen mukaan ja antamaan siitä 

vielä palautetta sekä mahdollisia kehitysideoita.  

 

5.1. Asiakkaan palvelupolku 

Palvelupolku on aikamatka, joka kuvaa asiakkaan havaitsemat ja kokemat vaiheet. 

Varsinaisen palvelun lisäksi se sisältää ennakkopalvelut sekä jälkipalvelun. 

Palvelupolku koostuu kontaktipisteistä, jotka voivat olla esimerkiksi ympäristö, ihmiset 

ja esineet. Palvelumuotoilussa kaikki eri kontaktipisteet tulisi olla tarkkaan mietittyjä. 

Asiakkaan koko matka palvelua ennen, sen aikana ja sen jälkeen tulisi olla yhtenäinen. 

Tuotteen etsiminen, varaaminen, kokeminen ja maksaminen ovat kokonaisuus. 

Palvelun näkymätön matka on ennakkotoimenpiteet kuten varaaminen. Taustalla on 

kuitenkin työntekijöitä toimistossa ja suunnittelussa. Näkyvä matka on itse palvelun 

käyttämishetki. Kun asiakas kokee palvelua, on vuorovaikutuksella asiakaspalvelijoihin 

suuri merkitys. Myös tila ja ympäristö vaikuttavat kokemiseen. (Miettinen, S. 2017.) 
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5.2. Elämyskolmio 

Elämyksillä voidaan vahvistaa asiakkaan tunnetasoa ja sitä kautta elämykselliset 

palvelut tuovat paljon lisäarvoa verrattuna muihin palveluihin. Jokainen kokee 

elämyksen yksilöllisesti, joten sen luomisessa on monta ulottuvuutta ja toimintatapaa. 

Tarssasen ja Kyläsen (2017) suunnittelemassa elämyskolmiomallissa (kuvio 2) 

tarkastellaan asiakkaan kokemusten tasoa ja siihen vaikuttavia elementtejä. 

Elämyksellisen tuotteen tulee sisältää kuusi eri elementtiä: yksilöllisyys, aitous, tarina, 

moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus. Nämä tekijät muodostavat kokemuksesta 

elämyksen. Kokemuksen tasot puolestaan kuvaavat, kuinka asiakas kokee eri 

elämyksen tekijät. (Kalliomäki, A. 2011.) 

 

Yksilöllisyys tarkoittaa tuotteen ainutkertaisuutta ja ainutlaatuisuutta. Yksilöllisyyden 

tunne syntyy, kun samanlaista kokemusta ei saa muualta. Yksilöllisyys näkyy muun 

muassa asiakaslähtöisyytenä ja kuinka joustavasti ja yksilöllisesti tuote voidaan 

räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.  Aitous syntyy siitä, kuinka luonteva tuote 

kokonaisuudessaan on ja onko se paikallisesti toteutettu. Tarinallistaminen on tärkeä 

elementti elämyskolmiossa, sillä tarinat tekevät tuotteesta aidon ja ainutlaatuisen 

sekä vievät asiakkaan muuhun maailmaan. Uppoutuminen ja lähelle pääseminen 

synnyttää asiakkaassa tunteita, joten teemat ja tarinat ovat tärkeitä. Moniaistisuus 

toteutuu silloin, kun asiakkaan kaikki aistit pääsevät valtaan palvelun aikana. Sopivasti 

kaikkia aisteja herätteleviä tekijöitä tulisi olla palvelussa. Esimerkiksi makkaran tuoksu, 

saunan lämpö, kaunis maisema ja veden vastus herättävät kaikissa aisteissa 

tuntemuksia. Tämä tuote on toteutuessaan ainutlaatuinen jo itsessään, sillä vastaavaa 

palvelua ei lähistöllämme ole tarjolla.  

 

Kontrastilla tarkoitetaan jotain uutta ja erilaista asiakkaan arkeen nähden. Kontrasti 

syntyy silloin, kun asiakas kokee jotain uutta ja arjesta poikkeavaa. Vuorovaikutus on 

olennaisessa osassa myös palvelussa, mikäli se suoritetaan ryhmässä. 

Kommunikaation sujuvuus korostuu ja vaikuttaa kokonaisuuteen oleellisesti. 

Kommunikoinnin tulee olla luontevaa ja helppoa. Tässä palvelussa kontrastin luo 

maisema, jota voi ihailla vedestä käsin eikä maalta. Kylmä vesi ja urheilu tuovat myös 

virtaa retkeen ja uusia tuntemuksia kehoon. Ryhmädynamiikka on tärkeä osa 
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järviuintiaktiviteettia, sillä aktiviteetti suoritetaan kokonaan ryhmässä. Hyvä tunnelma 

ja hyvät välit muiden osallistujien kanssa tekevät retkestä entistä antoisamman.  

 

Kokemisen tasoihin kuuluvat motivaatio, fyysinen, älyllinen, emotionaalinen ja 

henkinen taso. Ensimmäisessä herätetään asiakkaan kiinnostus ja hän luo odotukset 

palvelua kohtaan. Fyysisellä tasolla asiakas osallistuu palveluun ja saa kokemuksen 

palvelusta aistiensa kautta. Seuraavana on älyllinen taso, jossa pyritään välittämään 

asiakkaalle tunne oppia jotain uutta. Emotionaalinen taso viittaa asiakkaan tunteisiin 

ja tavoitteena on saada asiakkaalle syntymään positiivinen tunnereaktio. Viimeinen 

taso on henkinen taso. Mikäli asiakas kokee muutoksen tai muuttaa kokemansa kautta 

ajattelutapaa, niin on hän päässyt elämyksessä huipulle. Tässä palvelussa asiakkaalla 

on mahdollisuus päästä viimeiselle tasolle asti, sillä fyysisen kokemuksen jälkeen 

heidän on mahdollista tuntea myös henkistä hyvinvointia muun muassa kauniiden 

maisemien, hyvän seuran ja ruuan ansioista. Tarkoitus olisi, että asiakas saa retkestä 

uutta virtaa elämään ja tulee uudestaankin mukaan, sillä hän huomaa luonnon ja 

urheilun positiiviset vaikutukset. Elämänmuutos voisi tarkoittaa jopa retkelle 

uudelleen osallistumista säännöllisesti, vanhojen aktiviteettien ja tottumusten sijaan.  

 

 

 
Kuvio 2. Elämyskolmiomalli. (Tarssanen 2017.) 
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6 Tutkimuskohde 

Tarkoituksena on suunnitella toimiva ja tuottoisa järviuintiin perustuva 

matkailupalvelu tutkimushaastattelujen pohjalta. Aktiviteetti eli uinti on tarkoitus 

luoda järvimaisemaan elämykselliseksi palveluksi. Asiakkaan palvelupolusta on 

tarkoitus luoda selkeä kokonaisuus ja lisäksi palvelun tulisi olla helposti ostettava. 

Palvelussa huomioidaan asiakkaan palvelupolun kontaktipisteet ja kohokodat eli ne 

tekijät, jotka erityisesti vaikuttavat elämyksen luomiseen. Haastattelujen pohjalta on 

koottu tuotekortti, joka on liitteenä (liite 1). Tuotekortti sisältää lyhyen ja ytimekkään 

kuvauksen koko palvelusta. 

 

Englannissa toimii yritys nimeltä Swim Trek UK. Uintipaketit esitellään heidän 

internetsivuillaan hyvin. Valikoimasta löytyy usean päivän retkiä sekä päiväretkiä. 

Esimerkiksi Burgh Island in Devon -retkellä uidaan kahden kilometrin matka saaren 

ympäri. Sivusto on todella kattava, sillä sieltä löytyy esimerkiksi blogi palveluista, 

esittelyt oppaista sekä paljon Youtube-videoita (Swim Trek, 2017.) Keski-Suomessa 

olisi hyvä aloittaa palvelun tuotteistaminen yhdellä yksinkertaisella paketilla, joka on 

houkutteleva ja sopii monelle. Alla on vielä kuva Burg Island in Devon -retkeltä.  

 

 

Kuva 2. (Burgh Island Devon, Swim Trek, 2017.) 
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6.1. Toimeksiantaja: Virtaa vientiin ja verkostoihin 

Toimeksiantajana toimii Virtaa vientiin ja verkostoihin -hanke. Sen pyrkimyksenä on 

lisätä ja aktivoida matkailuyritysten kansainvälisyyttä. Hanke on Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikön, Jyväskylän yliopiston 

kauppakorkeakoulun ja Suomen Matkailukonsultit Oy:n yhteinen, ja sen 

koordinaattorina toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  

 

Hankkeen tavoitteita kuvataan seuraavasti; ”Hankkeen tarkoituksena on luoda 

edellytyksiä verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen edesauttamalla 

maaseutumatkailutoimijoiden yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa sekä myynti- 

ja jakelukanavissa. Virtaa vientiin ja verkostoihin -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016 – 

31.12.2018. Hankkeen ideana on kannustaa maaseudun matkailuyrittäjiä 

muodostamaan yritysryhmiä. Näiden yritysryhmähankkeiden tavoite on 

liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ja myynnin kasvu.” (Virtaa vientiin ja 

verkostoihin 2017.) 

 

Ensisijaisena työkaluna on tilaisuudet ja tapahtumat. Lisäksi toimintakauden aikana 

järjestetään valtakunnallinen verkostoitumistapahtuma, jonka tarkoituksena on 

edistää yritysten kansainvälistymistä. Lisäksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 

toteuttaa laajan maaseudun matkailuyritysten kansainvälistymis- ja 

verkostoitumiskartoituksen. Kartoitusta käytetään kehittämisen ja päätöksenteon 

työkaluna niin hankkeessa kuin hankkeen toimintakauden jälkeenkin. (Virtaa vientiin 

ja verkostoihin 2017.) 

 

6.2. Kvalitatiivinen tutkimus  

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pureudutaan mielipiteistä johtaviin 

syihin sekä johtopäätöksiin usein ryhmähaastattelun pohjalta. Ryhmäkeskusteluista ja 

teemahaastatteluista syntyvistä vastauksista tehdään analyysi eikä keskitytä niinkään 

numeroihin tai keskiarvoihin kuten kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa. 

Kvalitatiivinen tutkimus on pääpiirteeltään kuvailevaa ja arvioivaa. Se vastaa 
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kysymyksiin mitä, miksi ja kuinka. Tiedonkeruumenetelmänä on yleensä 

henkilökohtainen haastattelu tai ryhmäkeskustelu. Laadullinen tutkimus viittaakin 

sekalaiseen joukkoon ja kysymysten merkitys on tärkeä, sillä havaintojen arvo riippuu 

kysymysten laadusta. (Kvalitatiivinen tutkimus 2016.)  

 

Tieteellinen tutkimus tarkoittaa sitä, että saamme todellisia vastauksia esitettyyn 

oletukseen jostakin uudesta tulkinnasta. Kysymysten jälkeen saamme vastauksia, 

jolloin voimme tehdä havaintoja. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastatellaan yleensä 

valittuja yksilöitä ja haastatteluissa käytetään avoimia kysymyksiä tai edetään 

teemoittain. (Mitä on laadullinen tutkimus? 2016.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa haastattelija ei saa sekoittaa omia mielipiteitä tai 

asenteita tutkimuskohteeseen. Tutkijan tulisi yrittää ymmärtää haastateltavien 

näkökulmia. Haastattelijat ja haastateltavien on pyrittävä toisista riippumattomaan 

vuorovaikutukseen ja tulkintavaiheessa aineistoa pyritään ymmärtämään. (Laadullisen 

ja määrällisen tutkimuksen erot 2016.) 

 

6.4. Haastattelut  

Tutkimus toteutettiin rauhallisessa paikassa Jyväskylän keskustassa marraskuussa 

2017. Vastaajina oli kuusi urheilevaa aikuista. Kolme kuudesta haastateltavasta omaa 

uintitaustan ja kolme muuta ovat muiden urheilulajien harrastajia. Haastattelu 

äänitettiin ja litteroitiin eli käännettiin tekstimuotoon. Seuraavaksi oli vuorossa eri 

teemojen purku ja lopullinen vastausten analysointi. Palvelutuote sai monipuolisia 

ideoita ja hyviä huomioita haastateltavilta, jotka olivat innoissaan haastattelusta ja, 

että tulivat valituksi tutkimukseen. 

 

Toteutin laadullisen tutkimuksen teemahaastattelun muodossa ja valitsin 

harkinnanvaraisesti kuusi haastateltavaa. Kohderyhmäksi valikoitui nuoret urheilevat 

aikuiset. Haasteltavat olivat jyväskyläläisiä 20-40 -vuotiaita miehiä sekä naisia. Kaksi 

haastateltavista ovat triathlonin harrastajia. Yksi on uimari ja kolme muuta ovat 

muiden urheilulajien harrastajia.  Haastateltavat olivat kaikki peruskunnon omaavia 
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aikuisia eli henkilöitä, joilla on urheilutaustaa tai harrastavat edelleen aktiivisesti 

jotakin lajia.  

 

Valitsin haastateltaviksi tarkoituksella sekä miehiä että naisia, sillä järviuinti sopii 

kaikille sukupuolesta riippumatta. Suurin osa haastateltavista asuu Jyväskylässä, mutta 

kaksi tulevat Keski-Suomen ulkopuolelta. Ulkopaikkakuntalaiset ovat myös asuneet 

Jyväskylässä, joten he osasivat ehdottaa tuotteelle tapahtumapaikkaa. Käytin 

teemahaastattelussa puolistrukturoitua haastattelumenetelmää eli suunnittelin 

etukäteen neljä teemaa. Esitin avoimia kysymyksiä, joissa ei ollut vastausvaihtoehtoja.  

 

Noin tunnin mittaisessa haastattelussa oli neljä teemaa, joista ensimmäinen käsitteli 

elämystä ja luontomatkailua käsitteinä sekä mielikuvia aiheista. Toisessa teemassa 

kysyin uuden palvelupaktin sisällöstä ja lisäpalveluista. Kolmas teema käsitteli 

turvallisuutta. Neljännessä teemassa kysyin tuotteen saavutettavuudesta ja 

sijainnista. Tutkimuskysymykset ovat liitteenä (liite 2). 

 

Yksi laadullisen aineiston analyysitavoista on teemoittelu. Teemoja eli keskeisiä aiheita 

voi muodostaa joko teoria- tai aineistolähtöisesti. Aiheet on muodostettu yhteisistä tai 

erottavista tekijöistä. Teemoittelun tarkoituksena on saada tutkimusongelma 

paremmin esiin eli siinä pyritään nostamaan esiin tutkimusongelman kannalta 

tärkeimmät teemat. (Silius, 2008.) 

 

Teemahaastattelu etenee valmiiden teemojen suunnittelun kautta, mutta antaa silti 

vastaajille tilaa kertoa mielipiteensä. Rakenne ja teemat ovat ennalta suunniteltuja, 

vaikka haastattelu onkin keskustelunomainen hetki. Jotta haastattelu voidaan 

kohdentaa juuri oikeisiin teemoihin, tulee haastateltavat valita huolellisesti tuntien 

heidän tilanteensa ja kiinnostuksen kohteensa. Kun tutkittavat valitaan huolella, niin 

saadaan sellaista aineistoa, joka vastaa parhaiten tutkittavia teemoja. 

Teemahaastattelun hyvä puoli onkin se, että se tarjoaa vastaajille vapaat kädet puhua 

aiheesta. Lisäksi aineistoa on helppo analysoida teemoittain. (Teemahaastattelu, 

2016.) 
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Tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavana. Haastateltavia oli sopiva määrä ja he 

puhuivat paljon ja kertoivat ideoistaan. Kysymykset oli ennakkoon suunniteltu ja ne 

toimivat mielestäni hyvin. Vastaajat eivät myötäilleet toisiaan, vaan keksivät uusia 

ideoita ja olivat luovia. Yritin pitää haastattelun aikana vastausjärjestyksestä kiinni, 

mutta välillä puhe sekoittui ja keskustelu yltyi. Jossakin kohtaa tulosten analysointia 

tämä koitui hieman hankalaksi. En kuitenkaan näe paremmaksi, että haastateltavia 

olisi ollut vähemmän. Muuten haastattelua oli helppo kuunnella ja henkilöiden äänten 

tunnistaminen oli helppoa, sillä tunsin heidät hyvin etukäteen.  

 

Lisäksi haastattelin puhelimessa yrittäjä Päivi Pälvimäkeä. Pälvimäki omistaa Kiara 

Oy:n ja toimii luonto- ja kulttuurimatkailuyrittäjänä. Hän on järjestänyt 

avovesiuintiretkiä muun muassa Lohjanjärvellä sekä Päijänteen kansallispuistossa. 

Pälvimäki antoi käytännön vinkkejä sekä erityisesti turvallisuuteen liittyviä neuvoja 

avovesiuintiretkiin liittyen.  

 

7 Tulosten analysointi  

Tässä haastattelussa teemat muodostuivat eri aihepiireistä. Aihepiirit valikoituivat 

neljän eri teeman mukaisesti. Neljä pääteemaa muodostuivat loogiseen järjestykseen 

seuraavasti. Ensimmäinen vaihe oli kartoitus, joka käsitteli haastattelijoiden taustoja 

sekä ennakkokäsityksiä aiheesta. Toisessa vaiheessa ideoitiin ja keksittiin palvelun 

sisältöä. Kolmas vaihe käsitteli turvallisuuskysymyksiä, ja neljännen teeman aihe oli 

palvelun toteutus. Teemat etenivät loogisessa järjestyksessä eli kartoituksesta 

toteutukseen. Tutkimusongelman läpikäyminen oli helppoa ja selkeää, kun sitä kävi 

läpi teema kerrallaan.   

 

Ensimmäisenä kysyttiin, mitä järviuinti haastateltaville tarkoittaa ja mitä on 

luontomatkailu. Kaikki vastasivat liikkuneensa luonnossa vapaa-ajallaan ja suurin osa 

myös matkailun merkeissä. Kolme kuudesta ovat matkustaneet triathlon- tai 

uintikisoja varten ja muut muiden urheilulajien merkeissä. Luontomatkailu on heille 

liikkumista luonnossa, kauniissa maisemassa ja hyvässä seurassa. Järviuinti taas toi 

mieleen kesämökit, puhtaat vedet, triathlonin ja saunasta uimisen. Lisäksi he sanoivat 



18 
 

 

järviuinnin olevan tarpeen, sillä uimahallit ovat kesäisin heikosti avoinna. Vastaajat 

olivat kaikki erittäin kiinnostuneet nimenomaan ulkona liikkumisesta ja uusista 

kokemuksista. 

 

Ensimmäinen kontakti asiakkaan palvelupolussa syntyy ensikäsityksestä, kun asiakkaat 

tutustuvat aiheeseen tai etsivät siitä tietoa. Mikäli aiheesta löytyy hakusanoilla 

helposti infoa, on aktiviteettiin helpompi osallistua. Ennakkomateriaalit ja 

ensimmäiset yhteydenotot puhelimitse tai netin kautta ovat ensimmäiset vaikutelmat 

palvelun tarjoajasta. Järviuinnin tulisi herättää potentiaalisessa asiakkaassa 

mielenkiinnon ja turvallisuuden tunteen. Tämän tyylistä palvelua olisi helppo 

markkinoida videoiden kautta, koska siinä pääsee näkemään, miltä kokemus voisi 

luonnossa näyttää ja se herättää aisteissa mielikuvia. Swim Trek UK -sivustolla on 

kuvattu hyvin tuotteet ja kuvat sekä videot ovat houkuttelevia. Jokainen tuote on 

kuvattu pääpiirteittäin, mutta lisäksi alla on myös paljon tarkentavaa informaatiota.  

 

7.1. Elämyksellinen kokemus 

Toisessa teemassa tarkoituksena on selvittää, mitkä seikat tekevät palvelusta 

elämyksen ja mikä on elämyksen huippukohta. Vastaukset antavat tuotepaketille 

tärkeät raamit. Haastateltavat sanoivat elämyksen koostuvan uuden oppimisesta. Osa 

oli sitä mieltä, että elämys on parasta kokea yksin, mutta suurin osa oli sitä mieltä, että 

se tulisi kokea ryhmässä. Ohjaajan innostuneisuutta ja ammattitaitoisuutta pidettiin 

tärkeänä osana palvelukokonaisuutta. Avasin haastattelussa vastaajille Tarssasen 

elämyskolmiota (kuvio 2) ja kerroin, mistä se koostuu. Vastaajat painottivat 

ehdottomasti uuden oppimisen tärkeyttä. Fyysinen taso ja aistiminen ovat myös 

näkyvässä roolissa tässä tuotteessa, sillä siinä ollaan niin lähellä luontoa ja liikutaan 

täysin omilla voimilla, omaa kehoa käyttäen.  

 

Järviuintielämys pimeällä valaistulla radalla oli yhden vastaajan ehdotuksena, ja se sai 

suurta suosioita. Hämärä ja valaistus lisäävät tunnelmaa, ja järviuinti pimeässä 

koettaisiin elämyksellisenä retkenä. Haastateltavat haluaisivat järviuintipaketin olevan 

toteutettavissa sekä päivällä että ilta-aikaan. He perustelivat pimeässä järjestettävän 
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järviuintipaketin olevan etenkin suomalaisille elämyksellinen, koska ovat harvemmin 

ilta-aikaan itse olleet järvessä. Toisaalta, päivisin maisemat pääsevät kauniisti esiin ja 

tuovat järviuintikokemukseen lisäarvoa, sillä myös maisemaa pidettiin hyvin tärkeänä 

osana palvelukokonaisuutta.  Pimeässä uimisessa korostuvat elämyskolmiossakin 

esiintyvät ominaisuudet: kontrasti ja moniaistisuus (Tarssanen 2017). Ihminen voi 

kokea tavallisiakin asioita eri tavalla pimeän aikaan. Lisäksi se tuo jotain uutta ja 

jännittävää, koska normaalisti aistimme ja toimimme valoisan aikaan, etenkin 

ulkoilmassa.  

 

Osa haastateltavista sanoi järviuinnin olevan todellinen elämys, jos se sisältää muitakin 

veteen liittyviä elementtejä. Kaikki halusivat elämyksen olevan ikimuistoinen. 

Tärkeintä on uuden kokeminen, ympäristö, porukka ja monipuolinen kokonaisuus. Osa 

kertoi haluavansa kokea jotain niin sanotusti extremeä, jossa pääsee ylittämään 

itsensä. Keskustelussa korostuivat myös ikuistaminen ja kuvista muisteleminen 

jälkikäteen. Palvelu voisi sisältää video- ja kuvamuistoja. Näin elämys voi yltää myös 

henkiselle eli ylimmälle tasolle, kuten elämyskolmiossa näkyy (Tarssanen 2017). 

Kuvista ja videoista muisteleminen voi laukaista vielä jälkikäteenkin hyviä tuntemuksia 

ja muistoja.  

 

Palvelun kokeminen on tärkein kontaktipiste asiakkaan palvelupolulla. Palveluun 

osallistumisen aikana nousevat esiin asiakkaan todelliset tuntemukset ja 

aistihavainnot. Mielikuvat ja ennakkokäsitykset saattavat muuttua parempaan tai 

huonompaan suuntaan, riippuen retken onnistumisesta. Tärkeitä hetkiä ovat 

ammattitaitoisen ohjauksen jatkuva läsnäolo, hyvä ilmapiiri sekä palvelut retkellä. 

Asiakkaan tunteisiin voivat vaikuttaa myös luonnosta riippuvat ilmiöt, kuten odotettua 

huonompi sää. 

 

7.2. Lisäpalvelut 

Kolmannessa teemassa kysyttiin, mitä palvelutuote voisi tarkemmin ottaen sisältää. 

He kertoivat varusteiden olevan hyvin tärkeä osa palvelua ja niiden tulisi olla 

asiakkaiden vuokrattavissa. Märkäpuvut, vatsalaudat, uimarin poijut, kuivapussit, 
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eväät ja saunatakit nousivat esiin. Kaikki vastasivat saunan olevan olennainen osa 

palvelua ja sijoittivat sen palvelun loppuun. Myös Pälvimäki sijoittaisi 

saunamahdollisuuden retken loppuun. Sen voisi toteuttaa saunalautalla, mikä nostaisi 

retken hintaa tai sitten rannalla asuvien kesämökkiläisten saunoissa halvemmalla 

vuokrahinnalla. Kesämökkiläisten kanssa voisi tällöin sopia vuokraushinnan, mutta se 

olisi huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin saunalautta. (Pälvimäki 2018.)  

 

Saunalautan voisi vuokrata esimerkiksi saunalautta.fi -sivuston kautta. Lautta sijaitsee 

pääasiassa Jyväsjärven satamassa, mutta on siirrettävissä. Saunalautta toisi retkelle 

täydellisen päätöksen ja sopisi eväspaikaksi myös, sillä siinä on terassi, grilli ja 

ruokapöydät. Ohessa vielä havainnollistava kuva saunalautasta. (Saunalautta 2017.) 

 

 

Kuva 3. Saunalautta. (Saunalautta m/s Löyly, 2017.) 

 

Kuutamouinti sai paljon kannatusta, ja haastateltavat halusivat järveen kelluvia valoja 

ratamerkeiksi. He haluaisivat uida pieniä matkoja kerralla ohjaajan johdolla ja 

suorittaa toiminnallisia tehtäviä matkan varrella. Järviuintiretken haluttiin päättyvän 

saunomiseen saunalautalla tai rantasaunalla. Lopuksi he ehdottivat eväiden olevan 

tärkeä osa lopputunnelmaa ja etenkin suomalainen ruoka nousi suosioon. 

Nuotiomakkara tai ruisleipä olivat eniten ehdotettuja ruokia. Lisäksi smoothiejuomat 

saivat kannatusta. Pälvimäen mielestä kuutamouinti on mahdollista toteuttaa, mutta 

valojen on oltava uimareissa sekä merkityllä radalla. Turvallisuuteen tulee kiinnittää 

myös erityishuomiota, koska pimeässä on vaikeampi havainnoida. Valaistus on 

olennainen osa pimeässä toteutettavaa retkeä sekä veden lämpötilan tarkkailu. 

(Pälvimäki 2018.)  
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Haastateltavat kertoivat, että voisivat kuvitella ostavansa järviuintipaketin 

kaveriporukalle tai osallistuvansa kaverin kanssa sellaiseen. Myös polttari- ja 

työporukat olisivat hyvä kohde, ja kaikki olivat valmiita lähtemään vastaavaan mukaan. 

Palvelua on hyvä toteuttaa keväästä syksyyn, ja etenkin syksymmällä järviuintia voisi 

teemoittaa kuutamouinnin ympärille.  

 

Välietapeista nousi esiin ehdotuksia maan päällä suoritettavista tehtävistä. Näin ollen 

uintireitin tulisi kulkea rantaviivan suuntaisesti. Välitehtävänä voisi olla SUP-laudoilla 

suoritettava viestikilpailu tai rantautumishetki, jossa saisi vinkkejä uintitekniikkaan. 

Osa oli sitä mieltä, että uinnin aikana tulisi ohjaajalla olla soutuvene, joka kulkisi 

vieressä ja voisi tarjota apuvälineitä, kuten vatsalautoja ja räpylöitä. Ohjaaja voisi 

hoitaa myös kuvaamisen. Kameran pitäisi siis olla vedenkestävä, ja siinä pitäisi olla 

myös videointimahdollisuus.  

 

Toinen välietappiehdotus oli pohdintatehtävä eli arvoitus ratkaistavaksi, kuten 

sanaleikki tai ristikko. Se olisi hyvä vastapaino fyysiselle suorittamiselle. Tehtävien 

ratkominen uintimatkan varrella oli lähinnä toiveena, mikäli uintiretki toteutettaisiin 

esimerkiksi polttariporukalle.  

 

7.3. Turvallisuus  

Neljännessä teemassa pääkysymyksenä oli turvallisuus eli mitkä ovat tärkeimmät 

turvallisuutta luovat seikat. Haastateltavat mainitsivat turvallisuuden tunteen 

muodostuvan ohjaajan ammattitaitoisuudesta, kattavasta alkuinfosta, 

turvallisuusohjeista, puvun testauksesta, apuvälineiden saatavuudesta, 

ratamerkinnöistä ja ryhmäkoosta. Lisäksi sijainti nousi merkittävään rooliin eli palvelu 

tulisi toteuttaa rannan läheisyydessä eikä keskellä järveä. Kellukkeet olivat myös yksi 

ehdotus ja saivat kannatusta. Kelluke olisi merkki jokaisesta uimarista ja hyvä tunniste 

ryhmäläisistä. 

 

Pälvimäki mainitsi varusteluetteloon kuuluvan vähintään noin kymmenen kappaletta 

eri kokoisia märkäpukuja, erottuvan värisiä uimalakkeja, avovesiuintilasit, 
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huurteenpoistoaine, kuivapussit ja uimarin poijut. Kuuden hengen ryhmä olisi hyvä 

määrä yhdelle oppaalle ja yhdelle pelastusveneen kipparille. Märkäpukujen 

sovittamiseen tarvitaan alussa aikaa, jotta löytää oikean kokoisen. Huurteenpoistoaine 

on tärkeä uimalasien kannalta, koska erityisesti ulkoilmassa uidessa huurtuminen on 

yleistä. (Pälvimäki 2018.)  

 

Koko palvelupolun ajan on tärkeää, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi. 

Ennakkoinfot ja paikan päällä opastukset ovat merkittävä osa palvelukokonaisuutta. 

Vaikka asiakas luottaa omiin taitoihinsa ja on reipas, niin opastuksella voi olla suuri 

merkitys, jotta asiakas tietää, miten toimia, jos jotakin tapahtuisi. Haastattelussa tuli 

ilmi, että esimerkiksi hätätilanteen varalta asiakkaita voisi opastaa kellumaan selällään 

ja nostamaan käden pystyyn. Pienet yksityiskohdat ja huomiot voivat olla asiakkaille 

tärkeitä seikkoja. Turvallisuusohjeet voisi lähettää asiakkaille jo ennakkoon esimerkiksi 

sähköpostitse tai kirjeitse. Näin he voisivat tutustua niihin jo etukäteen.  

 

Pälvimäki mainitsi tärkeänä seikkana veneen kipparin roolin. Kipparin tulee olla 

ensiaputaitoinen ja vesipelastuskurssin käynyt. Veneeseen pitää olla mahdollista 

nostaa vaikka koko kuusihenkinen ryhmä tarpeen vaatiessa. Soutuveneen pitäisi siis 

olla tarpeeksi iso, jotta koko seurue mahtuu kyytiin. (Pälvimäki 2018.)  

 

7.4. Aika ja paikka 

Lopuksi kysyttiin tuotteelle paikkaa ja aikaa eli missä ja milloin se toteutetaan. Valtaosa 

halusi järviuintipaketin toteutettavan rauhallisessa ympäristössä, missä ei ole 

häiriötekijöitä eikä liikennettä. Kansallispuisto valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi. 

Kauniit maisemat ovat tärkeä osa elämyksellisyyttä. Erityisesti kesäaika on hyvä 

toteutukselle, mutta haastateltavat olisivat valmiita ostamaan palvelun myös 

kylmemmällä ja pimeämmällä kelillä, kuten syksyllä. Kansallispuistoksi valikoitui noin 

50 kilometriä Jyväskylästä sijaitseva Etelä-Konneveden kansallispuisto, jonne 

järjestettäisiin kuljetus Jyväskylästä. Retken turvallisuusohjeet ja muut tiedot voitaisiin 

kertoa bussimatkalla osallistujille tai ainakin siellä voisi jakaa esitteet tulevasta 

matkasta.   
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Säävarauksen pitäisi olla mietittynä etukäteen eli järjestetäänkö palvelua ollenkaan 

esimerkiksi sadekelillä. Sadepäivänä retken toteutuksen voisi siirtää myöhemmälle 

ajankohdalle eli seuraavalle hyvän sään päivälle. Lisäksi asiakkaille pitäisi ilmoittaa 

ennakkoon, mitkä ovat retken peruutusehdot.  

 

7.5. Markkinointi ja hinnoittelu  

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että tuotetta tulisi markkinoida videoilla 

sosiaalisessa mediassa. Lisäksi paikallislehteen olisi hyvä saada juttu 

järviuintipaketista, johon toimittaja otetaan mukaan osallistujaksi. Blogityyppinen 

kirjoitus toimisi hyvin mainoksena ja toisi näkyvyyttä, kuten Swim Trek -sivustolla 

erilaisten retkien esittelyiden yhteydessä on näkyvillä. Tuotteen toteuttajalla tulisi olla 

hyvät nettisivut sekä netissä toimiva varauskalenteri. Lisäksi yhteistyötä voisi tehdä 

Saunalautan kanssa, jolloin mainostaminen onnistuisi Saunalautan lähellä Jyväskylän 

satamassa. Eväät voisi tilata esimerkiksi paikallisleipomo Jyväs Pakarilta. Näin ollen 

tehtäisiin yhteistyötä paikallisten pienyrityksien kanssa.  

 

Hinnan voisi laskea henkilöä kohden, mutta ryhmätapauksissa ryhmähintana. Loin 

blueprintkaavio -periaatteella taulukon, jossa näkyy hinta asiakkaalle sekä palvelun eri  

vaiheet. Kaaviossa on esitelyinä päävaiheet palveluprosessin aikana.  

 

Blueprinting on yksi palvelun muotoilun työkaluista. Sitä voidaan käyttää 

palveluprosesseissa kuvaamaan lineaarisesti koko palveluprosessi. Kaaviossa näkyvät 

prosessin eri vaiheet sekä yhtäaikasesti tapahtuvat tapahtumat. Yhdysviivoilla on 

kuvattu interaktioita eri toimijoiden välillä. Blueprinting auttaa kokonaisuuden 

hahmottamisessa ja sen analysoimisessa. Kaaviossa näkyy asiakkaiden näkökulma ja 

heille näkyvät toiminnot sekä heille näkymättömät eli back-office -toiminnot. 

Keskeisessä osassa ovat palvelun käyttäjän toiminnot. Back-office -henkilöt ovat 

välttämättömiä palvelun tuottamisessa, mutta näkymättömiä asiakkaalle. Palveluun 

voi lisäksi kuulua tietoteknisiä välineitä, esimerkiksi internetin kautta ostaminen. 

(Service blueprint 2017.)  
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Alla on blueprint-mallia käyttäen tehty taulukko, jossa on kuvattu järviuintipaketin 

prosessin eri vaiheet sekä hinnan muodostuminen (kuvio 6). Asiakkaalle näkyvät 

toiminnot eli front-office -toiminnot ovat vasemmalla sarakkeessa, ja oikealla puolella 

olevat tapahtuvat ovat niin sanottuja backoffice-toimintoja eli asiakkaalle 

näkymättömiä.  

 

                     Näkyy asiakkaalle  Ei näy asiakkaalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kuvio 3. Blueprinting 

Asiakkaan 

toiminnot 

Kontaktihenkilöstö

n toiminnot 

Sisäiset 

toiminnot 

Tukitoimi

nnot 

Palvelun 

tilaus 

internetistä 

(120€)  

Kuljetus 

Jyväskylästä 

kansallispui

stoon (30€) 

Aktiviteetin 

kokeminen 

(uinti, 

eväät, 

varusteet, 

opas) 

Kuljetus 

takaisin 

Jyväskyl

ään 

Oppaiden 

toiminta 

(palkka 

120€+20€h 

matkoista=180

€) 

Varausj

ärjestel

mä 

Työntekijä 

vahvistaa 

varaukset 

Oppaiden 

toiminta 

Oppaiden 

toiminta 

Opas 

valmistele

e retken  

Auton 

käyttööno

tto 

Laskutus 
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Hinta on ilmoitettu aina yhtä henkilöä kohden ja ryhmäkoko voi olla maksimissaan 6 

henkilöä, jolloin tarvitaan kaksi opasta ryhmää kohden. Alle neljän hengen ryhmiä ei 

kannata lähteä vetämään, koska retkestä ei silloin tule taloudellisesti kannattava. 

Kaaviossa näkyy hinta kuljetuksista, oppaiden palkkakulut, varusteiden hinnat, eväistä 

aiheutuvat kulut sekä valokuvauspalvelun hinta. Bussikuljetus on hinnoiteltu 

autonvuokraushinnaston mukaisesti eli ajatellen minibussin vuorokausihintaa, joka on 

keskimäärin 160 € vuorokaudelta. Toinen oppaista voisi bussia ajaa ja kyytiin mahtuu 

kuljettajan lisäksi 8 matkustajaa. Näin ollen hinta voisi olla 30 euroa / henkilö sisältäen 

edestakaiset kuljetukset ja polttoaineesta syntyvät kustannukset. Eräoppaan 

keskimääräinen palkka on suunnilleen 120 euroa / 3 tuntia ja ylimeneviltä tunneilta 20 

euroa. (Pälvimäki, P. 2018.) Näin ollen kolmen tunnin retkeltä ja noin kahden tunnin 

matkan ajalta oppaan palkka olisi noin 160 euroa.  

 

Kokonaishinta asiakkaalle päiväretkestä voisi olla 130 euroa ja se sisältää kuljetukset, 

opaspalvelun, varusteet, saunomisen sekä eväät. Kuuden hengen ryhmästä tulisi 

yhteensä 780 euroa tuottoa. Tästä voi vähentää oppaiden palkat eli kaksi opasta 

maksaa tuottajalle yhteensä 320 euroa. Näin ollen voittoa jäisi yhdestä päiväretkestä 

460 euroa. Eväiden ja saunan vuokra tulee vielä vähentää tuosta voittosummasta. 

 

Retkelle tarvitsee paljon erilaisia varusteita, joten seuraavassa taulukossa on lista 

hankittavista tarvikkeista hintoineen. Pälvimäki tuo maahan ja myy itse 

uimatarvikkeita.  Jokaista päälle puettavaa tuotetta tulisi hankkia kymmenen 

kappaletta, jolloin kuuden hengen ryhmällä on varaa valita eri kokoisista tuotteista. 

(Avovesiuintarvikkeet 2018.)  

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Tarvikelista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tarvike             Ostohinta  

Märkäpuku  200€ 

Uimarinpoiju  38€ 

Uimalakki 30€ 

Uimalasit 30€ 

Huurtumisenestoaine  10€ 

Ensiapupakkaus  45€ 

Soutuvene  2000€ 

GoPro -kamera  500€  

Uimalauta  20€ 
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8 Pohdinta 

Suomen järvet ovat puhtaita ja kauniita, ja niitä on tavattoman paljon. Matkailun 

edistämiseksi ja kestävän matkailun tukemiseksi on hyvä hyödyntää luonnon luomia 

vesistöjä. Niiden lomaan on ainutlaatuista rakentaa palveluja kansalaisille. On rikkaus, 

että meillä on vesistöjä luomassa kaunista maisemaa ympärillemme. Järviuinti on 

liikunta-aktiviteetti, joka tuo ihmiset lähelle luontoa. Vedestä käsin voi nähdä rannat 

erilaisesta näkökulmasta kuin mihin olemme tottuneet.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi elämyksellinen järviuintituote. 

Järviuintipaketti rakennettiin haastattelujen pohjalta, ja siitä muodostui erittäin 

mielenkiintoinen kokonaisuus, joka sopii kaikille liikuntamatkailusta kiinnostuneille 

uimataitoisille aikuisille. Tutkimuksen kohteena olivat paikalliset kansalaiset. 

Järviuintituote sai ympärilleen lisäpalveluita, jotka lisäävät asiakkaalle 

elämyksellisyyden tunnetta.  

 

Opinnäytetyö aloitettiin syksyllä 2017 tutustumalla aiheeseen ja suunnittelemalla 

teoriapohjaa. Toimeksiantajan kanssa rajattiin aihetta ja tarkennettiin kohderyhmää. 

Teoriaosuutta aloin kirjoittamaan loppuvuodesta tutkittuani kirjallisuutta. Suoraan 

aiheesta eli järviuinnista ei varsinaisesti kirjallisuutta löytynyt, mutta teoria pohjautui 

pääosin liikuntamatkailuun ja kestävään matkailuun. Lisäksi asiakkaan palvelupolku oli 

tärkeässä osassa, jotta elämyksellisyys saavutettaisiin.  

 

Tutkimusosuus oli opinnäytetyön mielenkiintoisin osio, sillä siinä saatiin tarkasti 

valituilta henkilöiltä haastattelukysymyksiin vastaukset ja pääsin avaamaan tuloksia 

varsinaisesta tuotteesta ja sen sisällöstä.  

 

Opinnäytetyö opetti itseäni tuotteistamisessa ja ymmärtämään uuden kehittämisestä 

sekä siitä, mikä asiakkaalle on tärkeää ja mistä hän haluaa maksaa. Toimeksiantaja sai 

myös valmiin pohjan järviuintituotteesta ja voi hyödyntää tuloksia palvelun 

toteuttamisessa.  
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Jatkotutkimusehdotuksena on seuraavaksi tutkia ulkomaalaisia potentiaalisia 

asiakkaita. Esimerkiksi saksalaisten toiveita ja motiiveja osallistua järviuintiin Keski-

Suomessa. Suomalaiset ja paikalliset osoittautuivat erittäin kiinnostuneiksi tuotteesta, 

joten se tulisi todennäköisesti olemaan myös ulkomaalaisten suosiossa. Heille pelkkä 

uusi kulttuuri ja maa tuovat jo elämyksen ja järviuinti päästää heidät erittäin lähelle 

puhdasta luontoa, joka on maamme valtti.   
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Liitteet 

 

Liite 1. Tuotekuvaus 

Tuotteen nimi Järviuintiretki Etelä-Konneveden 

kansallispuistossa 

Myyntiaika Toukokuu-Lokakuu 

Osallistujamäärä 6 henkilöä/ryhmä 

Tapahtumapaikka Etelä-Konneveden kansallispuisto 

Matkan kesto 6h 

Hinta/Henkilö 130 € 

Taso Uimataidolliset aikuiset 

Tuote sisältää  Oppaan, ohjeistuksen, kuljetukset, 

märkäpuvut, vatsalaudat, räpylät, 

uimalasit, uimapoiju, uimalakki, 

valokuvaus, eväät, saunatakki, 

sauna 

Kuvaus Elämyksellinen järviuintikokemus 

luonnonkauniissa 

kansallispuistossa Keski-Suomessa. 

Uintiretki päättyy saunaan ja 

eväitten syöntiin. Retken kesto 3h 

+ matkat.  
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Liite 2. Teemahaastattelu 

1. Taustakysymys:  

Nimi? Ikä? Harrastukset? Ammatti? Opiskelija?  

2. Ensimmäinen teema (tämän hetkinen käsitys aiheesta): 

Mitä tulee mieleen luonto- ja liikuntamatkailusta? Järviuinnista?  Mikä 

on elämys? Mitkä tekijät luovat elämyskokemuksen? Mitkä ovat usein 

palvelun huippuhetkiä?  

3. Toinen teema (palvelun sisältö): 

Mitä järviuintipaketti voisi sisältää? Mitä lisäpalveluita haluaisit 

käyttää? Mistä olisit valmis maksamaan? Kenen kanssa lähtisit mukaan?  

4. Kolmas teema (turvallisuus): 

Mitä turvallisuusasioita tulisi ottaa huomioon?  

5. Neljäs teema (toteutus): 

Missä Jyväskylässä palvelun voisi toteuttaa? Saavutettavuus? Millainen 

maisema olisi kiva? 1. Tuomiojärvi 2. Etelä-Konneveden kansallispuisto?  

6. Lopetuskysymys:  

Muuta lisättävää? Ideoita? Kysyttävää? 
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Liite 3. Puhelinhaastattelu  

Päivi Pälvimäen puhelinhaastattelu 16.1.2018 

Yrittäjä, luonto- ja kulttuurimatkailutuottaja. Kiara Oy.  

 

1. Mitä yrityksesi tekee? 

 

2. Mikä olisi hyvä ryhmäkoko ja oppaiden määrä? 

 

3. Mitä turvallisuusseikkoja tulee ottaa huomioon? 

 

4. Mikä olisi hyvä hinta retkelle? 

 

5. Kuinka paljon maksavat hyvät varusteet? Mitä tarvitsee? 

 

6. Järviuinti ja avovesiuinti käsitteinä? 

 

7. Etelä-Konneveden kansallispuisto tapahtumapaikkana? 

 

8. Muuta huomioitavaa? 


