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1 JOHDANTO 

Perehdyin opinnäytetyössäni kaupunkilaisille suunnattuihin 

kohtaamispaikkoihin, ja siihen, millaisten elementtien ansiosta vierailu 

kohtaamispaikassa voi muodostua elämykselliseksi. Opinnäytetyöni on 

osa Tajumo-hanketta, jonka tavoitteena on lahtelaisen taide- ja 

muotoilukeskuksen kokonaiskonseptin rakentaminen. Opinnäytetyöni 

tarkoituksena on selvittää, kuinka keskukseen suunniteltavalla 

kohtaamispaikalla voidaan tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa ja 

lisätä vierailukokemuksen elämyksellisyyttä. Selvitin myös sitä, millaista 

tunnelmaa ja millaisia elementtejä hyödyntämällä Taide- ja 

Muotoilukeskuksen tiloihin sijoittuvasta kohtaamispaikasta saataisin 

kaupunkilaisille mahdollisimman houkutteleva ja helposti lähestyttävä. 

Kartoitin kaupunkilaisten keskuudessa suosittujen kohtaamispaikkojen 

nykytilannetta benchmarkkaamalla erilaisia kohteita ja perehdyin 

trendiennusteisiin siitä, mihin suuntaan ihmisten arvot ja kaupunkilaisten 

vapaa-ajan vietto - ja työskenetelytavat ovat liikkumassa. Kvalitatiivisen 

käyttäjätiedon keräämiseksi koostin strukturoidun haastattelun, joka 

lähetettiin Lahden ja sen lähikuntien asukkaista koostuvan 

tuotekehityspaneeli LahenD:n jäsenille, ja lisäksi Lahti- ja 

Muotoiluinstituutin opiskelijat- facebook-ryhmiin. Näillä menetelmillä 

kerättyä materiaalia hyödynsin aineistona järjestämässäni 

asiantuntijatyöpajassa, jossa luotiin skenaarioita tulevan keskuksen 

kohtaamispaikasta.  
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2 KEHITTÄMISTYÖN ESITTELY 

Opinnäytetyöni on osa Tajumo-hanketta, jonka tavoitteena on luoda 

kokonaiskonsepti ja suunnitelma lahtelaiselle taide- ja muotoilukeskukselle 

ja sen verkostomaiselle toiminnalle. Hankkeessa konseptoidaan taide- ja 

muotoilukeskuksen osatoiminnot: taidemuseo, kaupunkilaisten 

kohtaamispaikka, Lahti Design Center, myymälätoiminta sekä 

ravintolapalvelut. Kokonaiskonseptoinnin tavoitteena on tuottaa uutta 

digitaalista teknologiaa hyödyntäviä vuorovaikutteisia ja osallistavia 

elämyskokemuksia eri kohderyhmille, ja tuottaa ja pilotoida erilaisia 

vetovoimaisia tapahtuma- ja näyttelykokonaisuuksia. (Lahden 

Ammattikorkeakoulu Oy, 2017) Yhtenä konseptin osana on tarkoitus luoda 

Taide- ja Muotoilukeskuksen katutasosta matalan kynnyksen 

kohtaamispaikka kaupunkilaisille, ja tämä toimii oman kehittämistehtäväni 

tarkastelun kohteena. 

2.1 TAJUMO - HANKE 

Lahden kaupungin keskusta on painiskellut imago-ongelman kanssa jo 

vuosia ja keskustan kehittäminen on jatkuvasti keskustelun alla. TAJUMO-

hankkeen vaikutustavoitteena onkin saada aikaan Lahden ydinkeskustan 

brändiin myönteinen historiallinen käänne. Lahden kaupunkiseutua 

kehitetään kansainvälisesti merkittävänä ympäristö- ja muotoiluosaamisen 

sekä käytäntölähtöisenä innovaatio- ja elinkeinokeskittymänä, ja TAJUMO 

täydentää tätä alueellista muotoiluosaamisen ekosysteemiä. Hankkeessa 

rakennetaan kokonaiskonsepti, joka uudistaa Lahden taidemuseon 

toiminnot ja palvelut vuorovaikutteisiksi ja käyttäjälähtöisiksi kokemuksiksi 

ja elämyksiksi.(Lahden Ammattikorkeakoulu Oy, 2017)  

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uudenlaisia tapahtuma- ja 

näyttelykokonaisuuksia, joita voi olla toteuttamassa monenlaiset toimijat 

kuten museot, taide- ja muotoilutoimijat, kaupunkilaiset, opiskelijat ja 

järjestöt. Kokonaisuus muodostuu viidestä konseptista: 1) Taide- ja 

Muotoilukeskuksen kokonaiskonsepti  2) Museo- ja näyttelytoiminnan 
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konsepti  3) Lahti Design Centerin palvelukonsepti  4) Kaupunkilaisten 

kohtaamispaikkakonsepti  5) Myymälätoiminnan ja tukipalveluiden 

konsepti. (Lahden Ammattikorkeakoulu Oy, 2017) Tästä kokonaisuudesta 

Taide- ja Muotoilukeskus hankkeen projektipäällikkö Katariina Mäenpää 

on luonut alla olevan kuvion. (Kuvio 1) 

 

 

 

 

Uutta kaupunkimaista elämäntyyliä ja ydinkeskustan kaupallista 

palvelukykyä edistää Keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ry, jonka 

muodostavat yrittäjät, kiinteistöt ja kaupunki. Lahti City ry on mukana 

osatoteuttajana myös TAJUMO-hankkeessa. (Lahti City ry, 2018) Lahti 

City ry:n vastuulla hankkeessa on muun muassa tuoda taide- ja 

muotoilukeskuksen toiminnallinen idea Lahden ydinkeskustan brändiin 

rikastamalla ydinkeskustan todellista kävijäkokemusta. Pitkän aikavälin 

vaikutuksina taide- ja muotoilukeskuksen on tarkoitus elävöittää kuihtuvaa 

Lahden ydinkeskustaa elinkeinotoiminnan paikkana ja uudistaa 

ydinkeskustan mainetta palvelu- ja kohtauspaikkapainotteiseksi. (Lahden 

Ammattikorkeakoulu Oy, 2017) 

Kuvio 1. Taide- ja muotoilukeskuksen konseptointi ja osatoiminnot  (Lahden 

ammattikorkeakoulu Oy. 2017 
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2.2 AIHE JA VIITEKEHYS 

Kehittämistyössäni pyrin selvittämään, millaisia kaupunkilaisten 

kohtaamispaikat ovat, millaiset asiat korostuvat ja millainen voisi olla 

kohtaamispaikka Lahden Taide- ja muotoilukeskuksessa. 

Taide- ja muotoilukeskukseen suunniteltavan kohtaamispaikan on 

tarkoitus osaltaan elävöittää Lahden ydinkeskustaa. Sen halutaan olevan 

helposti lähestyttävä ja laadukas, ja kohderyhmä on laaja käsittäen eri-

ikäiset kaupunkilaiset, taiteen ja muotoilun ammattilaiset, matkailijat, 

Lahden kaupungin ja alueen kunnat, yritykset, palvelutuottajat ja järjestöt. 

Lahtelaiset eivät yleisesti ottaen koe ydinkeskustaa nykyisenlaisena 

vetovoimaiseksi vaan sinne kaivataan uutta sisältöä ja elämää.  

Kohtaamispaikan suosittuutta on mahdotonta suunnitella etukäteen mutta 

siihen voidaan vaikuttaa valitsemalla tueksi oikeanlaisia elementtejä. 

Sijainti ja viihtyisät sekä toimivat tilat ovat yleensä lähtökohtana mutta yhtä 

tärkeiksi muodustuvat tarjolla olevat palvelut, ilmapiiri ja paikan arvot. 

Helpointa kohtaamispaikaksi on mieltää kahvilat, toisaalta 

kohtaamispaikka voi myös olla ”stokkan kellon alla” tai koirapuistossa. 

Taide- ja muotoilukeskukseen suunniteltavan kohtaamispaikan halutaan 

olevan elämyksellinen ja siitä tulokulmasta perinteinen kahvila ei varmasti 

riitä. Kohderyhmä on hankesuunnitelmassa määritelty hyvin laajaksi ja 

muodostuukin tärkeäksi pohtia millä tavoilla kutakin ikä- tai sidosryhmää 

palvellaan. Suomen Museoliiton vuonna 2012 teettämän Museokävijä 

2011 tutkimuksen mukaan museoiden kävijöistä suurin ikäluokka ovat 56-

65 vuotiaat (Levä, Taivassalo, 2012. 5). Tämä seikka voisi olla aiheellista 

huomioida kohtaamispaikan suunnittelussa, vaikka toki taide- ja 

muotoilukeskuksen on tarkoitus kerätä paikalle asiakkaita paljon normaalia 

taidemuseota laajemmalta alalta. Lahdessa erityisesti nuoret kokevat 

jääneensä huomiotta ja kaipaavat kipeästi tiloja keskusta-alueelle omiin 

tapaamisiinsa. Toisaalta työn tekemisen murros, etätyömahdollisuuksien 

lisääntyminen ja toimisto-nomadien määrän kasvu on luonut paljon 

uudenlaista tilatarvetta ja potentiaalia.  
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Visuaalissa viitekehyksessäni kuvaan kehiä, joiden ytimessä Taide- ja 

Muotoilukeskus on, sekä säteillä omaan kehittämistyöhöni liittyviä 

elementtejä. Kehittämistyön painotuksia olen visuaalisessa 

viitekehyksessäni kuvannut elementtiin liittyvän pallukan koolla. 

 

 

 

 

2.3 MENETELMÄT 

Jaoin kehittämistyöni aineistonhankintamenetelmät neljään eri tyyppiin. 

Nämä eri menetelmät täydensivät toisiaan ja näiden avulla sain luotua 

mahdollisimman rikkaan kokonaiskuvan asiasta. Kehittämistyöni kohde on 

suunnitteluasteella oleva Taide- ja Muotoilukeskus, ja sen tiloihin sijoittuva 

kohtaamispaikka kaupunkilaisille. Tästä syystä halusin ottaa laadullisia 

Kuvio 2. Visuaalinen viitekehys kehittämistyöstäni. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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tutkimusmenetelmiä hyödyntäen selville, keitä mahdolliset asiakkaat 

olisivat, ja minkälaisia odotuksia heillä olisi kohtaamispaikan suhteen. 

Mielestäni oli tärkeää tarkastella kohdetta myös tulevaisuusorientoituneesti 

ja ottaa huomioon eri trendiennusteita. Benchmarking-menetelmän ja 

havainnoinnin valitsin mukaan, koska halusin perehtyä elämyksellisyyden 

avainasioihin nykyisissä ihmisten suosimissa kaupunkikohteissa. Näiden 

lisäksi toin vielä rinnalle elämyksellisyydestä tehtyä tutkimusta ja vertailin 

sitä omiin havaintoihini. (Kuvio 3.) 

 

 

 

 

 

Elämykset 

Aineiston analysointia varten selvitin elämyksistä ja elämyksellisyydestä 

tehtyä tutkimusta. Mikä on elämys? Mitkä asiat ovat oleellisia, että 

elämyksellisyys toteutuu? Tähän käytin Tarssanen & Kylänen (2009) 

Elämyskolmio -mallia, sekä Pine & Gilmoren (1999) The Sweet Spot - 

teoriaa. Näiden avulla pystyin muodostamaan kuvaa elämyksellisyyden 

Kuvio 3. Toimintasuunnitelma, jossa kehittämistyöhöni liittyvät elementit on laitettu 

järjestykseen yläotsikoiden mukaan. Nuolimaisen kuvion yläosaan on nostettu paikalliset, 

kohtaamispaikkaan konkreettisemmin liittyvät elementit, ja alaosassa yleisemmin 

elämyksellisyyteen liittyvät teemat. (Liisa Mäyränpää 2018) 
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erilaisista tutkimuksen kautta löytyneistä ominaispiirteistä. Näin minun oli 

mahdollista kytkeä omin kehittämismenetelmin saadut tulokset laajempaan 

kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Saaranen-

Kauppinen, Puusniekka, 2006) Näitä analyysimalleja käytin apuvälineenä 

hankitun laadullisen haastattelun ja havainnointiaineiston analyysissä.  

 

Benchmarking 

Benchmarking-menetelmää halusin hyödyntää erityisesti elämyksellisten 

kohtaamispaikkojen nykytoteutusten kartoittamisessa. Havainnoin, kuinka 

elämyksellisyys toteutuu valitsemissani museokohteissa ja koin myös 

tärkeäksi benchmarkata ylipäätään suosittuja kaupunkilaisten 

kohtaamispaikkoja. Näin pystyin löytämään avainasemassa olevia 

elämyksellisiä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka olisivat hyödynnettävissä 

myös Taide- ja Muotoilukeskuksen kohtaamispaikassa. Kohteiden 

benchmarkkauksen toteutin menemällä paikan päälle havainnoimaan ja 

muutamissa kohteissa tein myös asiakkaille pikahaastatteluja. Kohteet 

benchmarkkaukseen valikoin merkittävistä ja ajankohtaisista, paljon 

julkisuuttakin saaneista pääkaupungin keskusta-alueen kaupunkilaisten 

palvelutarjontaa lisäävistä hankkeista. Tavoitteeni oli benchmarkkauksen 

avulla löytää avainelementtejä, jotka ovat ratkaisevia suositun ja toimivan 

kohtaamispaikan rakentumisessa ja joita on sitten mahdollista hyödyntää 

kehityskohteeni ideoinnissa. 

 

Trendiennusteet 

Tulevaisuusorientoituneen aineiston tuottamiseksi perehdyin 

kaupunkikulttuuriin liittyviin megatrendeihin, sekä Museotrendit 2017 

aineistoon (Network of European Museum Organization).  

Valitsin tarkastelun alle sopivimmat trendit sen perusteella, mitkä ilmiöt 

selvimmin vaikuttavat kaupunkilaisten kohtaamispaikan 
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vetovoimaisuuteen. Palvelut ja tilat ovat kohtaamispaikan ydin, ja 

asiakkaiden osalta ihmisten käyttäytyminen ja kulttuuri hyvin oleellisessa 

osassa.  

 

Strukturoitu käyttäjähaastattelu 

Kvalitatiivisen käyttäjätiedon keräämiseksi koostin strukturoidun 

haastattelun, joka yhdessä Tajumo –ryhmän kanssa viimeisteltiin 

lopulliseen muotoonsa. Strukturoitu haastattelu toteutettiin sähköisessä 

muodossa ja se koostui avoimista kysymyksistä ja väittämistä. Avoimet 

kysymykset laadin sellaiseen muotoon, että saisin tulokseksi tietoa, joka 

olisi mahdollisimman vähän tulkinnanvaraista. Halusin selvittää sitä, mitkä 

ovat kaupunkilaisten nykyisiä kohtaamispaikkoja, mitä ominaisuuksia tai 

palveluita he pitävät kohtaamispaikoissa tärkeinä, ketkä olisivat juuri 

tämän kohtaamispaikan kohderyhmää, sekä mitä kaupunkilaiset pitävät 

hyvinä elämyksinä. Väittämät taas oli laadittu peilaten avoimien 

kysymysten teemoja 2017 tehtyyn Museotrendit tutkimuksen kymmenen 

kohdan listaan (Network of European Museum Organization). Linkki 

strukturoituun haastatteluun lähetettiin Lahden ja sen lähikuntien 

asukkaista koostuvan tuotekehityspaneeli LahenD:n jäsenille ja lisäksi 

Lahti- ja Muotoiluinstituutin opiskelijat- facebook-ryhmiin. 

 

Asiantuntijatyöpaja 

Selvitystyöni päätteeksi järjestin asiantuntijatyöpajan, jossa luotiin 

keräämäni aineiston avulla kaksi skenaarioita tulevan Taide- ja 

Muotoilukeskuksen kohtaamispaikasta.  
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3 ELÄMYKSET 

“The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to 

reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.”   

- Eleanor Roosevelt, 1960 

3.1 MIKÄ ON ELÄMYS? 

Elämyksistä ja elämyksellisyydestä puhutaan nykyään paljon ja 

monenlaisissa yhteyksissä. Ensimmäisenä tulee mieleen erilaiset luonto-, 

matkailu- ja ruokaelämykset, konsertit, tapahtumat ja esitykset. Ihmiset 

hakevat elämyksiä vapaa-ajallaan ja elämyksellisiä kokemuksia onkin 

nykyään tarjolla runsaasti. Pine & Gilmore lanseerasivat termin 

elämystalous (eng. experience economy) 1999 julkaistussa teoksessa The 

Experience Economy. Heidän mukaansa nykymaailmassa yritysten 

tarjoamien hyvin toistensa kaltaisien tuotteiden ja palveluiden avulla ei ole 

enää mahdollista varmistaa taloudellista kasvua ja luoda uusia 

työpaikkoja, vaan parhaimmat mahdollisuudet ovat niillä, jotka pystyvät 

tuotteiden ja palveluiden lisäksi luomaan elämyksiä. Elämystaloudessa 

yritysten pitää luoda uniikkeja yhdistelmiä, jos haluavat turvata 

asiakastyytyväisyyden ja varmistaa taloudellisen elinvoimaisuuden. (Pine 

& Gilmore 2011, The Experience Economy - The Updated Edition, 70)  

Pine ja Gilmore esittelevät elämyksien erilaisien ilmenemismuotojen 

analyysin ja kehittämiseen sopivan nelikenttäkuvion (Kuvio 4.) The Sweet 

Spot (Pine & Gilmore, 1999), jonka mukaan elämystä voidaan analysoida 

neljänä eri osa-alueena. Kuvio jakautuu horisontaali- ja vertikaalilinjoihin, 

jossa horisontaalille asettuvat vastakkain passiivinen ja aktiivinen 

osallistuminen, ja vertikaalille omaksuminen ja uppoutuminen. 

Horisontaalilla linjalla määritellään elämyksen kokijan osallistumisen tasoa. 

Vasemmalla passiivisella osallistumisella tarkoitetaan esimerkiksi 

konsertin tai esityksen yleisöä, jossa he ovat paikalla lähinnä kuuntelijoina 

ja katselijoina.  
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Oikealla olevalla aktiivisella osallistumisella tarkoitetaan yleisöä, joka 

osallistuu tekemiseen esimerkiksi konsertissa laulamalla mukana. 

Pystylinjalla määritellään asiakkaan kokemukseen sitoutumisen taso. 

Omaksumisella tarkoitetaan enemmän jonkin taidon tai asian oppimista 

kokemuksen kautta. Tästä esimerkki voisi olla vaikka melontakurssi. 

Uppoutumisessa yksilö toteuttaa kokemustaan heittäytymällä sen 

vietäväksi, jollaista voisi olla esimerkiksi koskimelontaseikkailu. (Pine & 

Gilmore, 2011, 46). Näiden päälinjojen väliin asettuvat termit viihteellinen, 

opetuksellinen, esteettinen ja todellisuuspakoinen, joiden avulla on 

helpompaa määritellä kokemuksen tyyliä ja tasoa. Oman tulkintani 

mukaan teorian päälinjat tai sen eri tasot eivät ole toisiaan pois sulkevia, 

vaan mitä useampi kohta toteutuu, sitä voimakkaampi voi kokemus olla. 

Näitä samoja teemoja käsittelee myös Tarssanen (2009) omassa 

Elämystuottajan käsikirjassaan. Elämys voidaan määritellä merkittäväksi, 

positiiviseksi ja ikimuistoiseksi kokemukseksi, joka tuottaa kokijalleen 

Kuvio 4. The Sweet Spot, Pine & Gilmore, 1999 
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henkilökohtaisen muutoksen. Palveluiden elämyksellisyyden analy-

soimiseen ja ymmärtämiseen Lapin Elämysteollisuuden osaamis-

keskuksessa laadittiin työkalu, Elämyskolmio -malli. (Kuvio 5. Tarssanen & 

Kylänen 2009, 11).  

 

 

 

 

Mallissa elämystä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: alhaalla 

elämyksen peruselementit, ja pystyssä asiakkaan kokemuksen taso. 

Tarssasen (2009,12) mukaan elämyksen syntymiseen otollisimmat 

olosuhteet saadaan, kun palveluun liitetään kuusi avainelementtiä: 

yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus. 

Avaan lyhyesti seuraavaksi näitä elementtejä. 

Yksilöllisyydellä tarkoitetaan palvelun ainutkertaisuutta niin, ettei täysin 

samanlaista kokemusta löydy muualta. Yksilöllisyys näkyy asiakas-

lähtöisyytenä ja mahdollisuutena räätälöidä palvelu asiakkaan omien 

mieltymysten tai tarpeiden mukaan. 

Aitoudella tarkoitetaan palvelun uskottavuutta, jossa se tuo esille 

olemassa olevia ja todenmukaisia asioita. Aitous on helposti 

Kuvio 5. Elämyskolmio-malli, Tarssanen & Kylänen, 2009 
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väärinkäytettävissä. Näin voi käydä esimerkiksi matkailukohteissa, jossa 

etnisyys ja etniset perinteet on nopeasti muutettu rahastukseksi. 

Tarina liittyy läheisesti palvelun aitouteen. On tärkeää sitoa 

kokonaisuuden eri elementit toisiinsa yhtenäisellä tarinalla, jolloin 

kokonaisuudesta tulee tiivis ja mukaansatempaava. Tarina houkuttelee 

asiakkaan tunnetasolla osalliseksi kokemusta. 

Moniaistisuus tarkoittaa sitä, että kaikki aistiärsykkeet on suunniteltu 

huolellisesti vahvistamaan haluttua teemaa, ja ne tukevat palvelun 

mukaansatempaavuutta. 

Kontrastilla tarkoitetaan palvelun erilaisuutta suhteessa asiakkaan 

arkeen. Asiakkaan on voitava kokea jotakin uutta, eksoottista ja 

tavallisesta poikkeavaa. 

Vuorovaikutus on onnistunutta kommunikaatiota palvelun tuottajien ja 

asiakkaan kesken. Vuorovaikutukseen liittyy myös yhteisöllisyyden tunne, 

jossa jotakin koetaan yhdessä, osana porukkaa tai perhettä. 

Elämyskolmio – mallin pystyakselilla kuvataan asiakkaan kokemuksen 

rakentumista, ja Tarssasen mukaan hyvässä ja toimivassa 

elämystuotteessa kaikki kuusi edellä kuvattua elämyksen peruselementtiä 

tulisi olla mukana jokaisella viidellä kokemisen tasolla. Seuraavaksi avaan 

lyhyesti näitä tasoja. 

Motivaation tasolla herätetään asiakkaan kiinnostus sekä luodaan 

odotukset palvelua kohtaan esimerkiksi markkinoinnin keinoin. Ja koska 

kaikkien elämyksen peruselementtien tulisi toteutua, niin markkinoinnin 

tulisi olla mahdollisimman yksilöllistä, moniaistista, aitoa, tarinallista, 

vuorovaikutuksellista ja kontrastista. 

Fyysisellä tasolla asiakas kokee ja tiedostaa palvelun aistiensa kautta, 

hyvä palvelu takaa miellyttävän ja turvallisen kokemuksen, jossa 

perustarpeet on otettu huomioon. 
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Älyllisellä tasolla hyvä palvelu tarjoaa asiakkaalleen oppimis- ja 

harjaantumiskokemuksen, mahdollisuuden oppia jotakin uutta, kehittyä ja 

saada uutta tietoa joko tiedostetusti tai tiedostamatta. Älyllisellä tasolla 

päätämme olemmeko tyytyväisiä kokemaamme vai emme. 

Varsinainen elämys koetaan emotionaalisella tasolla. Jos palvelussa on 

otettu hyvin huomioon kaikki elämyksen peruselementit, on hyvin 

todennäköistä, että asiakas kokee positiivisen tunnereaktion. Se voi olla 

iloa, riemua, onnistumisen ja oppimisen iloa, liikutusta – jotakin sellaista, 

jonka yksilö kokee merkitykselliseksi. 

Henkisellä tasolla elämyksen kaltainen positiivinen ja voimakas 

tunnereaktio saattaa johtaa henkilökohtaiseen muutoskokemukseen. 

Tällöin yksilö kokee muuttuneensa ja kehittyneensä ihmisenä tai 

omaksuneensa jotakin uutta osaksi persoonaansa. Elämyksen kautta voi 

esimerkiksi omaksua uuden harrastuksen, ajattelutavan tai löytää 

itsestään uusia voimavaroja. (Tarssanen 2009, 11-16) 

Omassa kehitystyössäni taide- ja muotoilukeskuksen kohtaamispaikan 

ideoinnissa päätin soveltaa edellä esiteltyjä kuvioita empiirisen aineistoni 

purkamisessa. Käytän The Sweet Spot -kuviota strukturoidun haastattelun 

analysointiin, koska sen avulla voin ymmärtää, mitkä asiat ovat vastaajien 

keskuudessa nousseet voimakkaimmin esille, mitkä teemat ovat tuntuneet 

tärkeiltä ja mitkä vähemmän tärkeiltä. Elämyskolmio-mallia taas käytän 

benchmarking havaintojeni purkamiseen niin, että saan selville mitkä asiat 

korostuvat onnistuneessa kohtaamispaikassa ja kuinka hyvin kohteeni 

ovat onnistuneet elämyksellisyyden kuuden eri avainelementin kanssa. 

 

3.2 ELÄMYKSELLISYYDEN LISÄARVO BRÄNDIN 

RAKENNUKSESSA 

Parhaimmillaan elämyksellisistä palveluista on kasvanut tunnettuja ja 

menestyneitä brändejä. Vahva brändi tuo taloudellista vakautta, 
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jatkuvuutta ja asiakkaita. Elämyskolmio – mallin elämyksen peruselementit 

ovat pitkälti samoja kuin ne asiat, jotka korostuvat brändin luomisessa. 

Nämä kaksi asiaa kulkevatkin selvästi käsi kädessä, voimakas elämys 

tukee brändin rakentamisessa ja vahva brändi tuo uskottavuutta 

elämykselle. Kun Lahden Taide- ja Muotoilukeskuksen brändiä ruvetaan 

miettimään, kannattaa elämykselliyyttä varmasti hyödyntää: sekä 

näyttelyjen elämyksellisyyttä, että tilojen ja palveluiden. 

Otan esimerkkinä tähän Helsingissä vuosittain järjestettävät Flow 

Festivalit. Musiikkitapahtumaa on järjestetty vuodesta 2004 asti ja se on 

koko ajan kasvattanut kävijämääriään. Flow Festivaalit tarjoavat 

ainutkertaisia musiikillisia kokemuksia, kulinarististen toiveiden täyttymistä 

ja taianomaista tunnelmaa. Erillistä brändiviestiä ei ole, mutta tapahtuman 

sisältötarjonta ja kuinka se on koettu, määrittelevät flow´n brändiä. Flow 

Festivalin markkinointipäällikkö Milla Valjus kertoi elokuussa 2015 

Yrittäjäsanomille että Flow – brändiin kuuluu laatu, monialaisuus, 

edelläkävijyys ja kansainvälisyys. Tavoitteena on, että brändi olisi niin 

vahva, että ihmiset ostaisivat liput tapahtumaan jo ennen kuin 

esiintyjistäkään on vielä tietoa. Brändin rakennukseen on satsattu ja 

ilmettä on uusittu, ja Valjus uskoo erityisesti digitaalisiin- ja some- 

kanaviin, jotka pitävät tapahtuman osallistavana. (Valjus, 2015)  

Flow-festivaaleilla musiikin, taiteen ja hyvän ruuan lisäksi elämyksiä ovat 

olleet järjestämässä myös tapahtuman sponsorit, jotka ovat tuoneet 

alueelle muun muassa kukkaseppele -työpajan, glitter-meikkauspisteen ja 

eräänä vuonna tapahtumassa jaettiin keltaisia sadeviittoja, jotka saivat 

tapahtumassa lopulta hyvin näkyvän roolin. Nämä yksittäiset brändi - eleet 

(brand gesture) ja tempaukset voivat olla juuri niitä, jotka 

tapahtumavieraille jäävät päälimmäisinä mieleen kuvien ja muistojen 

kautta, ja näin word of mouth – ilmiö voi toteutua. Word of mouth -ilmiössä 

on kyse suosittelusta.  Kun palvelu tai tuote on toteutettu, sillä on 

mahdollista saada aikaiseksi lumipallo efekti, jossa asiakkaat suosittelevat 

oma-aloitteisesti palvelua tai tuotetta eteenpäin, ja tekevät markkinointia 

yrityksen puolesta ilmaiseksi. (Wheeler, 2013 ) Myös lehdistön voi olla 

helppo kirjoittaa tempauksista, joista festivaali yleisö on innostunut. Uskon 
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tämän olevan erinomainen keino tehdä markkinointia kerran vuodessa 

järjestettävässä tapahtumassa, jossa on kymmeniätuhansia samaan 

kohderyhmään kuuluvia ihmisiä samaan aikaa liikkeellä. Elämyksellisen 

tempauksen järjestäminen voi olla tapahtumassa helpompaa sekä 

taloudellisten että henkilöstöresurssien kannalta, mutta varmasti toimisi 

myös Taide- ja Muotoilukeskuksen kaltaisessakin kohteessa.  

 

 

 

 

Julkisten tilojen elämyksellisestä suunnittelusta erinomainen esimerkki on 

mielestäni ehdotus, jonka helsinkiläinen sisältö- ja designtoimiston Kuudes 

Kuvat 1-3. Flow festivaali 2016, kuvassa 3. kukkaseppele -työpaja. (flowfestival.com) 
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teki japanilaisen Seibu rautatieyhtiön järjestämään kilpailuun. Japaniin 

Hannon kaupunkiin avataan vuonna 2019 Muumi-teemapuisto ja Seibu 

rautatieyhtiö haki suomalaissuunnittelijoille suunnatussa kilpailussa 

ratkaisuja Hannon peruskorjattavalle rautatieasemalle. Rautatieyhtiön 

tavoite on luoda asemasta kiinnostava kohde turisteille ja ylpeyden aihe 

paikallisille. Toiveina heillä oli, että aseman läpi kulkeminen tuntuisi 

satukirjan selaamiselta, jossa tunnelma vaihtuu joka tilassa. (Kuudes 

Helsinki)  Designtoimiston ehdotuksessa oli mukana suuria seinäpintoja 

peittäviä elementtejä, joissa kuva vaihtuu katselukulman mukaan, 

toiminnallisia seiniä, jossa päreen näköisten puupalasten alle oli piilotettu 

kuvia ja tekstejä, liikkuvaa kuvaa suurella alalla katossa ja aivan pieniä, 

herkkiä yksityiskohtia, kuten kultaisia lintu-veistoksia aseman 

teräsrakenteissa.  

 

 
Kuvat 4-6. Design toimisto Kuudes,  Hannon rautatiesama. (Kuudes Helsinki) 
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Aseman kaltaisessa paikassa ollaan kaupunkilaisen kohtaamispaikka 

ytimessä ja siitä syystä koin, että tämän tyyppisellä suunnittelulla myös 

Taide- ja Muotoilukeskuksen tiloja saataisiin elämyksellisiksi. Myöskin 

toimeksiantotehtävä, luoda tila, joka on turisteille kiinnostava kohde, ja 

paikallisille ylpeyden aihe, kuulostaa hyvältä lähtökohdalta minkä tahansa 

kohtaamispaikan suunnittelussa. 

Tässä kappaleessa kuvailin kiinnostavien esimerkkien avulla kuinka 

elämyksellisyyttä on hyödynnetty brändin rakentamisessa. Seuraavassa 

kappaleessa pureudun syvemmin benchmarking-menetelmän avulla 

havainnoimieni kohtaamispaikkojen elämyksellisyyteen. 
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4 BENCHMARKING 

Benchmarking on kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmä jota Pirkko 

Anttila on kirjassaan Realistinen evaluaatio ja tuloksellinen kehittämistyö, 

kuvaillut vertailevaksi arvioinniksi, parhaiden käytänteiden (best practices) 

etsimiseksi ja esikuva-arvioinniksi.  

Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista parhaaseen 

vastaavaan käytäntöön ja sen perusidea on toisilta oppiminen. (Anttila 

2007, 138) Katri Ojasalo taas kuvailee kirjassaan Kehittämistyön 

menetelmät (2014) benchmarkingia menetelmänä, jonka perustana on 

kiinnostus siihen, miten toiset toimivat ja menestyvät. Benchmarking vaatii 

pohjatyötä, jossa oma kehittämiskohde identifioidaan ja 

kehittämiskohteelle etsitään vertailukohteet. Vertailukumppaneiden 

arvioinnissa voidaan käyttää muun muassa tiedonhankintaa internetistä, 

tutustumiskäyntejä ja havainnointia. Benchmarkingin jälkeen tuloksia 

tulkitaan kriittisesti ja luovasti ja niitä sovelletaan omaan 

kehittämiskohteeseen. Kun kohteena omassa kehittämistyössäni oli 

suunnitteluasteella oleva taide- ja muotoilukeskus, oli tarkoituksena 

hyödyntää benchmarkkausta sopivien esikuvien ja mallien löytämisessä. 

Esikuvien avulla on mahdollista hakea oma linja ja asettaa tavoitteita 

toteutustapojen ja menestymisen suhteen. Mielestäni kyseessä on 

konseptin benchmarking. Halusin myös benchmarkingin avulla perehtyä 

elämyksellisyyden toteutumiseen valitsemissani kohteissa, jotta voisin 

havaintojeni avulla selvittää, mitkä asiat ovat ratkaisevia elämyksellisinä 

kohtaamispaikkoina toimivissa kohteissa. 

Benchmarking kohteet valikoin merkittävistä ja ajankohtaisista, paljon 

julkisuuttakin saaneista keskusta-alueiden palvelutarjontaa lisäävistä 

paikoista. Valitsin mukaan kaksi modernia museota, jotka toimivat suorina 

esikuva-arviointikohteina Taide- ja Muotoilukeskukselle:  Helsingin 

taidemuseo HAM:in ja myös Helsingissä sijaitsevan Amos Rex-museon. 

Opiskelijoiden kohtaamispaikaksi suunniteltu Tiedekulma Helsingissä,  ja 

Oodi – Helsingin keskustakirjasto valikoituivat mukaan moderneina ja 

uudentyyppisinä kohtaamispaikkoina, joiden suunniteluun on paneuduttu 
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huolella. Lisäksi valitsin Lahden Satamassa sijaitsevan suositun 

ympärivuotisesti auki olevan Kahvila Karirannan. Havainnointikohteet 

sijoittuivat enimmäkseen Helsinkiin monipuolisen tarjonnan vuoksi ja 

myös, koska kaupunkilaisten viihtyvyyteen tehtyjen panostusten ansiosta 

Helsingin keskusta-alueelle on avattu useita kiinnostavia palveluita. 

Uusien palveluiden suunnittelussa on myös hyödynnetty paljon 

palvelumuotoilun menetelmiä, jotta asiakaskokemuksista on saatu 

mahdollisimman kokonaisvaltaisia ja toimivia. Samalla kohteista on myös 

haluttu tehdä vetovoimisia turistien ja ammattilaisten kannalta. 

Toteutin benchmarkingia tiedonhankinnan avulla ja havainnoimmalla 

kohteita. Anttilan mukaan havainnointi voi kohdistua tapahtumiin, 

käyttäytymiseen ja fyysisiin kohteisiin (artefakteihin). Havainnot kertovat, 

mitä ihmiset tekevät ja miltä asiat näyttävät ja tuntuvat. Havaintojen teossa 

käytetään aisteja tarkemmin kuin tavallisissa arkitilanteissa ja tapa koota 

havainnointiaineistoa voi joko olla ennakolta jäsenneltyä tai 

jäsentämätöntä. (Anttila 2007, 118) Tehdessäni havaintoja kohteista, olin 

ennakolta jäsentänyt teemoja ja arvioin seuraavia asioita: ulkotila, sisätila, 

elämyksellisyys, palvelut, ihmisten määrä ja kohderyhmät, graafinen ilme, 

ja kohteen erityispiirteet. Kiinnitin erityistä huomiota myös siihen, miten 

paikat tuntuivat toimivan kohtaamispaikkoina. Tarkoituksella ohitin 

museoiden näyttelytilojen ja näyttelyiden elämyksellisyyden arvioinnin, sillä 

halusin rajata havainnoinin kohteiden muihin palveluihin ja asioihin. 

Seuraavaksi kerron havainnoistani kussakin benchmarking -kohteessa 

kronologisessa järjestyksessä. 

 

4.1 HELSINGIN TAIDEMUSEO HAM 

Ensimmäinen benchmarking -kohteeni oli Helsingin Taidemuseo HAM, 

jossa vierailin lauantaina 18. elokuuta 2018. HAM määrittelee 

nettisivuillaan visiotaan ja sen mukaan ”HAM on kaupungin kokoinen 

taidemuseo. Kaupunkilaiset nauttivat taidekokoelmastaan ja arvostavat 

sitä. Julkisella taiteella HAM yllättää ympäristössä. Tennispalatsissa HAM 
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tarjoaa erilaisen museokokemuksen. HAM on vahvasti mukana 

helsinkiläisten arjessa, ja yhdessä löydämme uusia näkökulmia elämään 

meillä ja muualla. HAM tekee Helsingistä kansainvälisesti kiinnostavan. Se 

on Suomen suosituin museo ja tavoittaa uusia yleisöjä. HAM määrittelee, 

mitä taidemuseo voi olla.” Arvoistaan HAM mainitseemuun muassa että 

”Olemme uteliaita, ennakkoluulottomia ja kantaa ottavia. Tahdomme tehdä 

asioita uudella tavalla. Tuomme taiteen osaksi kaupunkilaisten elämää.” 

(HAM Helsinki,2018) Näiden ajatusten, ja muutaman paljon suosiota 

saavuttaneen näyttelyn vuoksi ajattelin, että HAM olisi hyvä kohde 

tutustua. 

Helsingin taidemuseo toimi aikaisemmin muissa tiloissa ja vuonna 2015 

uudistunut HAM avattiin Tennispalatsiin. Tennispalatsi sijaitsee aivan 

Kampin ostoskeskuksen vieressä, jossa sijaitsee myös metroasema ja 

sieltä liikennöi sekä lähi – että kaukoliikenteen busseja. Tennispalatsissa 

on taidemuseon lisäksi suuri elokuvateatteri, ravintoloita, baareja ja 

kahviloita. Taidemuseo on auki tiistaista sunnuntaihin klo 11-19, mutta 

maanantaisin se on suljettu. Vuoden 2015 muutto ja uudistus piti sisällään 

myös uuden graafisen ilmeen, joka on hyvin erottuva ja tunnistettava, 

kaiken kattava ja taidemuseota vahvasti brändäävä. 

Museon tilat sijaitsevat Tennispalatsissa vähän syrjässä, ja elokuvateatteri 

omine kyltteineen ja mainoksineen vie ehdottomasti suurimman huomion 

ja HAM:in opasteita ja mainoksia joutuu vähän hakemaan. Museoon 

pääsee suoraan ulkoa liukuportaita pitkin, mutta sisäänkäynti kadulla on 

jossain määrin huomaamaton. Itse seikkailin museolle Tennispalatsin 

pääsisäänkäynnin kautta elokuvateatterin tilojen läpi. Museon 

sisäänkäynnillä on pieni museokauppa, jossa oli hauska hetken tutkiskella 

tuotteita, sisääntuloaulassa oli takkisäilytys mahdollisuus, vessat ja 

lipunmyyntitiski. 
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Taidemuseossa oli yksi näyttelysali, jonka pääsi kiertämään ilman 

sisäänpääsylippua, muuten museovierailu maksoi aikuiselta 12€. 

Sisääntuloaulaa ei oltu juuri kalustettu. Liukuportaiden luona oli esillä 

jotakin tilataidetta, muuten aula oli varsin pelkistetty. Näyttelytiloihin kuului 

muutama sali sisääntulon kanssa samassa kerroksessa, suuri pääsali oli 

kerrosta ylempänä ja katutasossa varsinaisen sisäänkäynnin yhteydessä 

oli HAM Kulma, johon oli tuotu näyttelyn teemaan liittyvää osallistavaa 

tekemistä. Vierailuni aikana taidemuseon pääsalissa oli esillä graffitti-

taidetta ja katukulttuuria esittelevä näyttely. Kaikille avoimessa ilmaisessa 

salissa oli esillä Tove Janssonin teoksia. Pääsalissa oli pääasiassa 

julisteita, valokuvateoksia ja video -materiaalia, sekä piste, jossa oli 

mahdollista kokeilla tusseilla ja väreillä omaa katutaidetta. HAM Kulma:ssa 

oli mahdollista vielä uudestaan kokeilla omaa merkkiään tusseilla suoraan 

kadulle aukeaviin ikkunalaseihin. Tämä tila oli valvomaton ja avoinna 

Kuvat 7-10. Taidemuseon sisäänkäynti, lipunmyyntipiste ja museokaupan brändättyjä tuotteita. 

(Liisa Mäyränpää  2018) 

Kuva x. Tennispalatsin toinen pääsisäänkäynti ja näkymä sen edustalta. 
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kaikille ja sinne olisi voinut poiketa suoraan kadulta, mutta ainakin minun 

siellä käydessäni tilassa ei ollut muita. 

Taidemuseossa oli samaan aikaan kanssani muutamia ihmisiä, 

enimmäkseen yksinään näyttelytiloja kiertäviä aikuisia, muutamia turisteja. 

Tiloissa oli rauhallista ja hiljaista, istumapaikkoja oli niukasti, kahvila-

palveluita löytyi Tennispalatsista muualta, taidemuseolla niitä ei  

 

 

 

 

ollut tarjolla. Vierailu ei ollut kovin elämyksellinen, lähimmäksi päästiin 

HAM Kulman toiminnallisessa tilassa, jossa pystyi piirtämään ikkunoihin, 

mutta tilan toteutus oli kevyehkö ja suttuinen. HAM:ssa tilat ja palvelut 

olivat niin karsittuja, että vetovoimaisuus ja elämyksellisyys oli pitkälti kiinni 

esillä olevasta näyttelystä. Graafinen ilme on vakuuttava, nettisivut todella 

toimivat ja rakennettu kiinnostavasti, ja kivaa oli huomata taidemuseo-

kaupassa tuotteita, joihin graafinen ilme oli nokkelasti otettu mukaan. 

Kuvat 11-12. HAM Kulma ja tussaus -piste, omaa tägiä sai kokeilla kadulle aukeaviin . 

ikkunoihin. (Liisa Mäyränpää 2018) 

Kuvat 13-14. Ikkunan tägi  ja näkymä HAM Kulmaan ulkoa kadulta päin, Taidemuseon oma 

sisäänkäynti oli ikkunoiden vieressä oikealla. (Liisa Mäyränpää 2018) 
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Kaupunkilaisten olohuoneena HAM taidemuseon ei varmasti ole 

tarkoituskaan toimia, eikä se sellaiseen oikein taipuisikaan jo pelkästään 

siksi, ettei siellä ollut juurikaan mahdollisuuksia istua. Ehkä tässä 

tapauksessa kaupunkilaisten kohtaamispaikka on Tennispalatsi ja 

taidemuseo yksi sen tarjoamista palveluista. 

 

4.2 HELSINGIN YLIOPISTON TIEDEKULMA 

Seuraava benchmarking -kohteeni on Helsingin Yliopiston Tiedekulma, 

jossa vierailin lauantaina 18. elokuuta 2018. Helsingin Yliopisto avasi 

ensimmäisen Tiedekulman vuonna 2012 osana designpääkaupunki-

vuoden kokonaisuutta. 2015 yliopiston 375 -juhlavuoden aikana syntyi 

ajatus isommasta tiedekulmasta ja tilat sille peruskorjattiin yliopiston 

entiseen hallintorakennukseen Helsingin keskustaan, ja ne päästiin 

avaamaan 2017 syksyllä. Tiedekulma on auki joka päivä aamusta 

myöhäiseen iltaan, palvelut toimivat siellä hiukan rajoitetumpina aikoina. 

Tiedekulma kiteytyy ajatukseen ”Kaupungin kiinnostavimmat keskustelut”. 

Tiedekulman nettisivuilla kuvaillaan, että ”Tiedekulmassa olet 

huipputieteen äärellä, keskustakampuksen ytimessä, keskellä intohimoisia 

nuoria ja viisaita varttuneita; maailman parhaimpiin kuuluvan yliopiston 

olohuoneessa. Tiedekulma tarjoaa tiloja, palveluita ja ohjelmaa, jotka 

synnyttävät uutta ajattelua ja uutta luovaa toimintaa. Ovet ja ajatukset ovat 

avoinna kaikille. Tiedekulma on kaikille avoin kohtaamispaikka Helsingin 

keskustassa.” (Tiedekulma Helsinki 2018) Näiden määritelmien, upeiksi 

luonnehdittujen tilojen ja viimeistellyn palvelukonseptin vuoksi päätin 

lähteä katsastamaan paikan. 

Tiedekulman sijainnin jouduin tarkistamaan kartalta, sillä en entuudestaan 

tiennyt tarkalleen missä se oli. Pääsisäänkäynti löytyi kuitenkin helposti 

aivan Helsingin Yliopiston päärakennusta Porthaniaa vastapäätä, 

muutaman sadan metrin päässä Helsingin Rautatieasemalta. 
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Pääsisäänkäynti oli näyttävä ja moderni, jollain tavalla houkutteleva. 

Sisääntullessa ovella oli vastassa Tiedekulman hosteja eli henkilökuntaa, 

jotka lyhyesti kysyivät vierailuni tarkoitusta, opastivat tiloista ja ohjasivat 

sisälle. Pääsali, johon saavuin, oli korkea tila, jossa soi musiikki. Tilassa oli 

pöytäryhmiä ja työskentelysoppeja ja siellä toimi aamiaista, lounasta ja 

välipaloja tarjoileva kahvila. Myös puheenaiheareena, eli Stage sijaitsi 

pääaulassa ja tilat ovatkin muokattavissa myös jopa 200 hengen 

yleisötilaisuutta varten. 

 
Kuvat 16-17. Tiedekulman pääsisäänkäynti yliopiston päärakennus Porthaniaa vastapäätä. 

(Liisa Mäyränpää 2018) 

Kuva 15. Valomainos Tiedekulman 2. kerroksen työskentelytiloista. (Liisa Mäyränpää 2018) 
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Vierailuni aikaan yliopiston syyslukukausi ei ollut vielä alkanut ja Tiede-

kulmassa oli mielestäni aika rauhallista. Muut siellä näkemäni ihmiset 

olivat lähinnä nuoria aikuisia, jotka olivat siellä selvästi työskentelemässä 

joko yksin tai ryhmissä. 

Pääaulan vieressä oli kauppa, jossa myytiin kirjoja ja lahja- ja paperi-

tavaroita. Erilaisia työskentely- ja ryhmätyöskentelytiloja löytyi sekä 

katutasosta, ylemmästä, että alemmasta kerroksesta. Tilat olivat vapaassa 

käytössä, kalusteita sai siirrellä ja Tiedekulman hostit auttoivat tarvittaessa 

muun muassa laitteiden käyttämisessä ja heiltä sai myös lainaan välineitä 

kuten kyniä ja fläppitauluja. Puitteet näyttivät kaikin puolin siisteiltä ja 

viimeistellyiltä, tilat olivat valoisat ja raikkaat. Tilojen kohderyhmä oli  

 

 

 

 

Kuva 18-19. Tiedekulman pääaulan ravintola, Stage, pöytiä ja ryhmätyötiloja. (Liisa 

Mäyränpää 2018) 

Kuvat 20-21. Tiedekulman myymälä ja työskentely tiloja joista avoin näkymä suoraan kadulle. 

(Liisa Mäyränpää 2018) 
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selvästi opiskelijat, mutta tilat varmasti houkuttelevat paikalle myös muita 

työskentelytiloja tarvitsevia. Pohjakerroksessa oli myös erityisesti 

yliopiston opiskelijoille tarkoitettu kuntosali. Tiedekulman graafinen ilme on 

selkeä ja toimiva, ja sitä oli hyödynnetty myös tilojen opasteissa. 

Yhteiskäytössä olevissa tiloissa oli hauskasti laaditut, liidulla useammalle 

seinälle kirjoitut säännöt. Tiedekulman nettisivuilta löytyi hyvin tietoa eri 

palveluista, tiloista ja ajankohtaisista tapahtumista. Voisin helposti kuvitella 

itse käyttäväni Tiedekulman tiloja työskentelyyn ja tapaamisiin. Tunnelma 

oli mukavan kotoisa, työskentelyrauhaa löytyi ja saatavilla oli myös 

syömistä ja juomista. Jollain tavalla vierailu oli elämyksellinen. Mikään 

yksittäinen asia sitä ei saanut aikaan, vaan kokonaisuus, johon kuuluivat 

vaikuttavat tilat, hauskat yksityiskohdat ja hyvä palvelu kohdassa, jossa en 

sitä osannut odottaa.  

 

 

 

4.3 AMOS REX 

Amos Rex museo Helsingin keskustassa, avasi ovensa yleisölle 

30.8.2018. Sijainti on erittäin keskeinen ja tilojen remontointi hankaloitti 

jossain määrin kaupunkilaisten kulkemista rautatieaseman ja Kampin 

keskuksen välillä. Tästäkin syystä avajaisia odotettiin, mutta museo oli 

myös ennakkomarkkinoinnut toimintansa aloittamista tehokkaasti. Museon 

syksyllä 2018 julkaisemassa lehdistötiedotteessa kerrotaan että ”Amos 

Kuvat 22-23. Tiedekulman ylä- ja alakerroksen työskentelytiloja. Liitumaalilla maalaituille 

seinille oli kirjoitettu pelisäännöt ja tilojen käyttö oli hyvin vapaata. (Liisa Mäyränpää 2018) 
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Rex koostuu uusista maanalaisista näyttelytiloista, vanhaan loistoonsa 

entisöidystä Lasipalatsista elokuvateattereineen sekä näyttelytilojen 

kattona kumpuilevasta Lasipalatsin tapahtuma-aukiosta. Amos Rexin 

näyttelyohjelma koostuu uusimmasta, usein teknisesti kokeilevasta 

nykytaiteesta, 1900-luvun modernismista ja muinaisia kulttuureja 

esittelevistä näyttelyistä. Amos Rex on paikka, jossa menneisyys, 

nykyhetki ja tulevaisuus tuottavat ainutkertaisia elämyksiä ja yllättäviä 

kohtaamisia. Uusien näyttely- ja huoltotilojen lisäksi Amos Rexiin kuuluu 

Lasipalatsin perinteikäs elokuvateatteri Bio Rex. Myös elokuvafestivaalit 

palaavat Bio Rexiin. Lasipalatsinaukiolla on pitkä historia ja keskeinen 

asema Helsingin kaupunkikuvassa. Uusien näyttelytilojen katto koostuu 

lempeästi kaartuvista kupoleista, joiden muodostamat kummut tuovat 

aukiolle täysin uuden identiteetin. Tavoitteena on luoda kaupunkiin uusi 

elävä vapaan oleskelun ja tapahtumien paikka.” (Amos Rex, 2018) Amos 

Rex museon ensimmäiset viikot ja kuukaudet olivat menestyksekkäitä, 

jono sisään kiemurteli hetkittäin jopa koko korttelin matkalla. Aika näyttää 

säilyykö suosio. Havainnointi kohteeksi valitsin Amos Rexin koska suuren 

suosionsa lisäksi se oli tuorein ja modernein museo valtakunnallisella 

tasolla. 

Vierailin Amos Rex museossa torstaina 11. lokakuuta 2018. Museo avasi 

ovensa klo 11 ja vaikka olin paikalla jo ennen avautumista, oli ovella jo 

jonoa. Museoon oli samaan aikaan tulossa muutamia ryhmiä, lapsia 

vanhempineen ja aikuisia. Aikuisissa vanhemmat naiset olivat 

enemmistössä ja joukossa oli myös turisteja. Museon auettua jono liikkui 

kuitenkin kohtuullisen nopeasti ja pääsin sisään museoon. 

Lippukassa oli katutasossa ja itse näyttelytilat olivat maan alla. Maan alle 

kuljettiin tyylikästä portaikkoa pitkin ja alhaalla olivat narikkatilat ennen 

näyttelytiloihin astumista. Tilan katossa oli taidetta ja ikkunoita, jotka 

avautuivat Lasipalatsinaukiolle. Erityisen hauska yksityiskohta olivat 

ulkona aukiolla rakennuksen seinällä ollut ovi ja sinne johtaneet portaat, 

jotka oli viimeistelty alleviivatun hienosti. Tuo näkymä osui juuri yhteen  
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ikkuna-aukkoon, kun maan alta tähysteli ylöspäin. Avajaisnäyttelynä Amos 

Rexissä oli digitaalista taidetta ja näyttely koostui neljässä salissa 

esitetyistä video- ja animaatioteoksista ja osallistavista animaatiosta. 

Vaikka museossa oli paljon vierailijoita, olivat salit sen verran suuria ja 

avaria, että näyttelytiloissa ei tuntunut ruuhkaa. Noustessani 

näyttelytiloista takaisin katutasoon poikkesin museokaupassa, johon 

ihmiset tuntuivat hiukan pakkautuvan. Museokaupassa oli hauskoja 

askartelutuotteita ja kirjoja, ja erinomaisen sijaintinsa vuoksi kaupasta voi 

tulla hyvinkin suosittu lahjatavarakauppa. Museolla ei varsinaisesti ollut 

omaa kahvilaa, mutta sisäkautta oli avattu kulkuväylä viereiseen kahvila 

Lasipalatsiin. 

Lasipalatsinaukio museon takana betonisine kupoleineen oli suosikkiasiani 

uudessa Amos Rex kokonaisuudessa. Kupolit houkuttelivat kiipeämään 

Kuvat 24-25. Ihmisiä jonottamassa AmosRex museoon ulkona ja sisällä yläaulassa. 

(Liisa Mäyränpää 2018) 

Kuvat 26-28. Tuloaula jossa lipunmyyntipiste, ikkuna näyttelyn maan alaisista tiloista 

Lasipalatsin aukiolle ja maan alla olevan narikkatilan katossa ollutta paperitaidetta. 

(Liisa Mäyränpää 2018) 
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ylös, josta aukeni uudenlainen näkymä alueesta. Sisältä, maan alta 

bongattu ovi portaineen näytti hienolta myös ulkoa nähtynä. Kupoleilla oli 

kiipeilemässä paljon ohikulkijoita, lapsian vanhempineen, turisteja, 

skeittaajia ja skuuttailijoita. Aukio oli eläväinen ja selvästi oli havaittavissa, 

että siinä myös hetki viihdyttiin eikä vain sivuille vilkuillen kuljettu läpi. 

AmosRex vierailu oli mielestäni elämyksellinen ja erityisesti sen saivat 

aikaiseksi poikkeavat ja yllättävät tilaratkaisut. Myös näyttelyistä itsestään 

jäi mukava tunne. Palvelut eivät olleet mitenkään poikkeuksellisia, 

henkilökunta oli ystävällistä ja heistä jäi parhaiten mieleen hopeiset 

työtakit. Museon logo oli yhdistetty vanhasta Bio Rex logosta ja uudesta 

osasta, mutta logon lisäksi graafinen ilme ei noussut esille. Museon 

nettisivuilla oli tietoa melko suppeasti, eikä graafinen ilme sielläkään ollut 

kovin voimakas. 

 

 

   

Kuvat 29-30. Lasipalatsinaukion betoni kupoleita ja viimeistelty ovi portaineen. 

(Liisa Mäyränpää 2018) 

Kuvat 31-32. Vanha REX 

valomainos ja vielä työmaa-

aikana otettu kuva Lasipalatsin 

aukiolla tehdystä ennakko-

markkinoinnista, jossa puhelin 

sovelluksen kautta pystyi 

seuraamaan maan alla 

tapahtuvien rakennustöiden 

etenemistä. (Liisa Mäyränpää 

2018) 
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Amos Rex museossa brändin rakennus on vasta alkutaipaleella, mutta 

monta asiaa on selvästi tehty oikein, kun viikosta toiseen museoon on 

joutunut jonottamaan sisään. Amos Rexin ensimmäinen näyttely oli 

taatusti hyvä valinta, sillä se on saanut paljon julkisuutta ja sen lisäksi 

vierailijat itse ovat suositelleet museota eteenpäin. Asia erikseen on 

AmosRex kokonaisuuteen kuuluva Lasipalatsinaukio, jonka betoniset 

kupolit kaupunkilaiset ovat selvästi löytäneet. Lasipalatsinaukiolla on 

aiemminkin ollut suosittuja ravintoloita ja väkeä on riittänyt, mutta nyt 

käyttötarkoitus on kupolien myötä hieman muuttunut ja ihmiset tulevat 

aukiolle myös viettämään aikaa, eivätkä ainoastaan kulje läpi tai 

ravintoloiden terasseille. Se jääkö aukion kupolit irralliseksi omaksi 

kokonaisuudekseen, on vielä auki. Kokevatko ihmiset kupolit jatkossa 

osaksi Amos Rexin brändiä niin, että ulkotila ja varsinainen museotoiminta 

vahvistaisivat toinen toistaan? 

 

4.4 OODI – HELSINGIN KESKUSKIRJASTO 

Helsingin keskustakirjasto Oodi avattiin 5.joulukuuta 2018 ja avajais 

viikonloppuna Oodissa vieraili 55 000 kävijää. Oodi sijaitsee aivan 

Helsingin päärautatieaseman kupeessa, Musiikki - ja Finlandia talojen 

rinnalla, Kansalaistorin laidalla. 

 

 
Kuvat 33-34. Helsingin keskuskirjasto Oodi Kansalaistorin laidalla. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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Lähdin tutustumaan uuteen Oodi keskustakirjastoon torstaina 21. helmi-

kuuta 2019, kun pääkaupunkiseudun koululaiset viettivät hiihtolomaansa. 

Oli aurinkoinen pakkaspäivä ja olin liikkeellä aamupäivällä. 

Päätin ottaa Oodin mukaan benchmarking -kohteisiini ennen kun kirjastoa 

oli vielä edes avattu yleisölle. Halusin benchmarking kohteisiini mukaan 

kirjaston, koska ne ovat tyypillisesti olleet kaikille avoimia, matalan 

kynnyksen ajanviettopaikkoja.  Olin käynyt tutustumassa Turun kaupungin 

pääkirjastoon, joka osoittautui lämminhenkiseksi ja melko perinteiseksi 

kirjastoksi mutta ei tavanomaisuudessaan antanut minulle aineksia 

kehittämistyöhöni. Oodi keskustakirjaston rakentamisprojektia oli saatu 

seurata Helsingin keskustassa jo muutaman vuoden ajan ja jo rakennus 

itsessään herätti uteliaisuuden. Myös julkisuuteen tihkuneiden tietojen 

mukaan syntyi tunne, että uusi kirjasto tulee olemaan jotain erilaista. 

Tunne osoittautui oikeaksi, sillä kaupunkilaisten matalankynnyksen 

kohtaamispaikasta on vaikeaa keksiä parempaa vertailukohdetta. Rima on 

nostettu todella korkealle. 

Oodia kuvaillaan sen omassa painetussa esitteessä kirjallisuuden taloksi 

ja monipuoliseksi kaupunkikokemukseksi. Päämäärätön oleskelu Oodissa 

on sallittua, jopa suotavaa. Kaikki ovat tervetulleita ja Oodi on kaikkien 

yhteinen olohuone. Oodissa voi lainata kirjoja, lukea lehtiä, käydä 

lounaalla, tehdä töitä, käydä elokuvissa, opiskella, pitää kokous, järjestää 

tapahtumia, ottaa lasi viiniä, luoda musiikkia, tavata ystäviä, ommella 

verhot, leikkiä ja pelata lasten kanssa ja haahuilla. Se on auki seitsemänä 

päivänä viikossa, aamusta iltaan. (Oodi Helsinki, 2018) 

Ensimmäisenä minut vakuutti rakennuksen ulkoasu ja sen näyttävät 

aaltoilevat pinnat. Sisääntulo kerroksessa erilaiset muodot vyöryvät päälle 

kun katto kiillamaisena loi paikoitellen hyvinkin matalaa tilaa. Kerroksesta 

löytyy opastusta sekä kirjastopalveluiden hoitoon, helsinkiläisyyteen että 

eurooppalaisuuteen liittyvissä asioissa. Takaosassa oli elokuvasali, lasten 

leikkipaikka ja ravintola, jossa tarjoiltiin aamiaista ja lounasta. Ravintolan 

pöydät täyttyivät ainakin lounasaikaan vauhdilla ja pääty ruuhkautui jonkin 

verran. 
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Kirjalainoja saattoi kerroksessa palauttaa usempaankin pisteeseen ja 

yhdestä pisteestä oli luotu automaatiota hyödyntäen kokemuksellinen. 

Palautusautomaatti oli sijoitettu seinälle jossa oli suuri lasi ikkuna. Tilassa 

lasin takana ristelivät liukuhihnat, jotka kuljettivat palautettuja kirjoja eri 

puolille huonetta sijoitettuihin laatikoihin. Kirjoja kuljettavissa hihnoissa oli 

jotakin vangitsevaa ja palautuspiste teki vaikutuksen. Oodin nettisivuilta 

selvisi, että kirjojen matka tulee jatkumaan palatusautomaatilta hyllyihin 

asti kirjastossa liikkuvien robottien avulla. Robotit on tarkoitus ottaa 

käyttöön vielä vuoden 2019 aikana.  

Myös Eurooppa-infopisteelle oli luotu osallistavaa toimintaa kun 

nurkkauksessa oli hyödynnetty digitaalista tekniikkaa ja heijastettu karttoja 

ja tietoiskuja seinille. Heijastettua tietoa pystyi valikoimaan 

kosketusnäytöiltä ja tilassa oli mahdollisuus kokeilla VR teknologiaa. 

Pisteellä oli myös valokuvausautomaatti, jossa pystyi ottamaan itsestään 

kuvan. Kuvan sai omaan sähköpostiin ja halutessaan sen saattoi liittää 

mukaan seinälle heijastettuun kävijöiden valokuvista koostettuun 

digitaaliseen esitykseen. 

 
Kuvat 38-39. Suuren ikkunaruudun takana näkyy kirjojenpalautusliukuhihna ja seinällä 

valokuvausautomaatti ja kävijöiden valokuvista koostettu digitaalinen esitys. (Liisa Mäyränpää 

2019) 

Kuvat 35-37. Ensimmäisen kerroksen infotiskejä, kahvila ja lasten leikkinurkkaus. 

(Liisa Mäyränpää 2019) 
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Bryggaksi nimetyllä välitasolla pääsi tutustumaan ja osallistumaan 

Helsingin kaupunkisuunnittelun projekteihin. Esitteillä olevat hankkeet 

vaihtuvat ja helmikuussa 2019 siellä kerrottiin tulevan kevään ja kesän 

katutyömaista. 

 

 

 

Siirryin näyttävää tummaa kierreportaikkoa pitkin 2. kerrokseen jossa 

kuhisi. Kerros oli täynnä erilaisia työskentelytiloja: avoimia, vehreitä, 

porrastettuja, pehmeitä ja suljettuja. Kerroksessa tuli vastaan töitä tekeviä 

aikuisia, nuoria opiskelijoita, koululaisia, päiväkotiryhmiä ja lapsia 

isovanhempien kanssa. Yhdessä nurkassa koululaiset tulostivat 3D-

tulostimilla pieniä hahmoja ja pitkillä pöydillä, keskellä avointa käytävä 

tilaa, oli rivissä ompelukoneita, joita oli mahdollista käyttää. Korkkisten, 

akustisten pintaelementtien verhoaman seinän taakse kätkeytyi 

musiikkistudio, lasisten seinien takana näkyi kuinka eläkeläisryhmä 

opetteli työtilassa tietokonetaitoja ja nuoria opiskelijoita oli kerääntynyt 

erityisen näyttävästi toteutetuille suurille porrasaskelmille, joita halkoivat 

lukuisat, vinot puupalkit. Tila oli matala ja tunnelma viihtyisä. Kerroksessa 

oli tasaisesti puheensorinaa mutta suljetuissa tiloissa näytti olevan 

rauhallista. Työskentelytiloista varsinkin pienemmät noin neljän hengen 

tilat olivat lähes kaikki käytössä. Tilajako tuntui selkeältä vaikka nurkkia ja 

käytäviä olikin runsaasti.  

Kuvat 40-41. Kerroskartta, jossa kolmen eri kerroksen tunnelmat jo tulevat esille, sekä Bryggassa 

ollut osallistava kaupunkisuunnitteluun liittynyt karttatuloste, johon oli mahdollista merkitä pienillä 

tarroilla omat suosikki luontokohteet Helsingin alueella. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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2. kerroksesta puuttui kokonaan henkilökunta. Ihmiset kyselivät toisiltaan 

miten mikäkin laite toimii ja kuinka sen voi saada käyttöönsä. Varaamo.fi 

lainaus palvelusta ei ollut näkyvästi mitään tietoa esimerkiksi kerroksen 

seinillä. 

 

Kuvat 42-45. 2. kerroksen suuret porrasaskelmat,  ryhmätyötiloja, äänistudion seinä ja 3D 

tulostimet yleisöineen. (Liisa Mäyränpää 2019) 

Kuvat 46-47. 2. kerroksen 3D tulostimet käyttäjineen ja yleisöineen. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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Kolmas kerros oli kuin rakennuksen kruunu. Aaltoileva katto- ja ikkunalinja, 

sekä lattiaan rakennetut korkeat, puiset luiskat ja portaikot loivat 

puistomaisen tunnelman, ja tätä vielä korostivat tilaan tuodut lukuisat 

muutaman metrin korkuiset sirot puut. Kolmas kerros oli nimetty 

Kirjataivaaksi ja siellä oli kirjojen lisäksi lehtiä, nuotteja ja pelejä. 

Hyllykalusteiden ja puiden lomassa oli viihtyisiä istumatiloja ja valo tulvi 

sisään joka suunnasta. Asiakkaita oli melkein tungokseen asti. Suuri osa 

ihmisistä oli selvästi paikalla tutustumassa tiloihin. Kerroksessa oli myös 

kahvila jossa tarjoiltiin makeita ja suolaisia leivonnaisia. Kahvilan 

myyntitiski sijoittui keskelle kirjastosalia ja ihmiset hakeutuivat ostoksineen 

istumaan sinne, missä oli tilaa. 

Myös kolmannessa kerroksessa oli runsaasti työskentelypisteitä ja ne 

olivat kaikki täynnä. Lapset oli huomioitu monella tavalla sillä oman lasten 

alueen lisäksi tila itsessään oli kuin leikkipuisto. Ääni oli sallittua eikä 

Kirjataivas lainkaan muistuttanut perinteistä kirjastosalia, jossa yskäisy tai 

kassin avaaminen kaikuu seinistä ja saa nolostumaan. Kolmannessa 

kerroksessa oli myös koko rakennuksen levyinen terassi, joka tuo tiloihin 

vielä aivan uuden ulottuvuuden. Terassi on auki ainoastaan kesäaikaan. 

 

Kuvat 48-50. 2. kerroksen Lainattavissa olleet tabletit, ompelukoneita ja vehreä lukunurkka 

pehmeine istuimineen. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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Kuva 51. Kolmannen kerroksen puistomainen Kirjataivas. (Liisa Mäyränpää 2019) 

Kuvat 54-55. Erilaisiia luku- ja istuskelutiloja kolmannessa kerroksessa. 

(Liisa Mäyränpää 2019) 

Kuvat 52-53. Erilaisiia luku- ja istuskelutiloja kolmannessa kerroksessa. 

(Liisa Mäyränpää 2019) 
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Oodia suunniteltiin eri tavoin kaupunkilaisia ja kumppaneita osallistaen. 

Ideoita ja toiveita kerättiin kaupunkitapahtumissa, työpajoissa, 

verkkosivuilla ja erilaisilla kampanjoilla. Vuonna 2012 Unelmoi-

kampanjassa kerättiin kaupunkilaisilta yli 2300 ideaa keskustakirjaston 

jatkosuunnittelutyötä varten. Samana vuonna kirjasto testasi osallistavaa 

budjetointia, jossa kaupunkilaiset päättivät, mihin neljään pilottikokeiluun 

käytetään 100 000 euroa. Myös keskustakirjaston nimi on kaupunkilaisten 

ehdottama. Nimikilpailu oli kaikille avoin ja siihen tuli yli 1600 eri 

nimivaihtoehtoa. (Oodi Helsinki 2019, Mikä Oodi?) 

Oodin leikkisä logo näkyy painetussa ja digitaalisessa materiaalissa, mutta 

muuten keskuskirjaston graafinen ilme on informatiivinen ja selkeä, ja 

hyödyntää Helsingin kaupungille tehtyä graafista ilmettä. 

Markkinointimateriaalissa on käytetty paljon tiloista otettuja kuvia ja eri 

palvelut ja toiminnot on kuvailtu hyvin selkeästi. Nettivuilta löytyy 

tapahtumien, palveluiden ja ajankohtaisten asioiden lisäksi mukavasti 

tausta tietoa keskustakirjaston suunnittelu- ja rakennusprojektista. 

Työtilojen ja 2. kerroksen pajalaitteiden varaus tapahtuu Helsingin 

kaupungin ylläpitämän varaamo.fi palvelun kautta, joka tuntui toimivan 

moitteettomasti. Työskentelytiloissa ei samalle päivälle enää ollut vapaata 

mutta ennakoimalla reilun viikon, pystyi jo hiukan valitsemaan ajankohtaa. 

Kokonaan vapaat päivät menivät lähes kuukauden päähän. Pajalaitteiden 

varaamiseen ei ollut samanlaista tunkua vaan jo seuraavalle päivälle 

saattoi löytyä vapaata. 

Oodi oli ehdottomasti elämyksellinen. Viihdyin siellä useamman tunnin ja 

mietin heti, milloin voisin mennä uudestaan ja kenen kanssa. Oodissa oli 

helppo solahtaa joukkoon ja tuntea olonsa tervetulleeksi. Toiminta oli 

osallistavaa ja virikkeitä riitti kaikille aisteille. Eniten kuitenkin lumouduin 

kolmannen kerroksen kiinnostavasti ja raikkaasti toteutetuista tiloista. 
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4.5 KAHVILA KARIRANTA – LAHDEN SATAMA 

Viimeisenä benchmarkkaus kohteenani kävin Lahden Satamassa Kahvila 

Karirannassa. Valitsin paikan mukaan havainnointikohteisiini koska 

satama on lahtelaisten keskuudessa suosittu vapaa-ajan vietto paikka ja 

kahvilat ovat ihmisille tyypillisiä kohtaamispaikkoja. Talvisesonkina Lahden 

satamassa ei ole Kahvila Karirannan lisäksi muita kahviloita tai ravintoloita 

päivittäin auki. 

Menin satamaan sunnuntaina 10.3. autolla. Satama sijaitsee reilun 

kilometrin päässä Lahden keskustasta ja sinne pääsee kävellen 

Vesijärven rannassa kulkevaa jalankulkijoille tarkoitettua rantabulevardia 

pitkin. Väylä on suosittu ulkoilureitti ympäri vuoden. Päädyin kuitenkin 

tulemaan paikalle autolla koska itselleni matkaa olisi tullut noin neljä 

kilometriä. Jokunen muukin auto parkkipaikalla mutta suurin osa paikalla 

vastaan tulleista ihmisistä oli liikkeellä kävellen. 

Lahden Satama on 1800-luvulta asti ollut vilkas sisävesiliikenteen ansiosta 

ja perinteet näkyvät edelleen paikalla. Rannassa on useita vanhoja 

höyrylaivoja ankkurissa, jotka ovat auki kesäisin, ja toimivat ravintoloina ja 

terasseina. Ravintolapaattien lisäksi satamassa runsaasti yksityisille 

tarjolla olevia venepaikkoja, vanhaa rakennuskantaa, joissa toimii erilaisia 

yrityksiä,  ja Lahden Sibelius talo, joka tarjoaa konsertti- ja kokouspuitteita. 

Satama ja ranta-aluetta kehitetään veneilyn ja virkistyksen alueena. 

 
Kuvat 56-57. Lahden Satama. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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Kahvila Kariranta on perustettu entiseen rautatieasemarakennukseen ja 

tiloissa on vaalittu vanhanaikaista tyyliä. Rakennus sijaitsee 

rantabulevardin varrella ja rakennus on kunnostettu sekä ulkoa että 

sisältä. Maaliskuisena sunnuntai iltapäivänä rantabulevardilla kulki ihmisiä 

tasaisena virtana ja moni heistä poikkesi Kahvila Karirantaan.   

Rakennuksen edessä on pieni terassi ja myös terassilla, osittain lumen 

peitossa olleissa pöydissäkin riitti asiakkaita. Astuin sisään ja jono kassalle 

luikerteli eteisen ohi takahuoneeseen asti. Sisältä tilat olivat kotoisat, 

tyyliltään romanttiset ja hiukan ahtaat. Kalustus ja sisustustyyli  

tapetteineen ja koriste-esineineen vanhahtava.  Ihmiset jonottivat 

rauhallisina eikä ketään tuntunut ruuhka häiritsevän. Kahvilan esillepano 

oli hyvin runsas ja valikoima oli melko perinteinen; erilaisia makeita 

leivonnaisia, suolaisia piiraita, kahvia, teetä ja limsoja. Maaliskuussa 

kahvila markkinoi erityisesti käsintehtyjä laskiaispullia. Näkymää keittiöön 

oli avattu ja oviaukosta näki kuinka pullapeltejä työnnettiin uuniin. 

Istumapaikat olivat täynnä ja osa asiakkaista jäi odottelemaan vapautuvaa 

pöytää seinän vierustalle. Ulos hakeutuneille oli tarjolla vilttejä lämmik-

keeksi. Seurailin asiakkaita ja seurueet viihtyivät istuallaan ostostensa 

parissa keskimäärin 15-20 minuuttia. Vaihtuvuus oli melko tiuhaa. 

Kuvat 58. Lahden Satama ja Kahvila Kariranta. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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Asiakaskunta oli sekalaista, enemmistössä ehkä vanhemmat pariskunnat 

mutta myös nuoria pariskuntia, perheitä ja ystäviä. Asiakkaita yhdisti 

eniten se, että paikalle oltiin poikettu ulkoiluretkeltä. Puheensorina 

kahvilassa oli rauhallista ja tunnelma oli hyvin lämminhenkinen ja tiivis. 

Työnteko ei olisi kahvilassa ainakaan sunnuntaina onnistunut ruuhkan 

vuoksi, ihmiset olivat selvästi tulleet enemmän seurustelemaan. 

Palvelu kahvilassa oli sujuvaa ruuhkasta huolimatta ja pöytien 

tyhjentäminen itsepalvelumenetelmällä toimi. Palvelussa oli hyödynnetty 

pieniä kaunokirjoitettuja viestejä, jolla informoitiin tiskillä tarjoiluista mutta 

myös muualla tilassa muun muassa vieraskirjasta, talon historiasta ja 

esillä olevista taidemaalauksista. Palvelutarjoomaan kuului mahdollisuus 

ostaa tuotteita mukaan ja samoissa tiloissa toimi myös lahjatavarapuoti 

jossa myytiin mun muassa käsitöitä ja Lahti-aiheisia tuotteita. 

Kuvat 59-63. Viltit ulkona terassilla, jono palvelutiskille, kahvilan tarjoilut ja näkymä keittiöön. 

(Liisa Mäyränpää 2019) 
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Kahvila Karirannan logo, pienet käsin kirjoitetut ilmoitukset ja nettisivut 

loivat hiukan kotikutoisen vaikutelman mutta se toisaalta sopi myös hyvin 

kahvilan tyyliin. Graafista ilmettä ei varsinaisesti ollut. Kahvilan facebook-

sivusto toimi selvästi yrityksen pääasiallisenä viestintämediana ja 

mainoskanavana. 

Kahvila oli viehettävä ja hyvin suosittu. En kokenut kahvilan olleen 

erityisen elämyksellinen tai uniikki mutta kahvilana kaikin puolin toimiva 

kokonaisuus. 

 

4.6 YHTEENVETO BENCHMARKING -HAVAINNOISTA 

Benchmarking kohteissani oli paljon elementtejä, joiden soveltaminen 

Lahden taide- ja muotoilukeskuksen kohtaamispaikan suunnittelussa voisi 

olla hyödyllistä. Olin ennakolta jäsentänyt teemat joita benchmarking 

Kuvat 64-68. Tiloja ja kahvilan kalusteita sekä kahvilan yhteydessä ollut lahjatavapuoti. 

(Liisa Mäyränpää 2019) 
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kohteissani arvioin. Kohteiden analysoinnissa käytin omaa taulukkoani, 

johon kirjasin nuo teemat: ulkotila, sisätila, palvelut, asiakkaat ja 

kohderyhmät, graafinen ilme, kohteen erityispiirteet ja elämyksellisyys.  

  

 

 

 

Taulukon täyttämisen jälkeen arvioin kohteen elämyksellisyyttä 

Elämyskolmio -mallin pystyakselin määreiden mukaan, jota korostin 

Kuvio 6. Benchmarking havainnointitaulukko. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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värisävyllä mallin mukaisesti. Kolmiomallin pystyakselilla käytetään 

määritteitä kiinnostuminen – aistiminen – oppiminen – elämys – muutos.  

Elämyskolmio –mallin vaaka-akselille on asetettu elämyksen kuusi 

avainelementtiä:  yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja 

vuorovaikutus. Näiden elementtien toteutumista kohteissa arvioin toteutuu/ 

ei toteudu - tyyppisesti. 

 

 

 Kuvio 7. Elämyskolmio -malli  sovellettuna. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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Elämyskolmio –mallin pysty- ja vaaka-akseleiden yhteys oli selkeä sillä 

mitä useampi avainelementti kohteessa toteutui, sitä korkeammalle nousi 

elämyksellisyyden taso.  

Vaikka palvelut saivatkin havainnoinnissani ison osan, niin koen, että se ei 

ollut merkittävä tekijä elämyksellisyyden muodostumisessa. Palveluissa ei 

ollut samanlaisia variaatiomahdollisuuksia ja tämä teki erottumisen 

vaikeaksi. Kahvila ja ruokailumahdollisuudet ovat perusolettamuksia. 

Luomu- tai muu erikoisvalikoima ei havainnointikohteissani noussut esille 

vaan valikoima oli yleensä vähintäänkin monipuolista. WC- ja naulakko-

palvelut oli joka paikassa hoidettu huolellisesti, enkä törmännyt kohteissa 

epäloogisuuksiin tai hankaluuksiin siinä, kuinka asikkaita opastettiin 

etenemään tiloissa. Ostosmahdollisuudet eivät tuntuneet oleellisilta 

havainnointi kohteissani vaan ihmiset selvästi hakivat tämän tyyppisistä 

kohteista muunlaisia asioita. Lapset oli selkeästi huomioitu vain Oodissa. 

HAM:issa ja Amos Rexissä lapset oli huomioitu näyttelytilojen puolella 

erilaisissa osallistavissa pisteissä, muttei muuten. Asiakaspalvelu ei 

korostunut Tiedekulmaa lukuun ottamatta missään, vaan pysyi kaikissa 

paikoissa maltillisesti taustalla ja kontaktia henkilökuntaan oli lähinnä 

kassa- tai infotiskeillä. 

Osallistaminen vaikutti havaintojeni mukaan suositulta. Erityisesti Oodissa 

ihmiset jonottivat päästäkseen ottamaan kuvaa valokuvausautomaatilla tai 

katsomaan kuinka 3D-tulostin nakutti pientä hahmoa. Poikkeuksena tästä 

HAM museon graffiti työpaja, jossa oli hiljaista. Tämä tuntui jopa 

harmittavalta koska idea oli hyvä. Ehkä epäsuosioon vaikutti pajan 

huolimaton ylläpito ja hiukan syrjäinen sijainti. 

Parhaiten ihmisiä tuntui kuitenkin vetävän puoleensa monipuoliset 

työskentely- ja istuskelutilat. HAM:ia ja Kahvila Karirantaa lukuun 

ottamatta kaikissa havainnointikohteissani tämä oli huomioitu ja toisaalta 

HAM sijaitsee Tennispalatsissa, josta tällaisia tiloja kyllä löytyy sitten 

muualta. Erityisesti Oodissa työskentelytilat olivat kaikki käytössä ja 

vapaata paikkaa joutui haeskelemaan. Vapaamuotoisempaa istumatilaa 
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portaista ja käytävien varsilta kyllä löytyi mutta harvassa nurkassakaan 

ihan itsekseen joutui silti olemaan.  

Tunnelma jakoi paikkoja jonkin verran. Museoiden yleisissä tiloissa 

tunnelma oli hyvin neutraali, tiloihin ei juuri jääty oleskelemaan vaan 

pikemminkin siirryttin eteenpäin. Oodissa ja Tiedekulmassa oli 

monenlaisia tunnelmia; neutraalia aulitilan tunnelmaa, tummempia, 

akustoituja ja matalia tiloja, viherelementeillä luotuja elinvoimaisia tiloja, ja 

valoisia ja raikkaita työskentelytiloja. Kahvila Karirannassa oli hyvin kotoisa 

ja viehättävä tunnelma. 

Ainutlaatuisuus nousi esille parhaiten arkkitehtoonisesti näyttävissä 

Oodissa ja Tiedekulmassa. Tiloissa syntyi voimakas tunne siitä, että oli 

uniikissa paikassa, jossa ei voi ennalta arvata mitä seuraavan nurkan 

takaa paljastuu. 

 

 

 
Kuvio 8. Sweet Spot malli  sovellettuna (Liisa Mäyränpää 2019) 
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Sweet Spot -mallin hyödyntäminen havainnoinnissa ei tuntunut yhtä 

luontevalta kuin Elämyskolmion. Mielestäni Elämyskolmio – mallin termit: 

yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus 

sopivat havainnointi kohteisiini paremmin kuin Sweet Spot -mallin termit: 

viihteellinen, opetuksellinen, esteettinen ja todellisuuspakoinen. Sweet 

Spot mallissa elementtien voimakkuus tiivistyy keskustaa kohden, ja mitä 

kaummas kohde keskipisteestä jää, sen vähemmän sen on 

elämyksellinen. Tein havaintotaulukkoni perusteella arvion siitä mihin 

mikäkin benchmarking- kohteeni Sweet Spot kartalla asettuu ja lopputulos 

tukee pitkältä Elämyskolmio – mallin tulosta. Tätä vielä korostin tuomalla 

Sweet Spot malliin kehät, joissa käytin samoja elämyksellisyyden 

voimakkuudesta kertovia värejä kuin Elämyskolmio –mallissa. 

Jälkikäteen arvioituna onnistuin mielestäni valitsemaan benchmarking 

kohteet melko hyvin.  Tosin havainnointieni perusteella tulin siihen 

lopputulokseen että HAM ja AmosRex museot olivat ehkä enemmän 

miellettävissä niin, että kohtaamispaikkana toimivat Tennispalatsi ja 

Lasipalatsi, ja museot olivat yksi niiden tarjoamasta palveluista. Muutamat 

elämyksellisyyden elementit jäivät niissä tästä syystä ehkä toteutumatta. 
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5 TRENDIT 

Kehittämistyöni kannalta oli oleellista pohtia miten erilaiset trendit voitaisiin 

huomioida kaupunkilaisten kohtaamispaikan konseptoinnissa. 

Tulevaisuusorientoituneen aineiston tuottamiseksi perehdyin 

kuluttajakäyttäytymiseen liittyviin trendeihin, sekä Museotrendit 2017 

aineistoon (Network of European Museum Organization).  

Trendi on ilmiön pitkän ajanjakson kuluessa muodostuva kehityssuunta. 

Trendi on piirre nykyhetkessä, joka voi jatkua tulevaisuudessa sellaisella 

tavalla, että sitä on suhteellisen helppo jäljittää tai ennakoida. Trendin 

ymmärtämisessä on aina mukana aika-aspekti, koska trendi on 

riippuvainen ajasta. Trendit ohjaavat päätöksentekoa vaikuttamalla muun 

muassa valintoihin, makuun ja arvostuksiin. Trendit voivat myös olla 

megatrendien osia. (Rubin, Tulevaisuuden tutkimuskeskus) 

Megatrendillä puolestaan tarkoitetaan sellaista yksittäistä ilmiötä tai 

ilmiöiden tai trendien joukkoa, joka määrittää hallitsevasti tulevaisuuden 

suunnan tai kokonaislaadun. Megatrendit ovat kehityksen suuria aaltoja tai 

linjoja, joiden historiaa voidaan havainnoida ja tarkastella. Samalla ne ovat 

ilmiöiden tunnistettavia ja yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on selkeä 

kehityssuunta ja joiden uskotaan vahvasti jatkuvan samansuuntaisina 

myös tulevaisuudessa. Megatrendejä kutsutaan joskus myös kriittisiksi  

trendeiksi. Tätä suuntaa ei kuitenkaan voida määritellä pelkästään 

tarkastelemalla yksittäisiä toimijoita tai tekijöitä, vaan megatrendi on 

makrotason ilmiöiden ja tapahtumakuvausten laaja kokonaisuus, joka 

sisältää useita erilaisia ja jopa toisilleen vastakkaisia alailmiöitä ja 

tapahtumaketjuja. Silti niistä muodostuvalla kokonaisuudella voidaan siis 

nähdä oma kehityssuunta. (Rubin, Tulevaisuuden tutkimuskeskus) 

Museotrendit 2017 aineisto kattaa pitkälti museoiden erilaiset 

tulevaisuuden mahdollisuudet. Aineistoa tukemaan valitsin tarkastelun alle 

myös kulutuskäyttäytymiseen liittyviä trendejä. Hyödynsin tässä 

trendwatching.com palvelun luomia ”The Future of Experiences” –trendejä. 
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5.1 MUSEOTRENDIT 

Vuonna 2017 Network of European Museum Organisation teki laajan 

museotrendejä kartoittavan tutkimuksen, josta he keräsivät kymmenen 

museotrediä.  

 

 

 

 

Esittelen kaikki kymmenen kategoriaa sillä museotrendit taustoittavat 

kattavasti sitä, millaisia asioita museoiden tulee tulevaisuudessa ottaa 

huomioon pysyäkseen mukana muuttuvassa maailmassa. Hyödynsin 

museotrendejä  myös strukturoidun haastatteluni väittämissä ja 

ideointivaiheessa. Tämän luvun lähteenä toimii Network of European 

museum organisaation Museotrendit 2017 –julkaisu. 

 

Hybrid 

Museot luovat ja tarjoavat käyttöön hybridimäisiä tiloja joissa ihmiset, joilla 

on samat intressit voivat kohdata ja tehdä yhteistyötä. Oleellinen tekijä 

tässä trendissä on muutos työntekemisen tyylissä. Museotrendit 2017 

tutkimuksen mukaan vuonna 2020 40% työvoimasta tulee olemaan 

Kuvio 9. 10 Museo trendiä, Network of European Museum Organisation  

(mukaelma Liisa Mäyränpää, 2019) 
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freelancereita, sijaisia ja yksityisyrittäjiä ja coworking tilojen käyttö yleistyy 

ja on selvästi kasvava trendi.a 

d solopreneurs in 2020. 

Instagram Ready 

Museoissa tarjotaan kävijälle nykyään usein hyvin visuaalisia ja 

kokonaisvaltaisia elämyksiä. Nämä elämykselliset taustat ja puitteet luovat 

asiakkaille tilaisuuksia tehdä vierailusta sosiaaliseen mediaan hyvin 

visuaalisia postauksia. Instagam postaukset sekä sovitun hastagin käyttö 

ovat myös ilmaista mainosta museolle ja mahdollistavat lisänäkyvyyttä ja 

kenties tuovat lisää kävijöitä. 

Tässä taustana Instagramin suosio ja se, että erityisesti nuoret (18-29 

vuotiaat) haluavat viestiä kuvien kautta. Instagramissa jaetaan 95 

miljoonaa kuvaa tai videota päivittäin.  

 

Wellbeing 

Museot nähdään inspiraation lähteinä sekä paikkoina, joissa voi 

hengähtää ja rauhoittua. Hyvinvointitrendin ansiosta museot ovat ottaneet 

tilojaan käyttöön monipuolisemman hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Hiljentyminen ja rauhoittuminenon mahdollista tuotteistaa. Museoiden 

suuria hallitiloja on ruvettu muuntamaan väliaikaisiksi jooga-areenoiksi ja 

performanssitiloiksi. 

 

Touchpoint 

Museot tarjoavat kokemuksia rakennusten seinien ulkopuolella 

uudistaakseen käytäntöjään ja saavuttaakseen uusia kävijöitä. Erilaiset 

pop-up pisteet ympäri kaupunkia toimivat niin markkinointina kuin 

koukuttavana elämysten esittelynä uusille kävijöille, ja luovat myös aivan 

uudenlaisia näkövinkkeleitä museoiden tarjoomalle. 
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Chatting 

Kävijät saavat yhä useammin ensimmäisen kosketuksensa kohteeseen 

ilmoituksien, viestien tai sosiaalisessa mediassa käydyn chattailun kautta. 

Tämä uusi tapa on nopea ja rento keino ottaa yhteyttä kävijään ja samalla 

se on helppo ja tehokas tapa seurata käyttäjiä sekä toimittaa heille 

haluttua tietoa. 

 

Social Justice 

Museot ovat paikkoja, joissa voidaan saada lisää tietoa ja ymmärrystä 

historiasta ja siitä ketä olemme. Museoilla on tärkeä rooli tarjota paikkoja 

joissa ihmiset voivat ilmaista itseään vapaasti ja joissa voidaan käsitellä 

päivän polttavia aiheita, sekä löytää empatiaa olemassa olevaa tilannetta 

kohtaan. Museoiden tulisi liikkua suuntaan, jossa ne hakevat muutosta ja 

kehitystä nykyisten systeemien negatiivisille vaikutuksille. 

 

New Realities 

Teknologia on universaalia, kaikkialla ja ilman sitä on mahdotonta elää. 

Tekoäly ja robotiikka tuovat valtavia mahdollisuuksia museoille. Museot 

pystyvät niiden avulla tuomaan ihmisille täydellistä informaatiota nopeasti 

ja luomaan elämyksiä, joihin vierailijoiden on mahdollista uppoutua. AR, 

VR sekä sekatodellisuus ovat tuoneet jo lisää kävijöitä monille museoille.  

 

New Normal 

Perinteisten arvojen muuttuminen, suurempi vaihtelu erilaisten 

elämäntyylien välillä sekä moninaisemmat sosiaaliset- ja perhesuhteet 

muuttuvat maailmanlaajuisesti. Näistä aiemmin poikkeuksillisista 

elämäntavoista on pikku hiljaa muovaantumassa ”uusi normaali”. 
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Remapped 

Ilmastonmuutos, erilaiset konfliktit, taloudelliset sekä poliittiset 

maahanmuuttajat muokkaavat maailman karttaa uudeksi. Museot voivat 

toimia siltoina paikallisen kulttuurin sekä uusien tulokkaiden välillä. 

Näyttelyiden sisällöillä voidaan auttaa ymmärtämään toisia kulttuureita 

sekä maahanmuuton syitä ja tilanteita historiallisesta tai kulttuurisesta 

näkökulmasta. 

 

Agility Is the New Stability 

Ketterät menetelmät, kuten muotoiluajattelu, ketterä kehittäminen (agility) 

ja lean ovat hyviä nopeita tapoja uusien ratkaisujen löytämisessä. Näillä 

menetelmillä voidaan muun muassa tehdä kehittämistyötä, riskienhallintaa 

ja muuttaa prosesseja mahdollisimman läpinäkyviksi, kaikki myös 

museoille tärkeitä osa-alueita. 

 

5.2 THE FUTURE OF EXPERIENCES 

Trendwatching.com on vuonna 2002 perustettu palvelu, jossa Lontoossa, 

New Yorkissa ja Singaporessa sijaitsevat mutta kansainvälisesti toimivat 

tiimit tekevät ammattilaisten ja yritysten tarpeisiin suunniteltua 

tulevaisuusorientoitunutta tutkimusta kuluttajakäyttäytymisestä. 

(trendwatching.com) 

Tämän luvun lähteenä toimii trendwatching.com –sivuston maaliskuussa 

2019 julkaistu artikkeli The Future of Experiences. Sen oli tiiminsä kanssa 

kirjoittanut David Mattin, yrityksen Head of Trends and Insights. Artikkeli 

nosti esiin kolme kuluttajakäyttäytymisessä nousevaa trendiä, jotka ovat jo 

nyt näkyvissä mutta heidän ennustuksensa mukaan tulevat erottumaan 

seuraavien vuosien aikana vielä lisää. Nämä trendit kertovat mihin 

suuntaan personoidut kuluttajaelämykset ovat menossa. Heidän esille 



52 

nostamansa trendit ovat Automation Theatre, Village Squared ja End of 

Excess. 

Artikkeli toi esiin elämysyhteiskunnassa tutun ilmiön, jossa ihmisille 

tavalliset kokemukset ravintolassa, ostoksilla tai kulkuvälineissä eivät enää 

riitä, vaan kilpailun nimissä kaikesta on yritettävä tehdä elämyksellistä. 

Artikkelin mukaan tämän taustalla on ihmisten tarve viihteeseen, 

yhteisöön, personointiin, aitouteen ja statukseen.  

 

Automation Theatre 

Megatrendeihin on jo pidempään nostettu mukaan automaatio, tekoäly ja 

teknologian kehittyminen. On myös ajateltu, että tulevaisuudessa tulee 

erottumaan kaksi tapaa tuottaa palveluja: täysin teknologian avulla tuotetut 

palvelut, joissa asiakaspolku on mahdollisimman nopea ja helppo, sekä 

aktivoivat ja taianomaiset elämykselliset palvelut, joihin kuluttajat haluvat 

panostaa aikaansa. Automation Theatre trendissä nämä kaksi kuitenkin 

yhdistyvät. Trendissä on kyse automaatiolla rikastetuista 

henkilökohtaisista elämyksistä, joissa yhdistyy nopeus, täsmällisyys tai 

tehokkuus, leikkisyyteen ja ilahduttamiseen, ja joiden pariin ihmiset 

hakeutuvat ja haluavat käyttää merkittävästi aikaa. Esimerkkinä trendistä 

artikkelissa kerrottiin muun muassa hotellista ja kahvilasta, jossa 

henkilökunnan tukena toimi robotteja. Artikkelissa myös tuotiin esille, että 

alkuun taianomaisen elämyksen tuottaminen automaation avulla voi 

nousta hyvin yksinkertaisesta ideasta jossa hyödynnetään jo olemassa 

olevaa teknologiaa omien tuotteiden esittelyssä. Tällainen voi olla 

esimerkiksi Amazon Alexa, virtuaaliavustaja, joka on käytännössä pieni 

älykaiutin, jolta voi kysyä kysymyksen ja Alexa vastaa. Tietopankkina 

Alexalla on käytettävissä internetin tietokanta. 

Tätä trendiä hyödyntämällä yritykset välittävät viestiä omasta 

asenteestaan teknologiaa kohtaan, ja kertovat ehkä teknologiaa 

vierastaville ja pelkääville asiakkailleen, että haluavat hyödyntää 

automaatiota ihmisten hyväksi, ei heitä vastaan.  
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Village Squared 

Deglobalisaatio trendi toi tietoisuuteemme kuinka tärkeää ihmisille on 

tuntea kuuluvansa johonkin paikkaan ja yhteisöön, Village Squared –trendi 

jatkaa vahvasti tästä. Todisteet kertovat, että onnellisuus ja pitkäikäisyys 

ovat selvästi linkkittyneet sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöön. 2019 

kuluttajat tulevat suosimaan innovatiivisia jaettuja tiloja, jotka taistelevat 

sosiaalista eriytymistä vastaan ja edesauttavat sosiaalista hyvinvointia. 

Tämä on noussut ajankohtaiseksi juuri nyt koska ihmiset ovat tajunneet 

kuinka paljon haittavaikutuksia syntyy, kun mobiililaitteiden parissa 

vietetään liikaa aikaa. 

Toisaalta ihmiset ovat myös tulleet tietoisemmiksi muista, samoja arvoja ja 

kiinnostuksen kohteita jakavista ihmisistä ja ovat kiinnostuneet tiloista ja 

elämyksistä, joissa ihmiset pystyvät kohtaamaan toisiaan. 

Artikkelissa mainitaan, ettei elämyksellisten tilojen luomisessa ole 

varsinaisesti mitään uutta, vaan Village Squared on paremminkin pysyvä 

trendi. Trendissä halutaan kuitenkin nostaa esille erityisesti nuoret, jotka 

monesti vastoin kuvitelmiamme ovat yhteiskunnassamme kaikkein 

yksinäisimpiä, ja kaipaavat tiloja joissa turvallisesti kohdata muita. 

Esimerkkeinä artikkelissa mainitaan muun muassa suuri muotiliike, joka oli 

tuonut lippulaivamyymälänsä tiloihin kirjaston, hotellin joka oli suunnitellut 

”life hub” tiloja, joissa matkailijat ja paikalliset saattoivat paremmin 

kohdata, urheiluliike, jonka tiloihin avattiin tapaamispaikka 

juoksuharrastajille ja ruokakauppa joka suunnittelee ottavansa haltuun 

kokonaisen kaupungin osan Lontoossa, tuoden sinne myös asuntoja, 

leikkipuistoja ja harrastusmahdollisuuksia koululaisille.  

 

End of Excess 

Trendin taustalla on ihmisten kasvava huoli ja tietoisuus siitä, kuinka 

kertakäyttökulttuuri uhkaa planeettaamme. Yhä useampi kuluttaja haluaa 

mukaan kokemuksiin joissa on kierrätetty ja kehitetty vanhasta uutta, jotta 
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negatiivinen vaikutus planeettaa kohtaan minimoituisi tai loisi jopa 

positiivisen vaikutuksen. 

Kestäväkulutus ei ole uusi trendi mutta se millä tavalla ihmiset ovat siihen 

ruvenneet suhtautumaan, on uutta. Muun muassa YK:n 

ilmastonmuutosraportti syksyltä 2018 ja mikromuovien haitallisuus 

maapallon ekosysteemeille menivät viraaleiksi ja aihe otetaan nyt 

tosissaan. Elämykselliset kokemukset hyötyvät tästä kehityksestä koska 

ihmiset edelleen haluavat jakaa sosiaalisessamediassa kokemuksiaan, ja 

kertoa siitä keitä ovat ja mitkä asiat ovat heille tärkeitä.  Elämyksien 

kuvaaminen ja niistä kertominen on ympäristön ja ilmaston hyväksyttyä 

eikä kokemusta jakavan ihmisen tarvitse kokea siitä syyllisyyttä. 

End of Excess trendissä on kyse löytöretkestä jossa halutaan löytää 

sellainen tapa kuluttaa joka ei vaaranna elämää maapallolla. Ihmiset 

haluavat edelleen nauttia elämästä ja viihtyä, mutta eivät halua tuntea siitä 

syyllisyyttä. 

Artikkelissa esiteltiin esimerkkinä muun muassa kokonaan vegaaninen 

hotellihuone jossa sisustuksessa ja kalustuksessa oli käytetty ainoastaan 

kierrätettyjä ja vegaanisia materiaaleja ja norjalainen hotelli, joka tähtää 

siihen että se tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää. 

Hyvänä esimerkkinä tässä toimii myös Ruotsissa avattu ostoskeskus 

ReTuna, jossa myydään ainoastaan käytettyjä ja vanhoista tavaroista 

tuunattuja tuotteita. Keskus toimii periaatteella, jossa myymälöiden myyjät 

voivat valita ostoskeskuksessa sijaitsevasta kierrätyspisteestä oman 

myymälänsä valikoimiin sopivat tuotteet, jolloin asiakkaat säästyvät 

sekalaisten tavaroiden penkomiselta ja he voivat asioida suoraan juuri 

hänelle sopivia kierrätettyjä tuotteita myyvässä myymälässä. (retuna.se) 
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6 STRUKTUROITU KÄYTTÄJÄHAASTATTELU 

Tutkimusmenetelmät on vanhastaan jaettu määrällisiin (kvantitatiivisiin) ja 

laadullisiin (kvalitatiivisiin) menetelmiin. 

Tyypillinen määrällinen menetelmä on lomakekysely tai strukturoitu 

lomakehaastattelu, jossa kysytään samoja asioita samassa muodossa 

isolta joukolta vastaajia. Kyselyn avulla kerätty materiaali (data) 

analysoidaan tilastollisin menetelmin ja tiedot yleistetään koskemaan koko 

perusjoukkoa. Määrällisiä menetelmiä käytettäessä tutkija ei vaikuta 

tutkimuksen kohteeseen, hän on siitä selvästi erillään eikä usein edes 

kohtaa tutkittavia. (Ojasalo, 2014) 

Laadullisilla menetelmillä taas on tarkoituksena hankkia kohteesta rikasta 

tietoa ja näin ymmärtää ilmiötä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. 

Tyypillisiä laadullisia menetelmiä ovat teema-, avoin- ja ryhmähaastattelu 

sekä osallistuva havainnointi. Kun käytetään laadullisia menetelmiä, 

tutkittavia on huomattavasti vähemmän kuin määrällisessä tutkimuksessa, 

mutta analysoitavaa aineistoa syntyy usein runsaasti. (Ojasalo, 2014) 

 

6.1 KÄYTTÄJÄHAASTATTELUN LAATIMINEN 

Omassa kehittämistyössäni valitsin yhdeksi aineiston keruu menetelmäksi 

strukturoidun käyttäjähaastattelun. Tällä laadullisella menetelmällä pääsin 

sen ilmiön äärelle, miten joukko lahtelaisia kokee elämyksellisyyden, ja 

kaupunkilaisille tarkoitetut, kohtaamispaikoiksi miellettävät paikat. 

Strukturoidun haastattelun avointen kysymysten kautta sain rikkaampaa 

tietoa siitä, minkälaisena joukko lahtelaisia kokee Lahden keskusta alueen 

kohtaamispaikat tällä hetkellä, ja millaisia he toivoisivat niiden olevan 

jatkossa. Avoimissa kysymyksissä vastaajat pääsivät kuvailemaan ja 

käyttämään omia sanoja sen sijaan että vastaus vaihtoehdot olisivat olleet 

valmiina raksi ruutuun tyylisesti, ja näin ollen saatu tieto oli täsmällisempää 

ja monipuolisempaa. 
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Laadin strukturoidun haastattelun kehittämistyöni elämyksellisten 

kohtaamispaikkojen näkökulmasta ja sen viimeistelivät kanssani yhdessä 

Tajumo -työryhmä, johon kuuluivat projektipäällikkö Katariina Mäenpää ja 

Tajumo-hankkeessa harjoittelua suorittaneet palvelumuotoilun opiskelijat. 

Haastattelu toteutettiin netissä ja vastaajat siihen löytyivät Lahen D-

paneeliin kuuluvista lahtelaisista, sekä Lahti- ja Muotoiluinstituutin 

opiskelijat- Facebook-ryhmistä. Lahen D on Lahden Seudun Kehitys 

LADEC Oy:n hallinnoima, Lahden ja sen lähikuntien asukkaista koostuva 

tuotekehityspaneeli. He ovat ryhmä aktiivisia alueen asukkaita, jotka ovat 

kiinnostuneita osallistumaan asuinympäristön, tuotteiden ja palveluiden 

kehittämiseen. ”Lahendeeläisiä” on noin 400. (designlahti.fi) 

 Haastattelu oli auki toukokuussa 2018 kahden viikon ajan ja siihen kävi 

vastaamassa 64 lahtelaista. Kysymykset laadin sen mukaan, että halusin 

selvittää, miten lahtelaiset mieltävät kohtaamispaikat, mitkä asiat niissä 

ovat tärkeitä, mitä tulisi huomioida ja olisivatko he kiinnostuneita tulemaan 

Taide- ja Muotoilukeskuksen yhteydessä olevaan kohtaamispaikkaan. 

Toisaalta halusin yleisemmin selvittää, mitkä ovat ihmisten mielestä hyviä 

elämyksiä. Lisäksi kyselyssä oli väittämiä, joihin oli sovellettu vuoden 2017 

Museotrendejä (Network of European Museum Organisation, 2017) ja 

joissa vastaajat saivat arvioida kuinka kiinnostavina mitäkin trendiä pitivät. 

Museotrendien aiheet, kuten teknologian kehitys, hyvinvointi, 

verkostoituminen, poliittinen tilanne sekä sosiaalisen median suuntaukset, 

oli väittämissä liitetty Lahden Taide- ja Muotoilukeskuksen 

kohtaamispaikkaan ja sen mahdollisuuksiin vastata tai tarjota niihin 

ratkaisuja.  

 

6.2 KÄYTTÄJÄHAASTATTELUN PURKU 

Laadullisen aineiston analysointi aloitetaan käymällä materiaali läpi 

useaan kertaan, minkä jälkeen se pyritään luokittelemaan ja siitä pyritään 

löytämään yhteyksiä käytettyyn teoriaan. Aineisto puretaan tyypillisesti 

teema-alueittain. Teemoittelussa tarkastellaan aineistossa esiintyviä 
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ilmiöitä tai asioita, jotka ovat useammalle haastateltavalle yhteisiä. 

Yhteyksien tarkastelulla on mahdollista ryhmitellä asiat joidenkin yhteisten 

piirteiden mukaan, jotta vastaajat voidaan sijoittaa kahteen tai useampaan 

tyyppiin joidenkin kehittämistehtävän kannalta tärkeiden tosiasioiden 

perusteella. (Ojasalo, 2014, s.110)  

Kyselyyn vastanneista 64:stä henkilöstä 76% oli naisia ja 24% miehiä, ja 

ikäjakauma seuraavanlainen: 18-25v 4%, 26-35v 14%, 36-50v 29%, 51-

65v 35%, yli 65v 18%. Seuraavassa käyn läpi avoimet kysymykset ja teen 

lyhyen yhteenvedon niiden vastauksista. 

 

1.Millaiseksi ajattelet urbaanin kohtaamispaikan? 

Vastaajat mielsivät, että urbaanin kohtaamispaikan tulee olla erityisesti 

viihtyisä, valoisa ja rauhallinen. Viihtyisää tilaa kuvailtiin tunnelmalliseksi ja 

lämpimäksi, materiaalien tulisi olla aitoja ja laadukkaita, ja tilassa tulisi olla 

paljon oikeita viherkasveja. He kokivat monipuoliset palvelut oleellisiksi ja 

erityisesti korostuivat kahvila ja anniskeluoikeudet. Myös 

työskentelymahdollisuudet, ohjelma ja musiikki nousivat selkeästi esille. 

 

2. Millaisia tai mitä ovat sinun kohtaamispaikkasi Lahdessa tällä 
hetkellä? 

Vastauksissa korostuivat eniten Lahden Satama alue ja keskustan 

kahvilat, myös tori, ravintolat ja pääkirjasto erottuivat joukosta. Hajaääniä 

saivat ostoskeskukset, Sokoksen tavaratalo, sekä puistot ja ulkoilualueet. 

 

3. Minkä lahtelaisten kohteiden ja vapaa-ajanviettopaikkojen voisit 
kuvitella kilpailevan Taide- ja Muotoilukeskuksen kanssa omassa 
arjessasi? 

Vastauksissa toistui samat kohteet kuin edellisessä kysymyksessä eli 

Satama, kahvilat ja kirjastot.  Huomionarvoista oli mielestäni se, että 
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vastauksissa nousi esille, etteivät vastaajat kokeneet uuden Taide- ja 

Muotoilukeskuksen kilpailevan vanhojen kohteiden kanssa, vaan siitä 

nimenomaan toivotaan jotain aivan uutta, joka tarjoaa todellisen 

vaihtoehdon.  Erään vastaajan kommentti oli, että etukäteen ei osattu 

kuvitella millaiseksi vetonaulaksi Sibeliustalo muodostuisi, ja hän toivoi, 

että Taide- ja Muotoilukeskukselle kävisi samoin. Muutama vastaaja pohti 

Malskin syrjäistä sijaintia, mutta tähän myös todettiin, että jos kohde on 

riittävän houkutteleva, se ei ole este menestykselle – kuten on käynyt 

Sibeliustalon kanssa. 

 

4. Lahden Taide- ja Muotoilukeskusta kaavaillaan perustettavaksi 
Malskille Päijänteenkadulle.  Koetko, että sijainti on helposti 
saavutettavissa?  

Vastaajista 82% koki että sijainti on helposti saavutettavissa, 14% koki 

etteä se ei ole helposti saavutettavissa, 4% ei osannut sanoa. 

 

5. Millä itse kulkisit Malskin alueelle?  

Kaikki eri vaihtoehdot saivat vastaajien keskuudessa tasaisesti 

kannatusta: bussi, polkupyörä, kävely ja oma auto. 

 

6. Voisitko kuvitella käyväsi Taide- ja Muotoilukeskuksessa 

…ensisijaisesti näyttelyissä 35% 

…ensisijaisesti kahvilla tms. 31% 

…ensisijaisesti ostoksilla 8% 

…jotain muuta, mitä? 26% 

Jotain muuta vastanneet tulisivat Taide- ja Muotoilukeskukseen mieluiten 

esimerkiksi tapahtumiin ja tempauksiin, luennoille tai työskentelemään. 
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7. Jos lähdet viettämään vapaa-aikaasi keskustaan, kenen kanssa 
olet yleensä liikkeellä? 

Selvimmin vastauksista nousivat vaihtoehdot ystävien tai puolison kanssa 

tai yksin. Tässä varmasti näkyy vastaajien ikäjakauma jossa 18-35v oli 

18%, 36-50v 29%, 51-65v 35% ja yli 65v 18%. 

 

8. Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä oheispalveluita 
monitoimikeskuksissa? 

Vastaajien keskuudessa kahvila on tärkein oheispalvelu. Avoimessa 

kysymyksessä vastaajat eivät lähteneet erittelemään asioita kovin tarkasti, 

vaan vastaukset olivat hyvin yksioikoisia. Kahvilan lisäksi hieman erottui 

myös lasten leikkialue ja ostosmahdollisuudet.  

 

9. Mitkä näistä haluaisit olevan huomioitu Taide- ja Muotoilu-
keskuksen kohtaamispaikassa, näyttelyalueiden ulkopuolella. 

 
Diagrammi 1. Keskiarvo vastauksista kysymykseen numero 9. 
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10. Mikä on mielestäsi hyvä elämys? Onko sinulla jokin esimerkki? 

Vastaajat kuvailivat hyviä elämyksiä mielestäni onnistuneesti ja 

monipuolisesti. Hyvän elämyksen odotetaan olevan innostava, rohkea ja 

yllättävä. Hyvän elämyksen toivotaan herättävän ajatuksia, tuomaan uutta 

näkökulmaa ja herättelevän eri aisteja. Hyviksi elämyksiksi miellettiin 

muun muassa musiikkiesitykset, digitaaliset esitykset, odottamattomat 

näkymät, kädentaitonäytökset ja visuaalisesti houkuttelevat 

kokonaisuudet. Alla muutamia lainauksia vastauksista: 

”Uusi, ennennäkemätön tai kokematon, rohkea, yllätyksellinen, sellainen 
elämys, johon saa yleisökin osallistua” 

”Hyvä elämys avaa ajattelua ja ymmärrystä, antaa tunteen siitä että on 
kohdannut jotain tavanomaisesta poikkeavaa, jotain joka jättää jäljen.” 

”Hyvä elämys yllättää positiivisesti, saa aikaan hyvän mielen. Elämys voi 
olla pienikin, kunhan se virittää ajatukset positiiviseen.  Usein hyvässä 
elämyksessä pääsee itse osallistumaan.” 

”Moniin aisteihin vetoava kokemus - ei vain älyllistä pohtimista. Outojen 
asioiden yhdistämistä toisiinsa, tunetilojen luominen erilaisin tavoin.” 

 

Vastaajille tuntui elämyksellisyydessä olevan erityisen oleellista, että voi 

osallistua ja olla itse jollain tavalla osa kokemusta eikä vain seurata 

ulkopuolelta. Selvästi kuvauksissa toistuivat samat kuusi elämyksen 

peruselementtiä, jotka on poimittu myös Tarssasen ja Kyläsen 

Elämyskolmioon: yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja 

vuorovaikutus. 

 

Strukturoidussa haastattelussa oli mukana myös väittämiä joissa vastaajia 

pyydettiin arvioimaan vättämän kiinnostavuutta asteikolla 1-5, 1 ollessa ”ei 

kiinnostava” ja 5 ”hyvin kiinnostava. Väittämät oli muotoiltu vastaamaan 

kymmenen museotrendin sisältöön, jolloin kysymyksillä pystyttiin 

arvioimaan museotrendien paikkansa pitävyyttä vastaajien keskuudessa. 
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11. Taide- ja Muotoilukeskuksen ympärille tulisi rakentaa yhteisöllistä 
toimintaa, jossa kaupunkilaiset voivat kohdata ja verkostoitua. 
(museotrendi HYBRID) 

vastauksien keskiarvo: 4,46 – Kiinnostavaa 

 

12. Taide- ja Muotoilukeskuksen tulisi tarjota kaupunkilaisille 
mahdollisuuksia vapaaseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista. 
(museotrendi SOCIAL JUSTICE) 

vastauksien keskiarvo: 4,14 - Kiinnostavaa 

 

13. Taide- ja Muotoilukeskuksen tulisi olla aktiivisesti mukana some-
kulttuurissa ja luoda puitteita ja mahdollistaa kävijöiden omat some-
postaukset. (museotrendi INSTAGRAM READY) 

vastauksien keskiarvo: 3,40 – Hieman kiinnostavaa 

 

 

 
Diagrammi 2. Keskiarvot vastauksista väittämiin 11-20. 
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14. Taide- ja Muotoilukeskuksen tulisi ottaa erilaiset uudet 
teknologiat mahdollisimman monipuolisesti käyttöönsä.   
(museotrendi NEW REALITIES) 

vastauksien keskiarvo: 3,76 – Hieman kiinnostavaa 

 

15. Taide- ja Muotoilukeskuksen tulisi hyödyntää tilojaan myös 
erilaisiin hyvinvointi-elämyksiin järjestämällä esim. jooga-tempauksia 
ja meditaatio paikkoja. (museotrendi WELLBEING) 

vastauksien keskiarvo: 3,54 – Hieman kiinnostavaa 

 

16. Taide- ja Muotoilukeskuksen tulisi huomioida 
palvelutarjonnassaan eri kohderyhmät (lapsiperheet, eläkeläiset, 
nuoret aikuiset, sukupuoli- ja seksuuaalivähemmistöt…) sekä 
kokonaispalvelutarjonnassaan, että esim. teema viikonloppuina. 
(museotrendi NEW NORMAL) 

vastauksien keskiarvo: 4,16 – Kiinnostavaa 

 

17. Taide- ja Muotoilukeskuksessa ajankohtaisten teemojen (esim. 
näyttelyjen, vuodenaikojen, sesonkien tai ajankohtaisten 
tapahtumien) tulisi näkyä voimakkaasti myös näyttelyalueiden 
ulkopuolella keskuksen muissa tiloissa ja ulkopuolella?   
(museotrendi TOUCHPOINT) 

vastauksien keskiarvo: 4,16 – Kiinnostavaa 

 

18. Taide- ja Muotoilukeskuksen tulisi toimia myös paikallisen 
kulttuurin ja uusien tulokkaiden kohtaamispaikkana.   (museotrendi 
REMAPPED) 

vastauksien keskiarvo: 4,22 – Kiinnostavaa 

 

19. Taide- ja Muotoilukeskuksen kanssa voisi kommunikoida 
chattailemalla netissä tai museon omien mobiilisovellusten kautta. 
(museotrendi CHATTING) 

vastauksien keskiarvo: 3,10 – Hieman kiinnostavaa 
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20. Taide- ja Muotoilukeskuksen kehittämisessä pitäisi hyödyntää 
mahdollisimman paljon käyttäjäymmärrystä ja kuunnella kävijöiden 
toiveita. (museotrendi AGILITY IS THE NEW STABILITY) 

vastauksien keskiarvo: 4,54 – Hyvin kiinnostavaa 

 

 

 

21. Kuinka suurena houkuttimena pidät sitä, että keskuksessa olisi 
mahdollista kokeilla taiteen tai muotoilun tekemistä jossain 
muodossa?  

vastauksien keskiarvo: 4,38 – Kiinnostavaa 

 

22. Kuinka suurena houkuttimena pidät sitä, että keskuksella 
järjestetään tapahtumia ja teemallisia kaupunkitempauksia?  

vastauksien keskiarvo: 4,44 – Kiinnostavaa 

 

Diagrammi 3. Keskiarvot vastauksista väittämiin 21-25. 
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23. Kuinka suurena houkuttimena pidät sitä, että keskuksessa olisi 
nuorten ja kotimaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden pop-up 
myymälätiloja? 

vastauksien keskiarvo: 4,36 – Kiinnostavaa 

 

24. Kuinka suurena houkuttimena pidät sitä, että keskuksessa 
lahtelaisten yrittäjien pop-up myymälätiloja? 

vastauksien keskiarvo: 4,16 – Kiinnostavaa 

 

25. Kuinka suurena houkuttimena pidät sitä, että Taide- ja 
Muotoilukeskuksen kokoontumispaikka olisi suunniteltu 
elämykselliseksi? 

vastauksien keskiarvo: 4,44 - Kiinnostavaa 

 

Keskiarvojen perusteella esille nousivat se, että Taide- ja 

Muotoilukeskuksen kehittämisessä hyödynnettäisiin käyttäjäymmärrystä ja 

kuunneltaisiin kävijöiden toiveita, ja sen ympärille tulisi rakentaa 

yhteisöllistä toimintaa, jossa kaupunkilaiset voivat verkostoitua ja kohdata. 

Houkuttelevana pidettiin sitä, että keskuksella järjestetään tapahtumia ja 

teemallisia kaupunkitempauksia, ja että Taide- ja Muotoilukeskuksen 

kokoontumispaikka on suunniteltu elämykselliseksi. Vähiten kiinnostavia 

teemoja olivat some- ja chat- kanavien hyödyntäminen ja hyvinvointi –

palveluiden tuominen keskukseen. Isoja eroja palveluiden kesken ei 

kuitenkaan ollut, vaan vastaajat olivat tasaisen innostuneita eri teemoista 

ja suhtautuivat niihin ennakkoluulottomasti. 

Kokonaisuutta tarkastellen hajontaa vastauksissa oli melko vähän. Tämä 

johtui osittain varmasti siitä, että vastaajien joukko oli melko pieni ja 

ikäjakauma painottunut vanhempaan päähän. Myös se varmasti näkyi, 

että Lahen D käyttäjäpaneelin jäsenet ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita 

keskustan kehittämisestä ja myös aktiivisia taide- ja kulttuuripalveluiden 

käyttäjiä. 
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7 LAADULLISTEN AINEISTOJEN ANALYSOINTI 

Aineiston analysoinnilla tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen yhteydessä 

arkisia asiota, kuten aineiston lukemista huolellisesti, tekstimateriaalin 

järjestelyä, sisällön erittelyä, jäsentämistä ja pohtimista. Analyysin ideana 

on saada kirjavasta ja runsaasta tekstimassasta tolkkua, kiteyttää 

haastattelujen sisältöjä ja tarkastella tutkimusongelman kannalta 

keskeisten seikkojen esiintymistä tekstissä. Analyysin avulla on tarkoitus 

tiivistää aineistoa ja tulkita sitä. (2009, Saaranen-Kauppinen, 76) 

Laadullinen aineistoni muodostui benchmarking –havainnoinnin ja 

strukturoidun haastatteluni tuloksista. Tässä kappaleessa analysoin 

näiden aineistojen tuloksia ja analyysin yhteenvetona muodostin työkaluna 

hyödynnettävän elementtikartan. 

 

7.1 KÄYTTÄJÄPERSOONAT 

Taide- ja muotoilukeskuksen hankesuunnitelmassa sinne suunniteltavan 

kohtaamispaikan kohderyhmäksi on määritelty eri-ikäiset kaupunkilaiset, 

taiteen ja muotoilun ammattilaiset, matkailijat, Lahden kaupungin ja alueen 

kunnat, yritykset, palvelutuottajat ja järjestöt. Kohtaamispaikka on siis 

tarkoitettu ”kaikille” mutta elämyksellisyyttä on helpompaa tuoda mukaan, 

kun kokonaisuus on pilkottu jonkinlaisiin osiin ja yksittäisiä elämyksellisiä 

piirteitä voidaan suunnitella rajatummille käyttäjäryhmille.  

Strukturoidun haastatteluni vastaajista muodostin käyttäjäpersoonat, jotka 

nimesin Lahti Aktiivi, alle 50v ja Lahti Aktiivi, yli 50v. Kyselyyn vastanneet 

miettivät haastattelun kysymysten kautta yleisesti Lahden kaupungin 

tarjoamia palveluita ja mitä erityisesti kohtaamispaikoilta toivovat. Kyselyni 

pohjalta vastaajien jakaminen useampaan kuin kahteen ryhmään ei ollut 

järkevää, koska vastaajien joukko (64kpl) oli niin pieni, ettei tulos olisi 

vastannut sitä vaihtelua, mitä lahtelaisissa todellisuudessa on. 
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Seuraavassa yhteenveto sturkturoidun kyselyn vastausten perusteella 

muodostamistani kahdesta käyttäjätyypistä. 

 

Lahti Aktiivi, alle 50v 

Käyttäjäprofiilin henkilö on alle 50 -vuotias lahtelainen. Tämä henkilö 

toivoo, että Lahden Taide- ja Muotoilukeskuksen kohtaamispaikka olisi 

rento ja persoonallinen. Siellä pitäisi olla työskentely mahdollisuuksia ja 

hän haluaisi tulla sinne jalan, pyörällä tai julkisilla. Hänelle tärkeitä 

kohtaamispaikkoja tällä hetkellä ovat Lahden Satama, kahvilat ja kirjastot. 

Hän tulisi Taide- ja Muotoilukeskukseen ensisijaisesti kahville, syömään tai 

tekemään töitä, ja näyttelyt olisivat toissijainen asia. 

Kohtaamispaikkaan hän tulisi ystävien tai pienten (0-9 vuotta) lasten 

kanssa ja hän haluaa, että lapset on huomioitu kohtaamispaikassa. Hän 

on hyvin ennakkoluuloton ja toivoo palvelujen olevan monipuolisia. 

Tärkeitä elementtejä kohtaamispaikassa hänen mielestään on ihmisten 

tapaaminen, yhteisöllisyys, osallistaminen, katukulttuuri ja musiikki. 

 

Lahti Aktiivi, yli 50v 

Tämän käyttäjäprofiilin henkilö on yli 50-vuotias lahtelainen jolle on 

tärkeää että Lahden Taide- ja Muotoilukeskuksen kohtaamispaikkaan on 

helppo tulla ja sen sijainti on keskeinen. Hän tulisi paikalle ensisijaisesti 

näyttelyitä varten ja yhdessä ystävien tai puolison kanssa. Tämän hetkisiä 

kohtaamispaikkoja hänelle ovat tori, ravintolat ja satama. Tärkeitä 

elementtejä kohtaamispaikassa hänen mielestään on ihmisten 

tapaaminen, paikallisuus ja osallistaminen, hän ei kaipaa 

hyvinvointipalveluja, digitaalisuutta, tai Taide- ja Muotoilukeskuksen 

tarjoamia some- tai chatti- kanavia. 
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Kehittämiskohteeni kohderyhmäjaottelussa hyödynsin  strukturoidun 

kyselyni vastaajista muodostuneiden kahden käyttäjäpersoonan lisäksi 

John Falkin teoksessa Identity And The Museum Visitor Experience (2009) 

esiteltyjä museoiden käyttäjäprofiileita.  

Teoksessaan Identity And The Museum Visitor Experience Falk tutki 

museokävijöitä ja heidän museokokemuksiaan. Hän selvitti kuinka muun 

muassa henkilökohtaiset intressit, suosittelut ja muistot vaikuttivat 

kävijäkokemukseen, ja halusi luoda käyttäjäkokemuksesta mallin, jonka 

avulla museo ammattilaiset voivat paremmin vastata kävijöiden tarpeisiin. 

Yhtenä ratkaisuna Falk esitteli teoksessaan museokävijöistä muodostetut 

viisi kävijätyyppiä, jotka hän on määritellyt ryhmiin motivaation 

näkökulmasta. 

 

Recharger – Rentoutuja 

Rentoutuja etsii rauhallista tilaa mietiskelylle ja pohdiskelulle. “Esteettinen 

kokemus. Sijainti. Tunnelma. Rakennus, ympäristö, tuoksut.” 

 

Experience Seeker – Kokemusten etsijä 

Kokemusten etsijä haluaa kokea ja nähdä vetonaulat, ja haluaa tutustua 

paikkaan, ei nähdä kaikkea esillä olevaa. 

“Yleissivistys. Halunnut käydä jo pidempään. Yksittäiset, kuuluisat 

mestariteokset  kiinnostavat.”  

 

Explorer – Tutkimusmatkailija 

Tutkimusmatkailija on utelias. Hän hakee uutta tietoa ja inspiraatiota. 

“Kiinnostus. Tutkimuksen teko. Uuteen kohteeseen tutustuminen. Historian 

ymmärtäminen.” 
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Professional & Hobbyist – Ammattilainen & harrastaja 

Motivaationa toimii erityisesti ammatillinen mielenkiinto. Kriittisyys. 

“Työ, kiinnostus näyttelyn aiheeseen, opiskelija, opettaja.”  

 

Facilitator – Mahdollistaja 

Mahdollistaja haluaa esitellä museota omassa lähipiirissään, ja tarjota 

heille uusia kokemuksia. 

“Halusin tuoda lapset/lapsenlapset/vaihto-oppilaan/vieraita/ystävän/ 

kumppanin.../ 

 

7.2 KOHTAAMISPAIKAN TÄRKEÄT TEKIJÄT 

Strukturoidun haastattelun vastauksia ja benchmarking -kohteiden 

havainnoinnin tuloksia tutkittaessa, nousi aineistosta esille muutamia 

tekijöitä, joiden tulkitsen vaikuttavan elämyksellisen kokonaisuuden 

syntymiseen. Nämä tekijät ovat asioita, joita haluan nostaa myös esille 

liittyen kohtaamispaikan elämyksellisyyteen.  Joidenkin tärkeiden 

tekijöiden taustalle oli myös luontevaa tuoda trendi-ilmiöitä, jotka tukivat 

tulkintaani. 

 

Osallistaminen  

Osallistaminen näkyi voimakkaasti benchmarking -kohteissa, sillä niissä 

vastaan tulleet käytännön kokeilemista tarjoavat pajapisteet tai digitaaliset 

”osallistu tässä” – palvelut, olivat selviä vetonauloja. Osallistaminen nousi 

esille myös haastattelujeni vastauksissa. Vastaajista 90% mainitsi 

osallistamisen olevan houkutteleva tai hyvin houkutteleva tekijä Taide- ja 

Muotoilukeskuksessa, ja osallistaminen tuli esille vielä uudestaan useissa 

vastauksissa kun kysyttiin millainen on hyvä elämys. Elämyskolmion 

kuudesta avainelementistä (yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, 



69 

kontrasti ja vuorovaikutus) osallistamisessa havainnointikohteissani 

saavutettiin ainakin tarina, moniaistisuus ja vuorovaikutus. Osallistamisen 

taustalla on ilmiö, jossa ihmiset haluavat personoituja kokemuksia, joissa 

yksilöllisyys korostuu. Ilmiö on Megatrendi Individualismin alle solahtava 

mikro-trendi Kustomointi, jossa kuluttaja haluaa erottautua muun muassa 

personoitujen palvelujen ja kokemusten avulla. (trendone.com) 

 

Tilat / Työskentelytilat 

Voimakas trendi (Museotrendit: Hybrid) tällä hetkellä liittyy ihmisten tapaan 

tehdä töitä. Ihmiset kaipaavat monipuolisia tiloja, joista löytyy ratkaisut 

muun muassa freelancereiden ja toimistonomadien tarpeisiin, sekä 

ratkaisuja kokous- ja ryhmätyöskentelyyn. Pelkästään perus työpisteiden 

tuominen ei varmasti ole riittävä ratkaisu vaan esimerkiksi kahdessa 

havainnointi-kohteessani työskentelytilojen  toteutus oli hyvin moninaista ja 

tunnelmat niissä vaihtuivat. Avainelementeistä työskentelytiloissa 

toteutuivat havaintojeni mukaan ainakin kontrastisuus ja vuorovaikutus. 

 

Tunnelma 

Kaikissa benchmarkkauskohteissani oli vahva tunnelma ja osassa 

tunnelma vaihteli vielä tilasta toiseen. Myös haastattelun vastauksissa 

nousivat esiin lämmin tunnelma, viihtyisyys, rentous ja innostavuus. 

Elämyskolmion avainelementeistä havainnointikohteissani toteutui 

tunnelman puolesta aitous, moniaistisuus ja kontrasti. Tunnelmalla on 

mahdollista sitouttaa asiakkaat paikkaan, ja tunnelmaa voi kilpailijan olla 

mahdotonta kopioida. 

 

Ainutlaatuisuus 

Havainnointikohteissani ainutlaatuisuus toteutui erityisesti tilojen kautta. 

Tiloissa, jotka koin elämyksellisiksi, syntyi voimakas tunne siitä, että oli 

uniikissa paikassa. Avainelementeistä tällöin toteutui ainakin yksilöllisyys, 
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tarina ja moniaistisuus. Kun haastattelussani kysyin millainen on hyvä 

elämys, nousi vastauksissa selvästi esiin yllätyksellisyys ja kokemus 

uudesta. Ainutlaatuisuuden kokeminen liittyy Individualismi trendiin, ja se 

voi liittyä myös Museotrendiin: Instagram Ready. Oodi kirjaston virallisessa 

esitteessä esimerkiksi mainitaan kuinka sen ”Kolmannen kerroksen 

lasikulmasta löytyy kaupungin paras selfie-paikka!”. 

 

7.3 AINEISTOISTA MUODOSTETTU ELEMENTTIKARTTA 

Aineiston keruu tuotti minulle elementtejä, joita on mahdollista hyödyntää 

kehitettäessä elämyksellistä kohtaamispaikkaa. Yhteenvetona näistä 

elementeistä kasasin kartan (Kuvio 10.) jota pystyin hyödyntämään 

suunnitellessani yhteissuunnittelu työpajan toteuttamista. Karttaan toin 

kyselyn vastauksista tehtyjen päätelmien ja ja benchmarking -  

havainnointien  lisäksi myös elämyskolmion avainelementit ja 

tarkastelemani trendit.  
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Kuvio 10. Elementtikartta. Yhteenveto aineiston keruun tuottamista elementeistä. 

(Mäyränpää, 2019) 
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8 TULEVAISUUSORIENTOITUNEITA SKENAARIOITA 

KOHTAAMISPAIKASTA 

Jotta sain kehittämistyöni tuloksia vietyä konkreettisemmaksi, halusin 

järjestää tulevaisuusorientoituneen asiantuntijatyöpajan, jossa tuottamieni 

aineistojen ja työkalujen avulla voitiin luoda skenaariota 

kohtaamispaikasta. 

 

8.1 TYÖPAJAN VALMISTELU 

Valmistelin työpajaa tutustumalla erilaisiin työpajamenetelmiin ja 

valitsemalla sellaisen, joka sopi suunnitelmiini. Halusin 

työpajamenetelmän olevan sellainen jossa lähestytään teemaa 

kohtaamispaikkaan liittyvien kontaktipisteiden kautta. Työpajassa 

kontaktipisteisiin liittyviä asioita visualisoidaan, ja eri kontaktipisteistä 

luoduista visualisoinneista muodostuu yhdessä skenaario.  

Valitsin työpajaan Storyboard –menetelmän, jota sovelsin omiin 

tarkoituksiini sopivaksi. Storyboard on kerronnallinen menetelmä ja keino 

prototypoida. Menetelmän avulla kuvaillaan ja visualisoidaan aktiviteetteja, 

kokemuksia ja kohtaamisia ja se voi auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia. 

Storyboard menetelmässä usein piirretään mutta en halunnut luoda 

piirtämisestä paineita työpajan osallistujille, vaan keräsin heidän 

käyttöönsä kuvamateriaalia jota oli mahdollista hyödyntää. 

Työpajan osallistujat olivat Tajumo- projektin kanssa työskenteleviä 

henkilöitä, sekä yksittäisiä aktiivisia lahtelaisia. Osallistujat olivat iältään 

35-65 vuotiaita ja heitä oli mukana kuusi. Ennakkoilmoittautumisen 

ansiosta tiesin osallistujien määrän ja päätin muodostaa heistä kaksi 

kolmen hengen ryhmää.  

Kahta ryhmää varten strukturoidun haastattelun tulosten analyysissä 

muodostamani kaksi käyttäjäpersoonaa olivat erinomainen lähtökohta. 
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Näitä persoonia vielä rikastutin tuomalla kumpaankin mukaan Falkin 

museokävijöiden piirteitä. Lahti Aktiivi, alle 50v. muodostui 

käyttäjäpersoonaksi nimeltä Samuli 32v. Tähän persoonaan toin mukaan 

Mahdollistajan ominaisuuksia. Lahti Aktiivi, yli 50v muodostui 

käyttäjäpersoonaksi nimeltä Kati, 62v, jonka persoonaan toin mukaan 

Rentoutujan ja Tutkimusmatkailijan piirteitä. 

Ryhmiä varten muodostettujen käyttäjäpersoonien jälkeen valitsin 

kontaktipisteet joita työpajan osallistujat pohtivat. Kontaktipisteet löytyivät 

benchmarkingissa käyttämieni arviointikohteiden karsitusta listasta: 

ulkotila, sisätila, palvelut, kohderyhmät ja kohteen erityispiirteet. Näistä 

asioita yhdistelemällä muodostin kolme kontaktipistettä. Ensimmäisessä 

tuli visualisoida matka / saapuminen / ulkotila, toisessa sisäänkäynti / 

sisätila / erityispiirteet ja viimeisessä asiakkaat / palvelut / toiminta. 

Visualisoinnit toteutettiin Storyboard – pohjalla ( Liite 1.) jonka olin itse 

luonut. Pohjaan olin myös tuonut avuksi ja muistutukseksi kuusi 

Elämyksellisyyden avainelementtiä ja ideoinnissa hyödynnettäviä trendejä. 

Museotrendeistä ja The Future of Experinces –trendeistä olin karsinut pois 

noin puolet koska ryhmillä ei ollut aikaa tutustua niin suureen materiaali 

määrään. Karsinnan tein sen perusteella mitkä trendeistä olivat osittain 

päällekkäisiä tai kyselyn vastausten perusteella eivät tuntuneet ihmisistä 

kiinnostavilta. 

Lisäksi ryhmillä oli käytössään yleisiä ideakuvia (Liite 2.), Tajumon alueelta 

otettuja ulkokuvia (Liite 3.), kysymyksiä (Liite 4.) ja sanalista (Liite 5.) 

ideoinnin avuksi, sekä lyhyt selitelmä storyboard-pohjissa mainituista 

trendeistä (Liite 6.).  

Kysymykset laadin hyödyntäen elämyksellisyyden avainelementtejä ja 

netistä kerätyt ideakuvat aineiston keruun tuloksia hyödyntämällä. 

Sanalistan kokosin benchmarking – osiossa ylöskirjaamastani huomioista 

ja asioista, sekä strukturoidun kyselyni kysymyksistä ja niihin saaduista 

avoimista vastauksista. 
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8.2 ASIANTUNTIJATYÖPAJA – KAUPUNKILAISTEN 

KOHTAAMISPAIKKA 

Järjestin työpajan 11. huhtikuuta 2019 Lahden Ammattikorkeakoulun 

uusissa tiloissa Mukkulassa. Työpajaan oli varattu aikaa 2,5h ja olin 

järjestänyt paikalle juotavaa ja pientä purtavaa. 

Aloitimme työpajan lyhyillä esittelyillä ja nopealla lämmittelyllä, jossa kaikki 

osallistujat kertoivat jostakin tilanteesta, jonka ovat tavalla tai toisella 

kokeneet elämykselliseksi. Kerroin työpajan aiheesta ja tavoitteista, jonka 

jälkeen jakauduttiin ryhmiin. Ryhmillä oli noin 20 minuuttia aikaa per 

kontaktipiste ja lopuksi kävimme tuotokset vielä yhdessä läpi. 

Ryhmien työskentely sujui vaivattomasti ja sain heiltä palautetta, jonka 

mukaan työskentely oli ollut hyvin ajatuksia avartavaa. Tuottamiani 

ideoinnin apuvälineitä osattiin hyödyntää ja tämä näkyi lopputuotoksissa, 

jotka olivat hyvin yksityiskohtaisia ja idearikkaita. 

 

 

 
Kuvat 69-72. Työpaja toimintaa. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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Ryhmä A:n käyttäjäpersoona oli Samuli 35v, ja he käyttäjäpersoonan 

kuvausta hyödyntäen, loivat skenaarion vierailustaan kohtaamispaikkaan, 

jossa korostuivat erityisesti sosiaaliset ja ekologiset arvot. 

Persoonan kuvauksen liitin mukaan Storyboard – pohjasta ja se oli 

seuraavanlainen: 

”Samuli 35v, on lahtelainen projektipäällikkönä toimiva kahden pienen 

lapsen isä. Hän harrastaa paljon liikuntaa, on kiinnostunut uudesta 

teknologiasta ja tykkää rentoutua tapaamalla ystäviä kaupungilla. Hän 

toivoo, että Lahden Taide- ja Muotoilukeskuksen kohtaamispaikka olisi 

rento ja persoonallinen. Siellä pitäisi olla työskentelytiloja etätyöpäiviä 

varten ja hän haluaisi tulla sinne jalan tai pyörällä. Hänelle tärkeitä 

kohtaamispaikkoja tällä hetkellä ovat Lahden Satama, kahvilat ja 

ravintolat. Hän tulisi Taide- ja Muotoilukeskukseen ensisijaisesti kahville, 

syömään tai tekemään töitä, ja näyttelyt olisivat toissijainen asia. 

Kohtaamispaikkaan hän tulisi yksin, ystävien tai lastensa kanssa ja hän 

toivoisikin, että myös lapset olisi huomioitu kohtaamispaikassa. Hän on 

hyvin ennakkoluuloton ja toivoo palvelujen olevan monipuolisia. Hän 

hakee uusia ja ainutlaatuisia kokemuksia ja haluaa esitellä kiinnostavia 

kohteita myös omassa lähipiirissään. Tärkeitä elementtejä 

kohtaamispaikassa hänen mielestään on ihmisten tapaaminen, 

yhteisöllisyys, osallistaminen, katukulttuuri ja musiikki.” 

 

Tiivistelmä ryhmä A:n kohtaamispaikka -skenaariosta 

Samuli haluaisi kulkea Taiteen- ja Muotoilun elämyskeskukseen pyörällä 

torin suunnasta lähtevää Culture Tubea pitkin, joka on Ristinkirkon alta 

kulkeva, viihtyisä, valaistu ja lämmitetty sisätunneli, jonne olisi jo tuotu 

esille erilaista taidetta. Tunnelin suulta torin päädystä voisi lainata käyttöön 

potkulautoja tai segway-tyyppisiä sähköllä toimivia liikuttimia. Perille vievä 

reitti kaupungilta, myös muista suunnista kuin torilta, olisi merkitty 
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”lämpenee – kuumenee – polttaa” tyylisesti eli merkit kadussa olisivat 

suurempia ja voimakkaampia väritykseltään, mitä lähenpänä kohdetta 

ollaan. Tätä samaa merkitsemis tyyliä voisi käyttää myös muissa 

kaupungin kulttuurikohteissa, jolloin erottautuminen voisi tapahtua eri 

värikoodein. Samulille tärkee on että paikalle pääsee erityisen hyvin 

pyörällä. Paikalla on monipuoliset, katetut pyöräparkit, reitit ovat turvallisia 

ja myös pyöräilevät lapset ja kuormapyörillä ajavat on huomioitu. Autoilla 

pääsee paikalle, mutta pyöräilijät ja jalankulkijat ovat etusijalla. Aivan 

Tajumon edessä ei ole pysäköintiä autoille vaan ainoastaan pysähtyminen 

on sallittua. Sisäänkäynnin luona ulkona olisi jatkuvasti elävä, suuri 

valoteos, ja myös julkisivu olis hyvin näyttävä. Samuli käyttää tiloja sekä 

työskentelyyn, että tulee paikalle vapaa-aikanaan perheensä ja tuttavien 

kanssa. Kun hän tulee työskentelemään, hän haluaa löytää itselleen 

rauhallisen työtilan ja jotakin helppoa purtavaa. Hän haluaa nähdä 

työskentelytilasta ketä kohtaamispaikalla liikkuu ja toivoo hieman 

”kasvihuonemaista” työtilaa, jossa on mahdollista itse päättää tilan 

äänimaailmasta. Samuli haluaisi että kohtaamispaikassa olisi hyödynnetty 

paljon lasipintoja, luonnon valoa, luontoa, vehreyttä, ja että lapset olisi 

huomioitu tuomalla tilaan kiipeily ja leikkialueita. Arki-iltoina ja 

viikonloppuina Samuli haluaisi tulla kohtaamispaikkaa ystävien kanssa 

syömään ja erilaisille ruokaan ja juomaan liittyville kursseille. Kursseilla 

tärkeintä olisi silti helppous, rentous ja sosiaalisuus. Kohtaamispaikassa 

työskenetelisi henkilö, jonka tehtävä olisi toteuttaa asiakkaille heidän 

toivomia palveluita, järjestää aktiviteetteja ja ohjelmaa. Samuli tulisi 

paikalle erilaisiin pop-up tempauksiin, markkinoille, kirpputoreille ja 

taidetapahtumiin, sekä kuuntelemaan iltaisin tilassa tarjolla olevaa elävää 

musiikkia. Perheen kesken Samuli tulisi paikalle viikonloppuisin brunssille 

ja tuolloin lapsille olisi tarjolla jotakin sopivaa puuhaa.  

Ideoinnin apuna skenaarion tuottamisessa, ryhmä A hyödynsi 

elämyksellisyyden avainelementeistä tarinaa, aitoutta, kontrastia ja 

vuorovaikutusta. Trendeistä heidän skenaarioonsa sopivat Hybrid, 

Touchpoint, Instagram Ready ja Village Squared.  
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Ryhmä B:n käyttäjäpersoona oli Kati 62v ja ryhmän tuottamassa 

skenaariossa korostui kulttuurin ja yhdessä tekemisen merkitys. 

Storyboard pohjaan liittämäni persoonakuvaus oli tällainen: 

”Kati 62v, on puolisonsa kanssa Lahden keskustassa asuva kielten 

opettaja, jolle on tärkeää, että Lahden Taide- ja Muotoilukeskuksen 

kohtaamispaikkaan on helppo tulla, ja sinne on hyvät kulkuyhteydet. Hän 

tulisi paikalle ensisijaisesti näyttelyitä varten ja yhdessä ystävien tai 

puolison kanssa. Tämän hetkisiä kohtaamispaikkoja hänelle ovat tori, 

ravintolat ja satama. Tärkeitä elementtejä kohtaamispaikassa hänen 

mielestään on ihmisten tapaaminen ja paikallisuus. Hänelle on tärkeää 

myös tunnelma, rakennus, ympäristö ja tuoksut. Hän ei kaipaa 

hyvinvointipalveluja, digitaalisuutta, tai Taide- ja Muotoilukeskuksen 

tarjoamia some- tai chatti- kanavia mutta hakee uutta tietoa ja 

inspiraatiota, ja haluaa osallistua ja päästä itsekin kokeilemaan.” 

 

Tiivistelmä ryhmä B:n kohtaamispaikka -skenaariosta 

Kati saapuu Taide- ja Muotoilukeskuksen kohtaamispaikkaan kävellen 

keskustan suunnasta, seuraillen kadun varsiin sijoitettuja värikkäitä, 

vihjailevia opasteita, jotka muuttuvat näyttävämmiksi mitä lähenpänä 

päämäärää ollaan. Opasteiden tyyliä olisi tuotu myös keskuksen edessä 

Kuvat 73. Ryhmä A:n skenaario. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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oleviin parkkiruutuihin. Reittiä keskustan suunnasta olisi rakennettu niin, 

että keskustan ja Taide- ja Muotoilukeskuksen väliin jäävän mäen 

Vesijärvenkadun puoleisesta päästä olisi siivutettu pala pois, niin että reitti 

ja näkymä kohti Tajumoa aukeaisi aiemmin ja suuremmalta alalta, ja toisi 

näin keskuksen paremmin esille. Keskuksen eteen olisi tuotu virtaava vesi 

jollakin tavalla ja julkisivu olisi näyttävä. Katutaso keskuksen edessä olisi 

korotettu, ja värein tai poikkeavalla pintastruktuurilla erotettu muista katu-

väylistä. Keskukseen olisi mahdollista tulla vuokrattavilla kaupunkipyörillä 

tai potkulaudoilla. Kati haluaisi, että sisällä keskuksessa olisi musiikkia, 

veden solinaa, tunnelmallisia tiloja ja kirjoja. Tarjoiltava ruoka olisi merkit-

tävässä osassa ja tuoksut täyttäisivät tilan. Tilassa olisi yllätyksellisiä ja 

hauskoja istumapaikkaratkaisuja kuten keinuja ja suljetumpia pesiä, joissa 

olisi mahdollisuus myös yksityisyyteen ja rauhaan. Tilassa saisi ohjatusti 

testata erilaisia digitaalisia palveluita ja uusia teknologisia inno-vaatioita. 

Paikallisuus korostuisi keskuksen tarjoamissa palveluissa ja toiminnassa. 

Ryhmä B hyödynsi elämyksellisyyden avainelementeistä tarinaa, aitoutta, 

yksilöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Trendeistä heidän skenaarioonsa sopivat 

Hybrid, Touchpoint, Social Justice ja Village Squared. 

 

 
Kuvat 74. Ryhmä B:n skenaario. (Liisa Mäyränpää 2019) 
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9 YHTEENVETO 

Lähdin kehitystyössäni selvittämään, millaisia kaupunkilaisten 

kohtaamispaikat ovat, millä tavalla niissä toteutuu elämyksellisyys ja millä 

keinoin sitä voitaisiin tuoda Lahden Taide- ja Muotoilukeskukseen. 

Selvitystyöni oli tulevaisuusorientoitunutta koska Taide- ja 

Muotoilukeskusta parhaillaan vasta suunnitellaan. Nyt keväällä 2019 

tilojen remontointi on alkanut ja keskuksen on tarkoitus avautua yleisölle 

viimeistään kesällä 2022. Hankesuunnitelman mukaisesti projektia on viety 

eteenpäin muun muassa järjestämällä sidosryhmille työpajoja ja 

teettämällä tarvekartoituksia. LAMK:in ja erityisesti Muotoiluinstituutin 

opiskelijat ovat osallistuneet suunnittelutyöhön tekemällä erilaisia 

ehdotuksia ja Lahden kaupunginmuseo avasi Lahden keskustaan 

Museokioskiksi kutsutun pop-up tilan jossa on mahdollista testata museon 

toimintojen tuomista katutasolle. 

Tajumo-hankkeen yhtenä korostuvimpana piirteenä toimii elämyksellisyys. 

Sen halutaan olevan osa kaikkia hankkeen toimia ja myös 

kehittämistyössäni tämä toimi punaisena lankana alusta loppuun saakka.  

Kehittämistyöni rakenne ei juurikaan matkan varrella muuttunut, 

ainoastaan tiettyjen asioiden pois rajaaminen tuli jossakin vaiheessa 

ajankohtaiseksi. 

 Laadullisen aineiston keruussa kehittämistyöni painopiste muodostui 

hyvin luontevasti benchmarking-osion ympärille. Halusin havainnoinnin 

avulla kaivella sitä, miten muut ovat elämyksellisyyttä hyödyntäneet ja 

menetelmä oli mielestäni avartava ja kohteisiin paneutuminen 

mielenkiintoista. 

Strukturoidun käyttäjähaastattelun anti epäilytti vähäisen vastaajamäärän 

vuoksi ja otin sen tulosten tarkasteluun varsin kriittisen otteen. Sen lisäksi, 

että selvitin lahtelaisten näkemyksiä kohtaamispaikkojen nykytilasta, 

jälkikäteen ajateltuna käyttäjähaastattelu olisi voinut liittyä vahvemmin 

todellisiin ja konkreettisiin Taide- ja Muotoilukeskusta koskeviin asioihin 
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kuten sinne kulkemiseen ja Malsikin alueen kehittämiseen. Näin olisin 

mahdollisesti saanut kaivettua esille ongelmakohtia ja ratkaisuehdotuksia 

teemoihin, jotka tällä hetkellä koetaan vaikeiksi. 

Aineiston keruun jälkeen otin tavoitteeksi saada aineistostani koottua 

elementtejä (Kuvio 10. Elementtikartta), joita olisi mahdollista hyödyntää 

elämyksellisten kohtaamistilojen suunnittelussa. Elementtikartta toimi 

hyvin asiantuntijatyöpajan työkaluna ja uskon, että sitä olisi mahdollista 

hyödyntää jatkossakin vastaavanlaisissa tulevaisuusorientoituneissa 

suunnittelutyöpajoissa, kuten myös storyboard –pohjaa, ja sen täyttämisen 

avuksi kasaamiani kuva- ja sanalistoja.  

Hetkittäin kehittämistyön tekeminen yksin oli haastavaa ja koin työni 

jossain määrin irralliseksi Tajumon hankekokonaisuudesta, koska en ollut 

selvillä siitä mitä muut hankeen parissa puuhailivat ja mietitytti, että 

tekeekö joku muu taho mahdollisesti pohdintoja saman aihepiirin ympärillä 

kuin minä. Elämyksellisyys aihepiirinä oli myös haasteellinen koska 

pohdinta piti tehdä hyvin yleisellä ja teoreettisella tasolla vaikka 

elämyksellisyys liittyy niin vahvasti konkreettisiin oivalluksiin, 

tilasuunnitteluun ja omaperäisiin ideoihin. Lopun asiantuntijatyöpajassa 

luoduista skenaarioista olen silti ylpeä ja ryhmät mielestäni selviytyivät 

tehtävästä erinomaisesti. Skenaarioihin on mahdollista tutustua tässä 

opinnäytetyössä, mutta suhtaudun hiukan varauksella siihen, että niitä 

hankkeen suunnittelussa mitenkään hyödynnettäisiin. 

Jään mielenkiinnolla odottamaan Lahden Taide- ja Muotoilukeskuksen 

avautumista ja toivon, että pääsen siellä kokemaan sykähdyttäviä, aitoja ja 

aistit herättäviä, vuorovaikutuksellisia ja uniikkeja elämyksiä. 
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