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Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan Hydrohex Oy:n messuosasto kansainvälisille mes-
suille.

Kovaa vauhtia kasvava Start-up-yritys tarvitsee itselleen jokaisille tuleville messuille so-
pivan messuosaston, jota on helppo kuljettaa pienessäkin tilassa ja jonka kustannukset 
ovat kohtuulliset. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä huomiota herättävä ja massasta 
erottuva messuosasto, joka auttaisi Hydrohexiä verkostoitumisessa ja uusien asiakas-
kontaktien hankkimisessa. Messuosaston halutaan myös sopivan Hydrohexin brändiin.

Prosessi alkaa olemassa olevien messuosastojen benchmarkingilla ja yleisten mes-
suosas-toihin liittyvien käytäntöjen selvittämisellä. Hydrohexin markkinointitiimin 
avustuksella ja tiimin toiveet huomioiden osaston teemaan saadaan monipuolisia vaih-
toehtoja. 3D-mallinnuksen avulla saadaan selkeä kuva siitä, millaiselta messuosasto tu-
lee näyttämään. 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi visuaalisesti näyttävä ja toimiva messuosasto, joka so-
pii hyvin yrityksen brändiin.

TIIVISTELMÄ





The subject in this thesis is to design an exhibition stand for Hydrohex Oy for interna-
tional fairs. 

Quickly growing Start-up company needs an easily transportable expo stand that they 
can use in any fair. Ideally it should fit in small places during the transport. The expen-
ses of the stand should be as low as possible.

The goal of this thesis is to make a stand that attracts positive attention and stands 
out from the massive crowd of expo stands. The stand needs to help the company to 
create new contacts and get new customers. It also needs to fit the company’s’ brand

The process starts by benchmarking already existing expo stands and getting familiar 
with the customs existing in the exhibition world. With the help of Hydrohexs’ mar-
keting team new and variable ideas for the theme of the stand were gathered. With 
3D modeling one gets a clear picture of what the expo stand shall look like when it is 
finished.
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Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella Hydro-
hex Oy:lle messuosasto kansainvälisille messuille. Opin-
näytteen tavoitteena on luoda messuosasto yrityksel-
le, joka toimii kohtaamispaikka mahdollisille tuleville 
asiakkaille, sekä edistää verkostoitumista ja suh-teiden 
luomista. Osaston tulisi olla myös helposti kuljetettava, 
jotta kuljetuskustannukset ulkomaille eivät nousisi tur-
han korkeiksi.

Olen ollut Hydrohex Oy:llä töissä 2017 loppuvuodesta al-
kaen. Yritys perustettiin alun perin vuonna 2015, mutta 
se brändättiin kokonaan uudelleen, samaan aikaan kun 
liityin yrityksen toimintaan. Tein myös heille opintoihi-
ni kuuluvan harjoittelujakson vuonna 2018. Luontevana 
jatkumona päätin myös tehdä opinnäytetyöni heille. 
Keskustelin yrityksen toimitusjohtajan Tommi Walle-
niuksen kanssa opinnäytetyön mahdollisista aiheista 
ja päädyimme yhdessä siihen ratkaisuun, että mes-
suosaston suunnittelu olisi yrityk-selle paras vaihtoehto.

Aihe on toimeksiantajalle ajankohtainen, sillä heidän 
tarkoituksenaan on vuosien 2019-2020 aikana laajentaa 
toimintaansa ulkomaille. Laajentamisen olennaisena 
osana on messuille osallistuminen kontaktien ja asia-
kashankintojen toivossa

Opinnäytteen tuotoksena yritykselle jäi 3D-mallinnettu 
visuaalinen ja toteutettavissa ole-va suunnitelma mes-
suosastosta. 

1. JOHDANTO



12 Opinnäytetyö 2019 | Riina Vainiopää | Turun AMK



13 Opinnäytetyö 2019 | Riina Vainiopää | Turun AMK

Hydrohex Oy on suomalainen useiden eri 
alojen opiskelijoista koostuva vesiliikuntaan 
erikoistuva start-up-yritys. Yritys sai alkunsa 
vuonna 2015, jolloin se toimi Hydrotrainingni-
mellä. Hydrotraining koulutti liikunnanohjaa-
jia vetämään trendikästä vesiliikuntaa, jonka 
tarkoituksena oli muuttaa ihmisten vanhanai-
kaiset käsitykset vesiliikunnasta ja hyödyntää 
vettä elementtinä. (Wallenius 2019)

Loppuvuodesta 2017 yritys kuitenkin päätti 
muuttaa toimintasuunnitelmaansa ja uudis-
ti sen kokonaan. Nykyään Hydrohex tarjoaa 
uudenlaista vesiliikuntaa, joka tekee vesilii-
kunnasta trendikästä, sovelluksen muodos-
sa ja myy sitä yrityksille. Asiakkaina toimivat 
muun muassa hotellit, kylpylät ja uimahallit. 
Tällä hetkellä Hydrohexin voi löytää jo 19 eri 
uima-altaasta, joihin kuuluvat muun muassa 
Suomen suurin uimahalli Impivaaran uima-
halli Turussa, ja Suomen suosituin kylpylä Fla-
mingo Spa Vantaalla. 

Ensimmäisenä ulkomaan aluevaltauksena 
Hydrohex on lähtenyt viemään palveluaan 
menestyksekkäästi Dubaihin. 

2. HYDROHEX
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Hydrohexin pääpalvelu on sovellusmuodossa 
toimiva applikaatio, jonka pystyy asenta-maan 
lähestulkoon mille tahansa näytölle, jossa on 
HDMI-liitäntä mahdollisuus (kuva 1). Hydrohex 
myy myös tabletteja ja niiden telineitä, jotka 
on suunniteltu toimimaan allasympäristössä 
(kuva 2). Tällä hetkellä tuotetta myydään siis 
kahdessa eri muodossa: tablettiin asennettu-
na sekä muistitikulla.

Sovelluksen sisältö päivittyy kvartaaleittain 
ja tuo näin tasaisin väliajoin uusia ja tuoreita 
treenejä käyttäjilleen. Sovelluksen käytöstä on 
tehty asiakkaalle mahdollisimman helppoa, 
jolloin hän voi keskittyä vain itse treenaami-
seen. 

Sovellus sopii kaikenikäisille, mutta kohderyh-
mänä toimivat aktiiviset nuoret aikuiset, jotka 
kaipaavat uudenlaista liikkumismuotoa tree-
niohjelmaansa. Vesiliikunta mielletään tällä 
hetkellä pääosin vanhemman väestön 

vesijumpaksi tai -juoksuksi, mikä ei vetoa nuo-
rempaan väestöön. Toisessa ääripäässä on 
taas kilpauinti, jonka täydellinen hallit-semi-
nen vie vuosia. Hydrohexin ideana on tuoda 
esiin vedessä treenaamisen parhaat puolet ta-
valla, johon jokainen lähtötasosta riippumatta 
kykenee. Näin ollen uimahallit saadaan täyt-
tymään nuoremmasta väestöstä, joka sieltä 
tällä hetkellä puuttuu.

2.1 Palvelut ja kohderyhmä

Kuva 1, Peurungan kylpylän iso näyttö.

Kuva 2, Hydrohexin tabletti ja tablettiteline.
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Idea Hydrohexiin lähti tuhansien vedessä vie-
tettyjen tuntien jälkeen sen perustajalta ja tä-
mänhetkiseltä toimitusjohtajalta Tommi Wal-
leniukselta. Vanhana kilpauimarina Walle-nius 
tahtoi jakaa vedessä treenaamisen hyödyt 
muillekin kuin pelkille kilpauimareille. Tästä 
lähtikin Hydrohexin perusidea, joka on vedes-
sä harjoittelu hauskalla ja tehokkaalla tavalla. 
Yhdistämällä vedenkestävää teknologiaa ja 
huippu-urheilijoiden käyttämiä treenimeto-
deja on Hydrohex tällä hetkellä ainut laatuaan 
oleva vesitreenisovellus. Yhtään varteenotet-
tavaa kilpailijaa yritykselle ei vielä maailmalta 
vielä löydy.  (Wallenius 2019)

Hydrohex panostaa erityisesti sovelluksensa 
sisällön laadukkuuteen ja helppokäyttöi-syy-
teen. Sovelluksen toimintaidea on yksinkertai-
nen. Treeni valikoidaan useista valittavina ole-
vista vaihtoehdoista, seurataan ohjeita treenin 
ajan ja treenin päätyttyä saadaan kannusta-
vaa palautetta omasta suorituksesta. Treenin 
pystyy valitsemaan ajan, sarjan, lihasryhmän 
tai -tyypin perusteella. Näin jokainen käyttä-
jä pystyy räätälöimään itselleen juuri sellaisen 
treenin, kuin itse haluaa. Treenin tekeminen 
ei myöskään vaadi ohjaajaa. Näin ollen liikku-
ja voi itse valita itselleen sopivan ajankohdan 
treenaamiseen (Hydrohex 2019).

2.2 Brändi ja yrityskuva
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Hydrohex on vielä tuore yritys, mutta on saa-
nut näkyvyyttä jo Suomessa ja ulkomailla. 
Jokainen kylpylä ja uimahalli, jotka ovat Hyd-
rohexin ottaneet osaksi palveluitaan, saavat 
automaattisesti mainospaketin, jota voivat 
omassa uimahallissaan ja mainoskanavillaan 
käyttää. Eri paikalliset lehdet, kuten Satakun-
nan Kansa ja Someron paikallislehti ovat jul-
kaisseet artikkeleita Hydrohexistä ja sen yh-
teistyökumppanit, esimerkiksi Betta Digi-tals, 
on tehnyt mainosvideon (kuva 3), joka sai 
kunniamaininnan Vuoden mainos -kilpailussa 
(Vuoden Mainostorstai, 2019).

Pääasiallisena markkinoinnin keinona toi-
mii Hydrohexin Instagram-tili (kuva 4), jossa 
jaetaan viikoittain treenivinkkejä seuraajille. 
Myös sosiaalisen median urheiluvaikuttajat, 
ovat auttaneet näkyvyyden saamisessa, niin 
Suomessa kuin ulkomailla. Näihin vaikut-
ta-jiin kuuluvat muun muassa Body Fitnek-
sen Suomen mestari Henriikka Kemppinen 
ja NHL-pelaaja Artturi Lehkonen. Instagramin 
lisäksi Hydrohexin Facebook-tili jakaa seuraa-
jilleen asiasisältöä vesiurheilun hyödyistä sekä 
tarjoaa ajankohtaisia treenivinkkejä.

2.3 Näkyvyys ja markkinointi

Kuva 3, Kuvakaappaus Betta Digitalsin mainosvideosta.

Kuva 4, Hydrohexin instagram tili.
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3.1 Tavoitteet messuosastolle

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyk-
siä olivat kuinka erottua kilpailijoiden mes-
su-osastoista ja kuinka messuosastolla voi-
daan edesauttaa yrityksen asiakashankintaa.

Messuosaston päätavoitteina on saada li-
sää näkyvyyttä Hydrohexille ja luoda uusia 
asiakaskontakteja. Yritys on tällä hetkellä ul-
komailla melko tuntematon. Tavallisille ku-
lut-tajille järjestetyillä messuilla yrityksen 
näkyvyyttä olisi tarkoitus saada kasvatettua 
myös Suomen ulkopuolella. Niin kutsutuilla 
ammattilaismessuilla näkyvyyden kasvatta-
misen lisäksi on tarkoitus luoda uusia suhteita 
mm. hotelliketjujen ja kylpylöiden kanssa.

Näiden kahden päätavoitteen lisäksi ihmisille 
tahdotaan myös luoda hyvä kuva Hydro-he-
xistä uutena treenimuotona ja saada ihmi-

set kokeilemaan yrityksen tuotteita. Kokeilun 
kautta kuluttajat voivat itse muodostaa oman 
mielipiteensä yrityksestä ja samalla se jää heil-
le paremmin mieleen.

Messuosasto mallinnetaan 3D-menetelmällä, 
jolloin lopputuloksen hahmottaminen on sel-
keää.

3 TAVOITE JA TUTKIMUSMENETELMÄT
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3.2 Viitekehys

Viitekehyksen (kuva 5) keskiössä on projektin 
aihe eli messuosasto. Tärkeitä messuosastoon 
vaikuttavia tekijöitä on kerätty sen ympärille. 
Messuosastolta vaaditaan mas-sasta erottu-
mista, sen avulla hankitaan uusia asiakkaita. 
Yrityksen brändin toivotaan heijastuvan mes-
sukävijöille messuosaston kautta ja osaston 
pitäisi olla myös helposti liikuteltava ja modu-
laarinen.

MESSUOSASTO

UUSIEN 
ASIAKKAIDEN

HANKINTA

MASSASTA
EROTTUMINEN

LIIKUTELTAVUUS
&

MODULAARISUUS

YRITYKSEN
BRÄNDI

Kuva 5, Viitekehys.
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Benchmarking eli vertailuanalyysi on tutki-
musmenetelmä, jossa vertaillaan organisaa-
tion toimintaa toisien organisaatioiden toi-
mintaan. Useimmiten vertailukumppani on 
suhteessa parempi kuin vertailussa oleva or-
ganisaatio, jolloin esikuvalta otetaan paran-
nusehdo-tuksia ja pyritään näin parantamaan 
oman organisaation toimintaa. (Uef.fi 2019) 
Mes-suista vertailuanalyysin kohteiksi valikoi-
tuivat WTM messut Lontoossa ja FIBO mes-
sut Kölnissä. Molemmilta messuilta valittiin 
kiinnostavia messuosastoja, joilla olisi jotain 
annettavaa Hydrohexin messuosastolle.

3.3 Benchmarking



21 Opinnäytetyö 2019 | Riina Vainiopää | Turun AMK

Haastattelu on hyvä tutkimusmenetelmä sil-
loin kun tutkija haluaa selvittää mm. haasta-
teltavan omia mielipiteitä, sekä näkemyksiä ja 
osallistua vuorovaikutteisesti tutkimusaineis-
ton keräämiseen. (Jyväskylän yliopisto, 2015).

Haastattelutyyppejä voidaan määritella muun 
muassa haastattelijan ja haastateltavan väli-
sen vuorovaikutuksen määrän mukaan. Avoin 
eli strukturoimaton haastattelu on hyvin lähel-
lä haastateltavan ja haastattelijan välistä kes-
kustelua, jota haastattelija ohjaa muutamilla 
esivalmisteluilla kysymyksillä. Strukturoitu 
haastattelu on taas lomakehaastattelu, jossa 
osapuolien välinen vuorovaikutus jää melko 
vähäiseksi (Jyväskylän yliopisto, 2015). 

On myös olemassa muunlaisia haastatteluta-

poja, kuten ryhmähaastattelu. Tällöin haastat-
telija puhuu samanaikaisesti usealle haasta-
teltavalle. Ryhmähaastattelussa on hyvää se, 
että siinä saa helposti ja nopeasti tietoa useal-
ta eri haastateltavalta samanaikaisesti.  (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006)

Tässä opinnäytetyössä haastateltiin Hydrohe-
xiin liittyvissä asioissa Hydron toimitusjoh-ta-
jaa Tommi Walleniusta. Walleniuksen lisäksi 
haastateltavana oli Viljami Alho, joka toimii 
Telialla team managerina ja pop up concept 
-managerina. Alho on vastuussa Telian mes-
suosastoilla tapahtuvasta myynnistä. Hänen 
työnkuvaansa kuuluvat muun muassa mes-
supaikkojen varaaminen ja messujen organi-
sointi. 

3.4 Haastattelu
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Messuosastolle on hyvä keksiä yhtenäinen 
teema, joka vahvistaa yrityksen brändiä ja 
viestittää messukävijöille halutun sanoman. 
Ongelmaksi jää teeman keksiminen. Hyvänä 
mahdollisuutena toimii aivoriihen järjestämi-
nen messutiimin ja messuosaston suunnitte-
lijan eli tässä tilanteessa opinnäytteen tekijän 
kanssa. On tärkeää asettaa selkeät tavoitteet 
ja kerätä erilaisia ideoita, jotka selkeyttävät 
osaston sanomaa ja auttavat asetettujen ta-
voitteiden saavuttamisessa. (Jansson 2007, 
45)

Vuonna 1942 Alex F. Osborn esitteli yleisölle 
aivoriihimenetelmän kirjassaan How to Think 
Up. Hän oli keksinyt ideointitavan työnteki-
jöilleen mainostoimisto BBDO:ssa, jotka ei-
vät olleet kyenneet itsenäisesti kehittämään 
ideoita asiakkaidensa tarpeisiin. Eri kokeilujen 
kautta syntyi aivoriihi uudenlaiseksi ryhmä-
työskentelytavaksi, jossa ideoiden määrä ja 
laatu molemmat paranivat. Aivoriihi koostuu 
neljästä perusperiaatteesta. Ensimmäinen 
perusperiaate on se, mitä enemmän ideoita 

syntyy sen parempi, eli määrä tuottaa laatua. 
Toinen periaate on ideointivaihe, jolloin ei an-
neta kritiikkiä, vaan kaikki ideat ovat terve-
tulleita. Kolmantena periaatteena poikkeavia 
ja hulluttelevia ideoita rohkaistaan, jolloin ne 
toimivat virikkeinä tavallisesta poikkeaville 
ideoille. Neljäntenä ja viimeisenä periaatteena 
on vanhojen ideoiden kehittäminen uusien 
ideoiden innoittamana. (Halme 2018)

Olemassa oleva ongelma, eli tässä tapaukses-
sa messuosaston ideointi, otetaan aivoriihen 
aiheeksi ja jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa 
tai piirtää paperille annetun hetken ajan omia 
ideoitaan. Ideointihetken jälkeen ryhmä yh-
dessä valitsee parhaat ideat äänestämällä (in-
nokyla.fi 2019).

3.5 Aivoriihi
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Dokumenttianalyysi eli kirjallisten lähtei-
den analyysi, on tutkimusmenetelmä, jolla 
hanki-taan lisätietoa ja uusia näkökulmia il-
miöille erilaisista kirjallisista lähteistä. Doku-
mentti-analyysissä pyritään tekemään omia 
päätelmiä esimerkiksi nettisivujen teksteistä, 
päi-väkirjoista, valokuvista tai puheista. (Op-
pariapu 2019)

3.6 Dokumenttianalyysi
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4.1 Messutrendit

Vuosi 2019 on tuonut mukanaan uusia mes-
sutrendejä. Jo vuoden 2018 puolella messu-ta-
pahtumissa kävijöille tarjottiin elämyksiä ja 
kokemuksia. Tämä trendi jatkuu yhä vah-vem-
pana myös vuoden 2019 puolella. Näytteillea-
settajat etsivät jatkuvasti uusia tapoja tarjota 
asiakkailleen mieleenpainuvia kokemuksia. 
Hyvänä esimerkkinä toimii virtuaalilasien 
yleistyminen messuosastoilla (kopexpo.com, 
2018).

Aitojen tarinoiden kertominen on kiinnos-
tanut kuluttajia jo jonkin aikaa. Tänä vuonna 
muista näytteilleasettajista voi erottua, ker-
tomalla miksi juuri sinun tuotteesi on paras, 
mikä on tarina tämän tuotteen takana. Tarinat 
herättävät tunteita asiakkaissa ja jäävät hyvin 
mieleen (kopexpo.com, 2018).

Mieleenpainuvan kokemuksen luomiseen 
vaikuttaa myös messuosaston asiakaskes-kei-
syys. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki osastoon 
tehdyt ratkaisut mietitään asiakkaan näkö-
kulmasta. Messuosastojen suunnittelussa on 
monia perussääntöjä, joita voi halu-tessaan 
käyttää, kuten se, että yhtä esittelijää koh-
ti pitäisi olla 5m2 tilaa. Nämä perus-säännöt 
voi tässä trendissä jättää taka-alalle ja niiden 
sijaan miettiä, mitä asiakas tarvitsee tehdäk-
seen ostospäätöksen (Rahman 2018).

4 MESSUOSASTO
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4.1.1 Telian messukäyttäytyminen

Telia osallistuu kaikenlaisille messuille ja hei-
dän messuosastonsa koostuvat vain muu-ta-
masta komponentista, joita on helppo kuljet-
taa mukana paikasta toiseen. Pienemmis-sä 
messuosastoissa on yleensä yksi tiski ja mai-
nosseinä. Isompiin messuosastoihin, jotka 
ovat noin 20 m2 komponenttien määrä tup-
lataan. Asiakkaille voidaan houkutella paikalle 
jakamalla makeisia, pipoja tai kosketusnäyttö-
kyniä ynnä muita oheistuotteita. 

Telian asiakkaiden hankkiminen messuilla 
perustuu pääasiassa myyjien aktiivisuuteen, 
messuosasto on pienemmässä roolissa. Sa-
tunnaiset onnenpyörät tai arvonnat ohjaavat 
messukävijöitä pisteelle. Alhon työnkuvaan 
messuilla kuuluu myös olennaisena osana 
seurata myyjien tekemistä ja sitä, että he nou-
dattavat messukeskuksen sääntöjä, kuten 

omalla pisteellään pysymistä. Tämän lisäksi 
myös työntekijöiden motivoiminen parem-
man tuloksen saamiseksi on tärkeää. (Alho, 
2019)
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4.2 Messutapahtumat

Jotkut voivat pitää messuja hieman vanhan-
aikaisena tapana levittää yrityksen sano-maa. 
Messujen voidaan väittää jääneen ajastaan 
jälkeen digitalisoitumisen myötä, sillä sosiaali-
sessa media mainostamisen välineenä on tul-
lut niin helpoksi kaikille yrityksille. Messujen 
puolestapuhujilla on kuitenkin monta hyvää 
argumenttia niiden eduksi. Mas-saviestinnän 
kautta meille syötetään jatkuvasti enemmän 
informaatiota. Tämän myötä vastaanottajat 
pystyvät päättämään kenelle antaa huomio-
ta. Tästä markkinoijat käyttä-vät nimitystä 
Permission Marketing. Messuilla kävijät taas 
hakeutuvat messuille varta vasten näytteil-
leasettajien vuoksi. He ovat ottaneet selvää 
kiinnostuksen kohteestaan jo etukäteen ja 
sosiaalisen median myötä jakavat sitä sadoil-
le, jopa tuhansille seuraajilleen. Näin ollen he 
levittävät yrityksen sanomaa eteenpäin kulut-
tajille, joita yritys ei välttämättä olisi muuten 
tavoittanut (Jansson ja Jansson 2017, 20).

Jatkuva kiihtyvä kehitys eri aloilla ja ihmisten 
ajanpuute tekevät messuista oivallisen koh-
taamispaikan yrityksille ja asiakkaille. Kävijät 
tulevat messuille saadakseen ja näh-däkseen 
uusia ideoita ja pysyäkseen ajan hermolla. 
Messuilla saa myös helposti uusia kontakteja. 
Näytteilleasettajille messuille osallistuminen 
taas tarkoittaa yhtä monen asi-akkaan tapaa-
mista tunnissa kuin he normaalisti tapaisivat 
yhdessä päivässä. Heidän ei myöskään itse 
tarvitse erikseen lähteä etsimään asiakkai-
ta, vaan asiakkaat löytävät heidän luokseen. 
Messut tarjoavat myös erinomaisen tuotetes-
tauspaikan. Messukävijät pääsevät asiantun-
tijoiden avustuksella kokeilemaan yrityksen 
tuotteita ja muodosta-maan niistä omat mie-
lipiteensä (Jansson 2007, 50).
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4.3 Messuosastot

Messuosastolla on messuilla kaksi tarkoitusta. 
Kaupalliselta kannalta messuosaston tarkoi-
tus on herättää asiakas toimimaan eli saada 
hänet ostamaan. Messuosasto on täydellinen 
kohtaamispaikka uusien kontaktien luomisel-
le eli uusien mahdollisten asiak-kaiden hank-
kimiselle. Toinen tarkoitus on jakaa informaa-
tiota yrityksestä ja sen tuotteis-ta (Keinonen ja 
Koponen 2001, 49).

Messukävijään täytyy tehdä pysyvä vaikutus, 
sillä hän näkee kymmeniä, jopa satoja mes-
suosastoja saman päivän aikana. Jäädäkseen 
kävijän pitkäkestoiseen muistiin, täytyy osas-
ton erottua muista osastoista, joko koollaan, 
muotoilullaan tai sijainnillaan. Kävijän täytyy 
myös kokea osasto tarpeelliseksi. Esittämällä 
ratkaisuja kävijän ongelmiin kokee kävijä osas-
ton koskevan häntä. Messuosaston kannattaa 
vedota mahdolli-simman moneen aistiin. Mitä 
useampi aisteista reagoi, sitä suuremmalla to-
dennäköisyy-dellä osasto jää mieleen (Jans-
son 2007, 19). 

Kun yritys osallistuu ulkomaisille messuille, on 
sen panostettava riittävästi messuosas-toon 
ja sen suunnitteluun. Ulkomaille lähdettäessä 
yritys panostaa huomattavan määrän rahaa ja 
aikaa. Kansainvälisillä messuilla kilpailu on to-
della kovaa. Yritykset suunnittelevat jatkuvasti 
toinen toistaan näyttävämpiä messuosastoja, 
eikä tällöin ole varaa jäädä jälkeen kehitykses-
tä, jos haluaa pysyä kilpailussa mukana (Kei-
nonen ja Koponen 2001, 50).

Messuosaston muodosta puhuttaessa, tarkoi-
tetaan useimmiten sen avoimien sivujen mää-
rää. Näin osastot voidaan muodon mukaan 
jakaa viiteen eri tyyppiin (kuva 6), jolloin avoi-
mia sivuja on yhdestä neljään. Kaksi avointa 
sivua voivat olla joko vierekkäin tai vastakkain, 
tällöin osaston läpi pääsee kulkemaan. Mes-
suosastoja vuokrataan useimmiten suorakai-
teen muotoisena ja neliömetreillä mitattuna 
(Keinonen ja Koponen 2001, 51).
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Osaston tuotteet ja näyttelyt voidaan laittaa 
joko avautumaan suoraan yleisölle tai jär-
jes-tellä ympäri osastoa. Ensimmäisessä vaih-
toehdossa asiakas täytyy houkutella sisälle 
osastoon, sillä neuvottelutilat täytyy sijoittaa 
osaston taustalle. Tällöin osastolla on vaarana 
ruuhkautua helposti. Myös oheistoimintojen 
suunnittelu osastolle on hankalaa. Jäl-kim-
mäisessä vaihtoehdossa messukävijöiden on 
helpompi tulla osaston sisälle tutustumaan 
tuotteisiin ja sinne mahtuu myös enemmän 
kävijöitä samanaikaisesti (Keinonen ja Kopo-
nen 2001, 51).

Hydrohexin messuosastosta on tärkeää tehdä 
kutsuva jokaiselle ohikulkijalle, sillä nä-kyvyy-
den lisääminen on yksi messujen päätavoit-
teista. Osastosta ei siis kannata tehdä liian sul-
jettua, mikä helposti tekee sen kiinnostavaksi 
vain rajatulle osalle yleisöä. Mes-suosastoilla 
käytettävät kalusteet voivat olla yrityksen 
omia tai niitä voi vuokrata messutapahtuman 
järjestäjiltä tai yksityisiltä julkisten tilojen ka-
lustajilta. Kuljetuskustannuksien takia vain 
erikoiset kalusteet, joita tarvitaan tuotteiden 
esittelyyn, kannattaa tehdä erik-seen (Keino-
nen ja Koponen 2001, 61).

Kuva 6, Erilaisia messuosaston seinien järjestelytapoja ylhäältä päin havainnollistettuna.
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4.3.1 Näkyvyyden rappuset

Messuosasto voidaan jakaa kolmeen osaan 
sen perusteella, kuinka hyvin ne näkyvät ohi-
kulkijoille. Messuosastolta tulisi löytyä ”näy-
teikkuna”, ”esittelytila” ja ”kehys”. Osas-toon 
halutaan kolmiulotteisuutta, jonka ansiosta 
esittelijällä on mahdollisimman paljon tilaa 
liikkua ja osaston näkyvyys on maksimoitu. 
Kehys nimensä mukaisesti kehystää osastoa 
ja on näin ollen sen korkein komponentti. Siinä 
olevan mainosviestin tulee olla hyvin selkeä ja 
pelkistetty. Esittelytilassa osaston työntekijät 
luovat suhteita asiakkaiden kanssa ja kertovat 
tuotteesta. Näyteikkuna on kohta, jossa asia-
kas saa ensikontaktin yritykseen. Tässä tilassa 
jaetaan esim. esitteitä tai lyhyesti tietoa yrityk-
sestä (Mes-sustandi.fi 2019).

Kuva 7, Näkyvyyden rappuset.
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4.4 Logistiikka ja modulaarisuus

Suurimman osan messuista ollessa ulkomail-
la, tulee messuosaston olla helposti liiku-
tel-tavissa. Lähimpiin Euroopassa sijaitseviin 
messuihin on mahdollista lähteä pakettiau-
ton kanssa, mutta hiemankin kauempiin on 
pakko matkustaa lentäen. Tällöin messuosas-
ton tulisi ideaalisti mahtua hyvinkin pieneen 
tilaan. 

Modulaarisuus termi tarkoittaa ryhmää tuot-
teita, joita voidaan käyttää joko yhdessä tai 
erikseen. Tuotteita pystyy keskenään järjeste-
lemään eri tavoin, jolloin mahdollisuudet hyö-
dyntää tuotteita erikokoisissa ja -muotoisissa 
tiloissa ovat lähes rajattomat.

Modulaarisuudella pyritään maksimoimaan 
messuosastolle suunniteltujen komponent-
tien käyttö eri tavoin. Messuosastoa on tar-
koitus käyttää monilla eri messuilla ja osas-
tolle varattu tila ei aina ole samankokoinen 
tai -muotoinen. Tällöin messuosaston osien 
muunneltavuus korostuu, sillä jokaiseen uu-
teen tilaan ei tarvitse suunnitella uusia kom-
ponentteja. 
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4.5 Toiminnallisuus ja oheistoiminnot

Messuosaston ehkäpä tärkein ominaisuus on 
erottua kilpailijoistaan positiivisella tavalla. En-
sivaikutelma messukävijään tehdään osaston 
ulkonäöllä, mutta osaston sisältö on se, mikä 
saa kävijän jäämään. Oheistoimintojen tarkoi-
tuksena on yleisön kiinnostuksen herättämi-
nen yritystä ja sen tarjoamia tuotteita kohtaan. 
Paras tapa esitellä tuotetta on havainnollistaa 
se, miten sitä käytetään (Keinonen ja Kopo-
nen 2001, 5).

Messuosastolla järjestettävien aktiviteettien 
määrä on lähes rajaton, ne vaihtelevat esi-
merkiksi golfputtauskisasta livebändin esityk-
seen. Tärkeää on kuitenkin osata linkittää toi-
minto yrityksen teemaan. Tällöin se saadaan 
kohdistettua haluttuun kohderyhmään, joka 
aktiviteetin jälkeen haluaa tietää enemmän 
yrityksestä ja sen tuotteista (Jansson 2007, 
56).

Messuosastosta voi myös tehdä interaktiivi-
sen, jolloin tarvetta erillisille aktiviteeteille ei 
välttämättä ole. Interaktiivisuus osallistaa par-
haimmillaan messukävijän kaikkia eri aiste-ja 
ja luo samalla myönteisen kohtaamisilmapii-
rin messuosastolle. Esimerkiksi keittiöväli-nei-
den toimittaja voi rakentaa osastostaan ko-
konaisen keittiön, jossa valmistetaan ruo-kaa 
sen sijaan, että hän tyytyisi esittelemään yk-
sittäisiä tuotteita. Tällä tavoin tehty messuym-
päristö herättää ihmisissä tunteita ja innoittaa 
(Jansson & Jansson 2017, 111).
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4.5.1 World Travel Market Lontoo

WTM eli World Travel Market messut järjestet-
tiin marraskuussa 2018 ExCelissä, Lontoossa, 
jossa Hydrohex kävi kartoittamassa mahdol-
lisia kansainvälisiä markkinoita. World Travel 
Market messut ovat maailmanlaajuiset mat-
kustusalan messut. Se tuo vuosittain globaa-
lin matkustusalan yritykset yhden katon alle 
keskustelemaan sen hetkisistä innovaatioista 
ja trendeistä. (WTM, 2019)

WTM messujen osastoista tähän opinnäyte-
työhön valikoituivat sellaiset, jotka kiinnittivät 
opinnäytteen tekijän huomion positiivisella 
tavalla. Visit Floridan osasto (kuva 6) koostui 
suuresta kuutiosta, jonka jokaisessa seinässä 
oli suuri aukko, josta messukävijät pää-sivät 
kävelemään sisään osastoon. Osasto oli sisältä 
kirkkaan keltainen ja sen huomiota herättä-
vimmät osat olivat suuri viherseinä ja iso näyt-
tö, josta näytettiin videoita Floridasta. Osaston 
kautta sai kuvan vehreästä ja aurinkoisesta 
matkakohteesta.

Kuva 8, Visit Floridan messuosasto
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Visit Finlandin osasto (kuva 7) oli hieman pie-
nempää kokoluokkaa, mutta siitä oli silti saatu 
tehtyä näyttävän näköinen valkoisilla kattoon 
laitetuilla lumikinoksia muistuttavilla panee-
leilla. Suomalaiseen tyyliin kuuluen osasto oli 
minimalistinen. Lukuun ottamatta muutamia 
seinillä olevia kuvia Suomen luonnosta, esi-
merkiksi revontulista, oli osasto puhtaan val-
koinen. Kävijälle jäi Suomesta hyvin luontopai-
notteinen ja talvinen tunnelma.

Oaky on yritys, joka tarjoaa hotelleille uuden-
laisen tavan myydä kustomoituja lisäpalve-lui-
ta asiakkailleen. Heidän messuosastonsa 
(kuva 8) erottui räikeän pinkillä värillä vie-rei-
sistä, hillitymmän värisistä osastoista. Mustat 
kuviolliset seinäpaneelit oli valaistu pin-keillä 
valoilla ja lattian matto oli myös pinkki. Osas-
to oli muuten täytetty pelkästään tuoleilla ja 
pöydillä keskusteluja varten, sekä tiskillä, jo-
hon ohikulkijat pystyivät pysähtymään. Näi-
den lisäksi osasto ei kaivannut muita tehostei-
ta, sillä ne olisivat tehneet siitä liian sekavan.

Kuva 9, Suomen messuosasto.

Kuva 10, Oakyn messuosasto.
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Monella osastolla messuilla oli jonkinlaista 
toimintaa tai erilaisia aktiviteetteja. Thaimaan 
osastolla oli potkunyrkkeilyn ammattilainen 
(kuva 11), jonka kanssa messukävijät saivat 
kokeilla potkunyrkkeilyä halutessaan. Turkin 
osastolla oli turkkilainen savenvalaja (kuva 12). 
Hän valoi erilaisia ruukkuja, joiden tekoa osas-
tolla ohikulkijat saivat ihailla. Brunein osas-
tolla (kuva 13) kävijät saivat mahdollisuuden 
mennä karikatyyriartistin piirrettäväksi. 

Kuva 11, Thainyrkkeilyä.     Kuva 12, Savenvalantaa.    Kuva 13, Karikatyyrin piirtämistä. 
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4.5.2 FIBO

FIBO on maailman suurin fitness ja wellness 
alan messutapahtuma, joka pidetään joka 
vuosi Kölnissä, Saksassa. Se vetää paikalle 
vuosittain yli 143,000 ihmistä yli 100 eri maas-
ta. Messuille rakennetaan kaksi ryhmäliikun-
talavaa ja yksi vesiurheiluun tarkoitettu allas. 
Altaan takia nämä messut olisivat täydelliset 
Hydrohexille esitellä tuotettaan, sillä messu-
kävijät pääsisivät kokeilemaan liikuntamuotoa 
vedessä paikan päällä. (Falco, G.)

Jumping fitnessin osasto (kuva 12) koostuu 
heidän treenissään käytettävistä trampo-
lii-neista. Osaston seinät on tehty suurista 
hexagoneista, joiden muoto on otettu tram-
poliinien muodosta. Vihreävalkoinen osasto 
on raikkaan ja kutsuvan näköinen. Osastolla 
pääsi myös ohjatusti kokeilemaan yrityksen 
tuotteita (kuva 13). 

Kuva 14, Jumping messuosasto.

Kuva 15, Messukävijät kokeilemassa Jumping-trampoliineja.
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Sparta oli tehnyt messuille Proteuksen ja Star-
Pron kanssa yhteisen messuosaston (ku-va 
14).  Kaikki kolme yritystä ovat urheiluvarustei-
den ja -laitteiden valmistajia. Osaston keskelle 
oli rakennettu nyrkkeilykehä, jonka keskellä 
oli neuvottelupöytä. Nyrkkeilykehän ympäril-
le oli jätetty tilaa muille yritysten tuotteilla ja 
pienemmille neuvottelupöydille. Osasto on 
huomiota herättävä, eikä jätä yrityksien toi-
minta-alaa arvailun varaan.

Kuva 16, Spartan, Proteuksen ja StarPron yhteisosasto.
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5.1 Haasteet ja mahdollisuudet

Hydrohex on vielä pieni yritys, eikä se ole maa-
ilmanlaajuisesti tunnettu. Haasteena on saa-
da messuosastosta tarpeeksi kiinnostavan 
näköinen, jotta se houkuttelee ihmisiä tutus-
tumaan entuudestaan tuntemattomaan yri-
tykseen. Yrityksellä ei ole valmiiksi min-kään-
laista messuosastoa, joten sen suunnitteluun 
on annettu täysin vapaat kädet. Mahdolli-
suuksia messuosaston ulkonäölle on siis lähes 
rajaton määrä. Tällainen vapaus tuo samalla 
myös valinnanvaikeuden mukaan projektiin.

5 SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
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5.2 Messuosaston suunnitteluprosessi

Osaston suunnitteleminen aloitettiin teke-
mällä erilaisia moodboardeja. inspiraatiota 
haettiin muun muassa erilaisista jo olemas-
sa olevista messuosastoista, tilataiteesta ja 
luon-nosta. Lähes jokaisessa moodboardin 
osastossa (kuva 17) on joko veden värejä ja 
erilaisia muotoja, jotka jollain tavalla muistut-
tavat aaltojen muotoja. Veden värejä löytyi 
messuosastoista niin matosta, tuotteista kuin 
muistakin rakenteista. Aaltojen muotoja osas-
toissa oli muun muassa kattopaneeleissa ja 
seinärakenteissa. Koska Hydrohex on yritykse-
nä on niin vahvasti liitetty veteen, haluttiin sen 
värejä ja raikkautta tuoda messuosastoon.
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Kuva 17, Moodboard messuosastoista.
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Hydrohex Oy:n markkinointitiimistä koottiin 
ryhmä aivoriihiä varten. Ryhmään osallis-
tui Tommi Wallenius (CEO), Tuomas Pitkä-
nen (markkinointi ja videotuotanto), Heikki 
Ruo-hola (tekniikka ja videotuotanto), Riikka 
Isotalo (tuotemuotoilu) ja opinnäytteen teki-
jä Riina Vainiopää (markkinointi ja graafinen 
suunnittelu). Jokaiselle viidestä osallistujasta 
annettiin kynä ja A3-kokoinen paperi. Näihin 
papereihin kaikkien oli tarkoitus kymmenen 
minuutin aikana kirjoittaa tai piirtää jokainen 
idea ja ajatus, mikä heille tuli messuosaston 
ideoinnista mieleen. 

Ideointivaiheen jälkeen jokainen ryhmän jä-
sen esitteli ideansa toisille ryhmän jäsenille, 
jonka jälkeen niistä keskusteltiin rakentavasti 
ja valittiin parhaat ideat jatkokehitystä var-ten. 

Jokainen ryhmän jäsen oli jollakin tavalla ot-
tanut veden elementtinä huomioon mes-
suosastollaan. Näitä ideoita oli esimerkiksi 
läpinäkyvä pleksikuutio täytettynä vedellä, 
jossa pystyisi demonstroimaan sovelluksen 
käyttöä tai vedenkestävien kuulokkeiden ja-
kaminen messulahjana arvokkaimmille uu-
sille kontakteille. Muita monessa paperissa 
esiintyneitä asioita olivat muun muassa hyvä 
valaistus, logon isosti esilletuonti, erikokoiset 
näytöt messuosastolla. 

Kuva 18, Aivoriihi.
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Aivoriihessä tarinankerronta nousi yhdeksi 
puhutuimmaksi aiheista. Tarinankerrontaan 
haluttiin myös lisätä teknologiaa. Yksi ide-
oista oli hyöty käyttää virtuaalilaseja ja viedä 
messukävijä niiden avulla treenaamaan min-
ne tahansa päin maailmaa. Taustaideana toi-
misi siis ajatus siitä, että kaiken kiireen kes-
kellä käyttäjä pystyy menemään lähimpään 
uima-altaaseen ja kuvittelemaan itsensä toi-
selle puolelle maapalloa tekemään Hydrohex 
treeniä. Virtuaalilasit eivät kuitenkaan vedessä 
ole kaikille käyttäjille sopiva harjoittelumetodi, 
sillä ne voisivat aiheuttaa aiheuttaa vedessä 
joillekin käyttäjille huimaavan olon. Näin ollen 
ideaa pystyisi jatkojalostamaan ja messuosas-
ton seinille voisi projisoida kuvaa erilaisista 
kohteista ja muuttaa äänimaailman myös 
kohteeseen sopivaksi.

Aivoriihi yrityksen jäsenien kesken toi myös 
todella hyviä ideoita messuosaston ulkonä-
köön ja sisältöön liittyen. Yksi ideoista oli saa-
da osasto näyttämään siltä, kuin kävijä itse 
olisi vedessä. Tämän pystyisi toteuttamaan 
erilaisten printattujen seinien avulla. Koska 
Hydrohex on pääasiallisesti suunniteltu allas-
ympäristöihin, oli yksi idea tehdä messuosas-
ton seinistä uima-altaan sisäpuolen näköiset. 
Esimerkiksi Sziget-festivaaleille oli 2018 kesällä 
luotu kuvausseinä, joka näytti tällaiselta (kuva 
19).

Kuva 19, Sziget-festivaalien kuvausseinä.
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Toinen vaihtoehto vesi-illuusion luomiseksi on 
veden ja valon kanssa leikittely. Argentii-nalai-
nen taiteilija Leandro Erlich on luonut Kana-
zawan nykytaiteen museoon illusorisen ui-
ma-altaan (kuva 20). Allas koostuu huoneesta, 
jonne ihmiset pääsevät käymään ja huoneen 
päälle laitetusta paksusta lasilevystä, jonka 
päällä on noin 10 cm vettä. Veden yläpuolella 
oleva valo ja vesi saavat alla olevan huoneen 
näyttämään siltä, kuin ihminen olisi sisällä ui-
ma-altaassa (Ker, 2019) 

Giant’s Causeway on Pohjois-Irlannissa sijait-
seva alue, jossa on noin 40 000 basaltti-pyl-
väästä muodostunut nähtävyys. Pylväät ovat 
pääasiassa kuusikulmioita, eli hexago-nin 
muotoisia. Veden ja hexagonien yhdistelmä 
on kuin tehty Hydrohexille. Vesielement-tien 
ja telineiden yhdistäminen messuosastolla jäl-
jittelisivät tätä luonnonihmettä. (Centre, 2019)

Kuva 20, Illusorinen tilataideteos uima-altaasta.

Kuva 21, Giant’s Causeway.
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Oikean uima-altaan tekeminen messuosas-
tolle olisi tehokkain tapa näyttää asiakkaille, 
kuinka sovellus toimii. Messuesittelijät voisi-
vat demonstroida tuotteen käyttöä tai mes-
sukävijät pääsisivät itse kokeilemaan treenin 
tehokkuutta. Kustannuksellisista ja käytän-
nöllisistä syistä tämä olisi valitettavasti liian 
haastavaa. Lähdin kuitenkin konseptin tasol-
la kehittämään ideaa tulevaisuuden messuja 
varten, jolloin yrityksellä olisi enemmän rahaa 
käytettävissä messuosastoon. 

Virtuaalilasien käyttö olisi yksi mahdollinen 
keino tuoda asiakas veden äärelle, ilman ve-
den tuomista messuosastolle. Asiakas laittaisi 
virtuaalilasit silmilleen ja päätyisi trooppiseen 
ympäristöön ja hänen edessään olisi Hydro-
hex-näyttö, josta hän pystyisi seuraamaan 
treenin ohjeita. 

Messuosastossa haluttiin keskittyä olennai-
sesti tuotteen ja sen teknologian esittelyyn. 
Treeninäyttöjen ja vedenkestävien tablettien 
esittely olisi osaston päätehtävä ja niitä halut-
tiin korostaa eri tavoin. Treeninäyttöjen esille-

tuonti on helppoa pelkän kokonsa ansiosta. 
Suuri näyttö, jossa näytetään Hydrohexin mai-
nosrullaa on omiaan vetämään katseita puo-
leensa. Pienet tablettinäytöt toisaalta vaativat 
enemmän. Ne tarvitsevat jonkinnäköisen te-
lineen tai korokkeen, joka toisi ne paremmin 
asiakkaiden näkyville. Koska vesi oli yksi ele-
mentti, joka selkeästi haluttiin tuoda mes-
suosastoon jollakin tavalla, oli yksi aivoriihen 
ideoista säilyttää vedenkestäviä tabletteja 
vedessä. Näin ollen messuasiakkaat näkisivät 
heti vedenkestävyys ominaisuuden. Vesi on 
myös epätavallinen elementti messuosastolla, 
joten se herättää kiinnostusta. 

Jo opinnäytetyön alussa päätettiin ottaa 3D 
-mallinnus osaston havainnollistamiseen mu-
kaan, sillä se on kohtuullisen nopea ja teho-
kas tapa näyttää valmis lopputulos. Tämän 
opinnäytetyön tarkoituksena ei ollut raken-
taa valmista messuosastoa, vaan suunnitella 
ja havainnollistaa se toimeksiantajille muilla 
keinoin. Tähän 3D mallinnus on ehdottomasti 
paras tapa. 
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5.3 Luonnostelut

Ensimmäisissä kuvissa on hahmoteltu tablet-
tien ja niille tehtyjen telineiden sijoittelua. 
Tabletit olisivat sijoitettuina joko kapeisiin ja 
korkeisiin telineisiin, joiden sisäpuolella olisi 
säilytystilaa. Telineiden päällä olisi pieni vedel-
lä täytetty kuutio, jossa vedenkestäviä tablet-
teja voitaisiin pitää esillä. Kulmapaikalla oleval-
la messuosastolla olisi ideaalissa tilanteessa 
uima-allas, jossa olisi 30-60 minuutin välein 
Hydrohex-liikkeiden ja treeninäyttöjen esitte-
lyä.
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Vasemmalla kuvassa olevassa messuosas-
tossa on keskellä täyttämätön uima-allas.   
Sen seinät muodostavat U-muotoisen mes-
suosasto, jonka kaikissa seinissä olisi uima-al-
taan seinien näköinen printattu kuva, jolloin 
messukävijä pystyisi kuvittelemaan ole-vansa 
vedessä tekemässä treeniä. Perimmäisessä 
seinässä uima-altaan edessä on treeninäyt-
tö, josta treeniohjeita voi seurata ja osaston 
etuosassa leveä tiski usealle treenitabletille. 
Oikeassa kuvassa on pieni pelkistetty mes-
suosaston, jossa on tablettien esittely teline ja 
seinillä treeni- ja mainosnäyttöjä.
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Kuva 23, Hahmotelmia messuosastosta ja messutiskistä.
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360 osastossa (kuvat 24-25) ei olisi seiniä ol-
lenkaan, vaan sitä tukisivat metalliset pylväs-
rakenteet. Osasto koostuisi isosta hexagonin 
muotoisesta altaasta, jossa olisi vettä ja missä 
messukävijät pystyisivät treenaamaan. Altaan 
vieressä olisi yksi iso treeninäyttö ja tiskillä pie-
niä tablettinäyttöjä esiteltäväksi. Asiakkaan 
mennessä altaaseen hänen kulutuksena mi-
tattaisiin ja ideana olisi, että kaverit voivat kisa-
ta toisiaan vastaan siinä, kumpi saa kulutettua 
enemmän kaloreita treeniä tehtäessä. Koko 
messujen voittaja saisi itselleen arvokkaat ve-
denkestävät kuulokkeet.

Kuva 25, Mallinnus 360 osastosta.
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Kuva 25, Hahmotelma 360 osastosta.
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5.4 Messumyyjän vaatteet

Hydrohexillä on tällä hetkellä vain yhdenlai-
nen t-paita malli käytössä edustustilaisuuksiin 
(kuva 27). Paidan kuviointia ja mallia halut-
tiin muuttaa yhtenäisemmäksi muun brän-
din materiaalin kanssa ja samalla tehdä siitä 
ammattimaisemman näköinen. Paidasta ha-
luttiin myös kaksi erilaista mallia, yksi toppi-
mainen malli naisille ja t-paita malli miehille. 
Materiaalin tulisi olla teknistä kangasta, joka 
sopii urheiluun ja jolloin sitä voisi myös tar-
peen tullen käyttää vedessä. Vanhasta paita-
mallista haluttiin säilyttää hexagon kuvio ja 
yrityksen logo. Paidan kuvioinnissa lähdettiin 
leikittelemään erilaisilla väriyhdistelmillä, sekä 
kuvioiden ja logon sijoituspaikoilla. 

Kuva 26, Vanha paitamalli.
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Paita, jonka ulkonäöstä pidettiin eniten (kuva 
28), oli satunnaisen näköisellä hexagon kuviol-
la kuvitettu etuosa, jossa logo sijoitetaan rin-
nalle ja sen h-kirjain menee yhden hexagonin 
sisään.

Tästä kyseisestä mallista (kuva 28) hexago-
nien kokonaisvaltaisuutta paidan helmasta 
haluttiin vielä vähentää. Lopullisen kuvituksen 
idea lähti ajatuksesta tuoda yrityksen alkupe-
rämaa Suomi hienovaraisella tavalla mukaan. 

Kuviossa hexagonit muodostavat kokonai-
suudessaan Suomen maan rajat (kuva 29). 
Kuvio jatkuu myös paidan selkä-puolelle, jol-
loin yhteys Suomen karttaan ei ole liian selkeä 
(kuva 30).
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Kuva 27, Ehdotuksia uuteen paitaan.
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Kuva 28, Vaihtoehdoista ensimmäinen valikoitu vedos. Kuva 29, Lopullisen paidan kuviointi etupuolelta. Kuva 30, Lopullisen paidan kuviointi selkäpuolelta.
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5.5 Messulahjat

Hyvä messulahja tekee saajansa iloiseksi, siitä 
on käyttäjälleen hyötyä. Se myös välittää yri-
tyksen sanomaa. Jos haluaa erottua joukosta, 
kannattaa unohtaa kynät ja makeiset ja kek-
siä jotain uutta, harkittua ja kohdistettua mas-
saroinan tilalle. Lahjoilla on merkittävä osuus 
kävijöiden houkuttelemisessa osastolle. 

Lahjojen pitää olla sellaisia, mitkä antavat 
saajalleen sanoman, joka halutaan lahjan an-
tavaan yritykseen liittää. Jos lahjan halutaan 
lisätä osaston näkyvyyttä, kannattaa sen olla 
halpa ja jakaa sitä osaston ulkolaidalla. Tällöin 
mahdollisimman moni kävijä saa sen ja kul-
jettaa sitä mukanaan ympäri messukeskus-
ta. Jos lahja halutaan jakaa vain harvoille ja 
valituille, suositellaan ne jaettavaksi osaston 
sisäpuolella ja mieluiten vasta kes-kustelun 
jälkeen. (Jansson & Jansson 2017, 115)

Koska Hydrohex on vielä melko tuntematon 
yritys, halutaan sille näkyvyyttä mahdolli-
simman paljon. Näin ollen messulahjan tulee 
olla näkyvä ja helposti jaettava. Hydrohexilla 
on olemassa olevia kumisia rannekkeita (ku-

vat 31 ja 32), joita on jaettu tunneilla käyville 
asiakkaille. Rannekkeissa on yksinkertaises-
ti lukenut Hydrohexin instagram-tilin nimi. 
Rannekkeet ovat olleet toimiva tapa allasym-
päristössä mainostamiseen, sillä kumisen ma-
teriaalin takia ne sopivat vesiympäristöön ja 
jäävät ihmisille helposti käteen. Messuilla jaet-
tavien lahjojen täytyy täyttää samat kriteerit, 
kuin rannekkeen. Eli tuotteen täytyisi sietää 
vesiympäristöä ja säilyä messujen ulkopuo-
lelle asti, jotta mahdollisimman moni näkisi 
sen. Hyvä esimerkki tällaiseksi tuotteeksi olisi 
siirtotatuointi. Tatuointi olisi helppo laittaa esi-
merkiksi käsivarteen ja se pysyy paikallaan ve-
siympäristössä. Siirtotatuointi pysyisi kädessä. 
Tatuoinnin kuvana olisi sama kuva kuin Hyd-
rohexin myyntineuvottelijoiden ja messuesit-
telijöiden paidoissa (kuva 33). 
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Kuva 31, Rannekkeen tilausvedos.

Kuva 33, Siirtotatuoinnin kuva.
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6.1 Messuosaston komponentit

Hydrohex on vielä pieni yritys, eikä se ole maa-
ilmanlaajuisesti tunnettu. Haasteena on saada 
messuosastosta tarpeeksi kiinnostavan nä-
köinen, jotta se houkuttelee ihmisiä tutustu-
maan entuudestaan tuntemattomaan yrityk-
seen. Yrityksellä ei ole valmiiksi minkäänlaista 
messuosastoa, joten sen suunnitteluun on 
annettu täysin vapaat kädet. Mahdollisuuksia 
messuosaston ulkonäölle on siis lähes rajaton 
määrä. Tällainen vapaus tuo samalla myös va-
linnanvaikeuden mukaan projektiin.

6 LOPPUTULOS
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Kuva 34, Pöydät pinottuina sisäkkäin.

Kuva 35, Tablettiteline ja treenitabletti.

Kuva 36, Tablettitelineitä.
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Messuosastolla on myös tiski, jonka päätarkoi-
tus on toimia säilytystilana messuesitteli-jöi-
den omille tavaroille, esitteille, käyntikorteil-
le ynnä muulle messuosaston pientavaralle. 
Pöydän taakse mahtuu kaksi tuolia, joissa esit-
telijät voivat lepuutella jalkojaan. Pääasi-as-
sa esittelijät kuitenkin seisovat esittelemässä 
tuotteita, mikä sopii urheiluyrityksen brän-
diin. Tiskejä pystyy messuilta yleensä vuok-
raamaan, joten tiskin personoimalla, siitä saa 
brändin mukaisen. Tiskin etupuolelle liima-
taan poistettava tarra Hydrohexin logolla ja 
sloganilla. Tarraa vaihtamalla on helppo muut-
taa tiskin ilmettä. 

Messuosastolla on tarkoitus soittaa Hydro-
hexin musiikintekijän Onni Vilon tekemää 
mu-siikkia. Musiikin on tarkoitus olla rauhallis-
ta ja sisältää paljon veden ääniä, jolloin mes-
su-kävijä yhdistää kuuloaistinsa kautta yrityk-
sen veteen. 

Messuosaston yhteen seinään tulee iso Hydro-
hexin logo ja sen alapuolelle näyttö. Näy-tös-
tä pystytään näyttämään joko treenivideota 
tai Hydrohexin mainosrullaa. Toinen sei-nis-
tä jätetään tarkoituksella tyhjäksi (kuva 41) ja 
messukävijöitä kehotetaan ottamaan kuvia 
sen edessä. Parhaan kuvan ottajalle on tarjolla 
palkinto. Tarkoitus on saada mah-dollisimman 
moni messukävijä julkaisemaan kuva Hydro-
hexin hashtageilla ja näin ollen lisätä yrityksen 
näkyvyyttä. 
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Kuva 37, Messutiski edestä.                    Kuva 38, Messutiski takaa.
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6.2 Osaston graafinen ilme
Osaston seinissä ja lattiassa on tulostettu 
”uima-allas ilme”, joka luo messukävijälle il-
luusion olevansa uima-altaan sisällä. Seiniä 
osastolla on kaksi ja ne muodostavat yh-des-
sä L -kuvion. Tällöin osasto pysyy avoimena 
kävijöille, mutta samalla seiniä on tar-peeksi, 
jolloin uima-altaan sisäpuolelta näyttävät sei-
nät saavat tarpeeksi näkyvyyttä. Seinien ku-
viointia on myös helppo muokata messujen 
tunnelman mukaisesti. Printtien vaihtaminen, 
muuttaa osaston ilmettä suuresti, jolloin se on 
muokattavissa kaikenlaisille messuille.



61 Opinnäytetyö 2019 | Riina Vainiopää | Turun AMK

Kuva 39, Messuosasto edestä.
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Kuva 41, Messuosasto.
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6.3 Palaute

En ole vielä saanut Hydrohexiltä lopullista pa-
lautetta, mutta tähän mennessä käydyissä 
keskusteluissa saatu palaute on ollut positii-
vista.
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7.1 Loppupohdinta ja arviointi

Prosessin aikana minulle kertyi paljon tietoa 
messuosastosuunnittelusta. Vaikka alalle teh-
tyä kirjallisuutta ei loputtomiin ole, koen luke-
mieni kirjojen olleen tiiviitä ja kattavia pa-ket-
teja messuosastosuunnittelusta ja ylipäätään 
messuista. 

Työssäni pääsin tavoitteeseen, joka oli to-
teuttaa joukosta erottuva messuosasto, joka 
toimii hyvänä paikkana uusien asiakassuh-
teiden luomiselle. Koen suunnitelman olevan 
sellainen, minkä yritys pystyy ottamaan käyt-
töönsä ja viemään messuille mukanaan. Jos 
jotain voisin tehdä toisin, niin olisin itse voinut 
käydä enemmän paikan päällä eri messuilla 
ajan ja varojen näin salliessa. Näin ollen olisin 
nähnyt käytännössä, mikä ihmi-siin vetoaa. 
Löysin myös itsessäni kehityskohteita, kuten 
järjestelmällisyys ja keskitty-miskyky. Nämä 

kuitenkin kehittyivät opinnäytteen tekemisen 
myötä. Projekti myös vah-visti itsenäistä pää-
töksentekoani sekä aikataulutusta. 

7 YHTEENVETO
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