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1

JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää asiakaskokemusta Salpausselän kisat -tapahtumassa. Työ perustuu tapahtuman järjestäjän Lahti Events Oy:n toimeksiantoon.
Lahti Events Oy on KOKO Lahti Oy:n tytäryhtiö, joka on erikoistunut erityisesti suurien
yleisötapahtumien järjestämiseen Lahdessa ja sen lähialueilla. Lahti Events on perustettu
järjestämään vuoden 2017 Pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut
(Lahti2017) ja perinteikkäitä Salpausselän kisoja Lahti Events on järjestänyt yhdessä Suomen Hiihtoliiton ja Lahden Hiihtoseuran kanssa vuodesta 2015 aina vuoteen 2020 asti.
Opinnäytetyön tekijä on itse työskennellyt tätä opinnäytetyötä tehdessä Lahti Eventsillä ja
vastannut Salpausselän kisojen yleisöpalveluiden suunnittelusta ja operatiivisesta toteutuksesta. Aikaisemmin opinnäytetyön tekijä on toiminut Salpausselän kisoissa vapaaehtoisena ja lisäksi suorittanut harjoittelun tapahtumaorganisaatiossa vuoden 2019 Salpausselän kisoissa. Salpausselän kisat on siis opinnäytetyön tekijälle tuttu tapahtuma useamman
vuoden ajalta. Aihe tälle opinnäytetyölle valikoitui opinnäytetyön tekijän ja toimeksiantajan
yhteisellä ajatuksella lähteä tutkimaan sitä, millaisena Salpausselän kisojen yleisö kokee
parin viime vuoden aikana muutoksia kokeneen tapahtuma-alueen palvelut. Aihe kulki
myös hyvin käsikädessä opinnäytetyön tekijän työnkuvan kanssa.
Kaiken kaikkiaan Salpausselän kisat on järjestetty 95 kertaa ja jo useiden vuosien ajan tapahtumassa on toteutettu erilaisia asiakaskyselyitä. Nämä asiakaskyselyt ovat koostuneet
pitkälti asiakastyytyväisyyteen tai palveluiden toimivuuteen liittyvistä kysymyksistä. Yleisön tyytyväisyyttä palveluiden sijaintiin tapahtuma-alueella ei ole koskaan aikaisemmin
tutkittu. Tästä muodostui aihe tälle opinnäytetyölle, jossa tutkitaan palveluiden sijoittumista
yleisön palvelupolun varrelle.
Salpausselän kisojen tapahtuma-aluetta on muokattu vuosien saatossa useaan kertaan ja
viimeisimpiä isoja muutoksia ovat olleet mm. sisällä sijaitsevien yleisöpalveluiden siirtyminen Lahti Halliin ja maastohiihdon huoltoalueen siirtyminen Fan Zonen (Liite 1) läheisyyteen. Tapahtumaorganisaatiolla ei ole ollut tarkkaa tietoa siitä, miten yleisö on kokenut
nämä muutokset. Vuoden 2020 Salpausselän kisojen asiakastutkimuksessa tätä asiaa haluttiin selvittää ja tuloksia haluttiin kerätä aitojen asiakaskokemuksien pohjalta.
Tutkimustulosten aitouden saavuttamiseksi menetelmäksi valikoitui palvelusafari. Palvelusafari tarjoaa mahdollisuuden kerätä aineistoa aidossa ympäristössä ja sen tavoitteena
on asettua asiakkaan asemaan palvelutilanteissa (Miettinen 2009). Asiakastutkimus toteutettiin rekrytoimalla jokaisesta Salpausselän kisojen kohderyhmästä (perheet, viihtyjät ja
fanit) henkilöt, jotka ohjeistettiin kuvaamaan oma kokemuksensa tapahtumassa.
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Ohjeistuksessa painotettiin kuvaamaan tilanteet, joissa palveluiden sijainti herätti tutkimukseen osallistujissa tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä. Tuloksia saatiin kahdelta kohderyhmältä: perheet ja viihtyjät. Fanit-kohderyhmältä ei saatu pyydettyjä tuloksia, joten
heidän osaltaan tutkimus jäi vajaaksi. Kokemukset ja tapahtumasta otetut kuvat käytiin tapahtuman jälkeen läpi molempien kohderyhmien (perheet ja viihtyjät) kanssa. Opinnäytetyössä on käyty läpi kohderyhmäkohtaisesti aluesuunnittelussa palveluiden sijaintiin vaikuttaneet asiat ja tutkimukseen osallistuneiden kokemukset. Vaikka fanit-kohderyhmältä ei
saatu tuloksia tätä tutkimusta varten, työssä käydään kuitenkin läpi kyseisen kohderyhmän kokemuksia aikaisempiin asiakastutkimuksiin perustuen.
Tämä opinnäytetyö koostuu kehittämistyön ja sen tulosten lisäksi teoriaosuudesta. Teoriassa käydään läpi urheilutapahtuman ja siihen osallistuvan yleisön peruspiirteitä, asiakaskokemusta ja palvelun merkitystä, sekä tapahtuman aluesuunnittelua ja siihen vaikuttavia
tekijöitä, kuten turvallisuutta.
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2
2.1

URHEILUTAPAHTUMAT
Urheilutapahtuman peruspiirteet

Maailma on täynnä tapahtumia ja kaikki tapahtumat voidaan jakaa eri kategorioihin niiden
sisällön mukaan. Yksi kategoria on urheilutapahtumat, joista kaikkein tunnistettavimpana
voidaan pitää säännöllisesti toistuvia megatapahtumia kuten Olympialaiset tai maailmanmestaruuskilpailut. (Ali-Knights, Robertson, Fyall & Ladkin 2008, 187.) Urheilutapahtumat
on alana nopeasti kasvava ja se tarjoaa etuuksia ei pelkästään järjestävälle paikkakunnalle, vaan sen lisäksi myös urheilijoille ja tapahtumaa ympäröivälle turismille (Allen,
O’Toole, Harris & McDonnell 2011). Ympäri maailmaa järjestettäviä urheilutapahtumia järjestetään useissa eri lajeissa. Erityisesti kansainvälisen tason kilpailut houkuttelevat paikan päälle huippu-urheilijoita. (Korhonen 2009.) Kulttuuritapahtumien tapaan urheilutapahtumissa suurin yhdistävä tekijä on tunneperäinen kokemus tapahtumasta (Beech, Kaiser
& Kaspar 2014).
Urheilutapahtumien skaala on suuri. Jokaisessa urheilutapahtumassa toistuu yksi peruspiirre: tapahtumaan osallistuvat urheilijat. Urheilijat voivat kilpailla joko yksilöinä tai joukkueina. (Raj, Walters & Rashid 2008,15.) Suurimmista urheilutapahtumista puhuttaessa puhutaan mega-tapahtumista, joita seuraavat paikan päällä ja television välityksellä miljoonat katsojat. Näiden megatapahtumien lisäksi ympäri maailmaa on jatkuvasti alkamassa,
meneillään tai päättymässä eri kokoisia urheilutapahtumia. Urheilutapahtumissa osallistuja- ja katsojamäärät vaihtelevat alle kymmenestä henkilöstä, satoihin tuhansiin. (AliKnights, Robertson, Fyall & Ladkin 2008, 187.) Urheilutapahtuman osallistuja ja katsoja
määrästä riippuen, voidaan urheilun merkityksen todeta olevan todella suuri valtavalle
määrälle ihmisiä (Bladen, Kennel, Abson & Wilde 2012).
Medianäkyvyys kuuluu osaksi jokaista urheilutapahtumaa. Pienemmissä kilpailuissa se
tarkoittaa usein tulosten julkaisemista paikallisessa lehdessä. Mega-tapahtumissa medianäkyvyys tarkoittaa kymmeniä miljoonia tv-katsojia ympäri maailmaa ja satoja toimittajia paikan päällä tapahtumassa. Urheilutapahtumasta löytyy usein myös sponsori tai
useita sponsoreita, jotka tukevat tapahtumaa rahallisesti. Usein erityisesti useamman päivän mittaisissa urheilutapahtumissa tärkeässä roolissa ovat myös urheilijoiden majoittuminen ja kuljetukset tapahtuma-alueelle. Kuitenkin kilpailijoiden, medianäkyvyyden, sponsoreiden ja urheilijoiden kuljetusten määrä vaihtelee riippuen tapahtuman koosta. (Bladen,
Kennel, Abson & Wilde 2012.)

4

2.2

Urheilutapahtuman yleisö

Urheilutapahtumaan osallistuvasta yleisöstä suurin osa ajattelee olevansa yksilöitä, joilla
ei ole paljoakaan yhteistä muun tapahtumaan osallistuvan yleisön kanssa. Näin ei kuitenkaan ole. Suurin osa ihmisistä, jotka osallistuvat urheilutapahtumiin ovat hyvin samankaltaisia keskenään tai heitä yhdistävät tietyt tekijät. (Bladen, Kennel, Abson & Wilde 2012,
235.) Urheilutapahtumissa yleisöä yhdistää eniten se, että kaikilla on jokin käsitys siitä,
mitkä ovat kyseisen urheilukilpailun perussäännöt (Beech, Kaiser & Kaspar 2014, 44).
Hyvin usein urheilutapahtumiin osallistuvasta yleisöstä löytyy niitä, jotka osallistuvat jokaiseen urheilutapahtumaan, jossa kilpaillaan tietyssä lajissa tai tapahtumaan, jossa heidän
suosikki urheilijansa kilpailee. Heidän lisäkseen urheilutapahtuman yleisöstä löytyy aina
myös täysin uusia henkilöitä, jotka saapuvat tapahtumaan usein lähipiirinsä innostamana.
Urheilutapahtumien yleisöllä suurin osallistumiseen vaikuttava tekijä on tunnelma. Tapahtumassa paikan päällä vallitsevaa tunnelmaa ei pysty kokemaan kotoa käsin. (Bladen,
Kennel, Abson & Wilde 2012, 235.)
Urheilutapahtumaan osallistuva yleisö odottaa näkevänsä suosikki urheilijansa ja kokevansa aitoa urheilujuhlan tuntua. Usein yleisö lisäksi toivoo suosikki urheilijansa voittavan
tai sijoittuvan vähintään kolmen parhaan urheilijan joukkoon. Urheilun lisäksi yleisölle on
tärkeää muut tapahtuma-alueelle sijoitetut palvelut ja se, kuinka nämä palvelut palvelevat
juuri heidän tarpeitaan. (Bladen, Kennel, Abson & Wilde 2012.) Erityisesti urheilutapahtuman yleisö arvostaa palveluita, joissa tarjotaan ruokaa ja juomaa. Ruuan odotetaan usein
olevan pikaruokaa, jonka yleisö voi nopeasti syödä tai ottaa ruuan mukaan katsomoon.
Lisäksi urheilutapahtumissa yleisö toivoo usein mahdollisuutta osallistua itse urheiluun tai
järjestettäviin oheisaktiviteetteihin. Näihin oheisaktiviteetteihin osallistuessaan yleisö toivoo pääsevänsä kokemaan samoja asioita kuin heidän suosikki urheilijansa. (Getz 2005.)
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3
3.1

ASIAKASKOKEMUS
Palvelu osana asiakaskokemusta

Palvelu voidaan konkreettisesti määritellä asiakkaan ja yrityksen asiakaspalvelijan kohtaamisena, jossa tarkoitus on toimia asiakkaan hyväksi. Palvelua odotetaan nykypäivänä
melkein millaisessa tilanteessa tahansa ja asiakkaalla on yhä suurempi rooli palvelun toteuttamisessa. (Aarnikoivu 2005, 4.) Tapahtumassa kohtaaminen voi tapahtua fyysisesti
tapahtuma-alueella tai internetin välityksellä erilaisissa asiakaspalvelukanavissa. Tapahtui
asiakkaan kohtaaminen sitten internetissä tai tapahtuma-alueella, on vuorovaikutus asiakkaan kanssa tärkeässä roolissa. (Eräsalo 2011, 14.)
Palvelu on prosessi ja sen tärkein ominaisuus on prosessin luonne. Palveluprosessi koostuu tuotannosta ja kulutuksesta. Prosessin aikana asiakas on vuorovaikutuksessa ihmisten, tietotekniikan, järjestelmien ja fyysisten resurssien kanssa. (Grönroos 2009, 87.) Osa
palveluprosessista tapahtuu asiakkaalta piilossa ja osa osittain asiakkaan nähtävillä. Palveluprosessiin kuuluu yleensä useita eri vaiheita ja jokaisella vaiheella on omat tekijänsä.
Prosessin ainutlaatuisuuteen vaikuttaa asiakaspalvelutilanteessa millainen asiakas on,
asiakkaan ja asiakaspalvelijan mielentila, sekä palveluympäristö. Kun suurin osa palveluprosessista tapahtuu asiakkaalta piilossa, tulee siihen panostaa erityisen paljon. Sillä
vaikka asiakas ei näe jokaista vaihetta, niin piilossakin epäonnistuneet asiat heijastuvat
asiakkaan kokemukseen jossain kohtaa prosessia. (Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen
2012, luku 4.7.)
Eräsalo (2011, 12) vertaa kirjassaan palvelua lahjan antamiseen. Palvelu on kuin lahjakääre, johon lahja on kääritty. Tämä lahjakääre kruunaa lopputuloksen ja luo lahjasta henkilökohtaisemman. Samaa voidaan sanoa myös palvelusta. Asiakas on palvelutilanteessa
hankkimassa haluamaansa asiaa, jolloin palvelutilanteessa saatu yksilöllinen ja ystävällinen palvelu on se, joka tekee kokemuksesta asiakkaalle ainutlaatuisen. Hyvässä, ystävällisessä palvelukokemuksessa asiakas on otettu huomioon jo heti ensi tervehdyksestä lähtien, aina palvelukokemuksen jälkeen toteutettavaan viestintään asti. (Eräsalo 2011, 14.)
Yksilöllisellä palvelulla ja asiakkaan kohtaamisella on suuri merkitys yrityksen toiminnassa
asiakkaiden kanssa, etenkin kun toimintaympäristö on muuttunut teknologian kehityksen
myötä. Nykyään on tärkeää, että asiakkaita palvellaan heidän valitsemissaan kanavissa
luoden ainutlaatuisia ja mahdollisimman personoituja kokemuksia (Gerdt & Korkiakoski
2016, luku 1.)
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Palvelua voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: ydinpalvelu, tukipalvelu ja lisäpalvelu. Ydinpalvelulla tarkoitetaan sitä, minkä vuoksi asiakas tulee yrityksen toimitiloihin paikan päälle. Ydinpalvelu on yrityksen liiketoiminnan kannalta välttämätöntä ja usein sen
verrataan olevan jopa tärkeämpää kuin palvelun laadun (Lundberg & Töytäri 2010, 74.)
Tukipalvelu on palvelu, joka asiakkaan on mahdollista hankkia ydinpalvelun lisäksi. Hyvänä esimerkkinä Lundberg ja Töytäri (2010, 74) mainitsevat elokuvateattereissa myytävät makeiset ja virvokkeet. Asiakas ostaa elokuvalipun ja sen lisäksi hänellä on mahdollisuus ostaa syötävää elokuvan katsomisen ajaksi. Asiakas kuitenkin usein liittää lisäpalvelun osaksi ydinpalvelua, eikä niinkään osaa erottaa näitä erillisinä palvelun osina. (Lundberg & Töytäri 2010, 74).
Lisäpalvelu on palvelun osa, jossa vain mielikuvitus on rajana. Lisäpalvelu voi olla mitä tahansa mitä tarjotaan asiakkaalle vielä varsinaisen ydinpalvelun ja jo tarjolla olevien tukipalveluiden lisäksi. Esimerkiksi Tuurin kyläkaupassa asiakkaat voivat kaupassa vierailun
lisäksi nauttia konserteista tai halutessaan yöpyä kyläkaupan läheisyydessä. Lisäpalvelu
rakentuu ydinpalvelun ympärille luoden matkailukokemuksen. (Lundberg & Töytäri 2010,
74.)

3.2

Asiakaslähtöisyys ja asiakasläheisyys

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan systemaattista asiakkaan tarpeiden selvittämistä ja tarpeiden täyttämistä. Asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottaminen edellyttää nykypäivänä asiakasymmärrystä ja asiakkaan tuntemista parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakaslähtöisyyttä tarkastellaan yhä enemmän strategisesta näkökulmasta, jolla
pyritään ymmärtämään asiakkaan ilmi tuomia tarpeita, sekä piileviä tarpeita. Kun asiakkaan piilevät tarpeet otetaan huomioon, voidaan asiakaslähtöisyyden sijaan puhua asiakasläheisyydestä. (Helander, Kujala, Lainema & Pennanen 2013, 29-30.) Asiakaspalvelukulttuuri kehittyy yhä enemmän siihen suuntaan, että asiakaskeskeisyys ei ole yritykselle
enää vain valinta vaan selviytymisen edellytys. Asiakasta on osattava ajatella koko yrityksessä ja sen jokaisessa osa-alueessa. (Aarnikoivu 2005, 14.)
Tapahtuman tuotannon ollessa asiakaslähtöistä ymmärretään syyt sille, miksi asiakas
saapuu tapahtumaan. Syitä voidaan tutkia aikaisemmista asiakaskyselyistä tai luomalla
uusia kyselyitä, joissa selvitetään asiakkaan motiiveja tapahtumaan osallistumisen suhteen. Asiakaskyselyiden tulee olla mahdollisimman tarkkoja tai keskittyä tiettyyn kategoriaan. Tällöin saadaan yksityiskohtaisempia tuloksia siitä mitä asiakas odottaa
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tapahtumalta. Hyödyntämällä asiakkaan antamia vastauksia tapahtuman tuotantoprosessin aikana pystytään luomaan asiakaslähtöisiä tapahtumia. (Getz 2005, 330-332, 336)

3.3

Asiakaskokemuksen merkitys

Asiakas odottaa kokemukselta, että se täyttää tarpeen, jonka vuoksi asiakas saapuu haluamaansa kokemusta hakemaan. Kyse voi olla siitä, että asiakas haluaa hankkia jonkin
fyysisen tuotteen tai käyttää jotain tietynlaista palvelua. Nykyään asiakas hakee useasti
sekä palvelua, että tuotetta (Shawn 2005.) Tarkemmin sanottuna asiakaskokemus voidaan määritellä lopputulokseksi, joka asiakkaalle jää, kun hän kulkee jonkin yrityksen arvoketjun läpi (Gerdt, & Korkiakoski 2016, luku 1).
Asiakaskokemus voidaan jakaa Eskelinen (2019) mukaan kolmeen osaan. Ensimmäisenä
puhutaan ennakkokokemuksesta. Ennakkokokemuksella tarkoitetaan kokemusta, joka
lähtee liikkeelle jo ennen varsinaista ydinkokemusta. Jo ennakkokokemuksen aikana kokemukseen vaikuttavat niin fyysiset kuin tunneperäisetkin elementit. Näihin elementteihin
yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa määrittelemällä, miten ja missä asiakas kohtaa erilaisia elementtejä ja millaisia tunteita näiden elementtien toivotaan herättävän asiakkaassa.
(Shawn 2005). Nykyään asiakas odottaa palvelulta ja tässä tapauksessa suoraan tapahtumalta yhä personoidumpaa kokemusta. Kokemuksen tulisi lähteä liikkeelle jo ennakkokokemuksen aikana. Hyvässä ennakkokokemuksessa asiakkaan ostaessa lipun tapahtumaan, personointi näkyy jo internetissä tai sosiaalisessa mediassa nostoina. Nostoissa
tuodaan esiin tapahtuman oheisohjelmaa tai mahdollisia aktiviteetteja, joiden tätä asiakasryhmää tiedetään kiinnostavan. (Gerd, & Korkiakoski 2016.)
Asiakkaalle täytyy pystyä ennakkokokemuksen aikana antamaan yllätyksellistä ja relevanttia informaatiota. Mitä aikaisemmin tätä informaatiota pystytään antamaan, sitä paremmin pystytään vaikuttamaan asiakkaan kiinnostukseen. Tässä tapauksessa kiinnostukseen haluttua tapahtumaa kohtaan. Ennakkoon ei voida tarkalleen tietää minkä kosketuspisteen asiakas kohtaa ensimmäisenä. Tästä syystä on tärkeää tutkia kaikki mahdolliset kosketuspisteet ja kehittää niitä. Voidaan puhua pallomerimäisistä kohtaamiskanavista, joista asiakas voi kohdata minkä tahansa ”pallon” kanssa. Asiakkaalle tämä näyttäytyy kuitenkin yhtenäisenä kokonaisuutena. (Ahvenainen, Gylling, & Leino 2017.)
Ennakkokokemuksen jälkeen tulee ydinkokemus. Tässä työssä on perehdytty nimenomaan ydinkokemukseen. Ydinkokemuksella tarkoitetaan kaikkein tärkeintä kokemusta.
Ennen ydinkokemusta asiakas on ennakkokokemuksen kautta ehtinyt muodostaa itselleen jonkinlaisen käsityksen tarjolla olevista palveluista. Tämän takia palveluihin ja niiden
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laatuun on tärkeää panostaa ennakkoon, jotta ne vastaavat ydinkokemuksen aikana asiakkaan odotuksia. Hyvä ydinkokemus luodaan kohtaamalla asiakas yksilönä ja mukauttamalla palvelua asiakkaan toiveiden mukaan. Asiakaspalvelijan tulee olla valmis kohtaamaan erilaisia ihmisiä erilaisilla lähtökodilla. Asiakaspalvelijan tulee varmistaa, että jokainen asiakas poistuu paikan päältä tyytyväisempänä kuin mitä saapui. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 56.)
Ydinkokemusta seuraa vielä jälkikokemus. Jälkikokemuksella tarkoitetaan asiakkaan ja
yrityksen kanssakäymistä ydinkokemuksen jälkeen. Jälkikokemukseen panostamalla pyritään siihen, että asiakas tulee uudelleen. (Tuulaniemi 2011, 79). Kun asiakas kokee tulleensa huomioiduksi ja saaneensa toivomaansa palvelua, hän hyvin todennäköisesti suosittelee kyseistä yritystä tutuilleen ja parhaimmillaan tällainen suositus on parasta mahdollista mainosta yritykselle (Lundberg & Töytäri 2010).

3.4

Asiakkaan polku

Asiakas tekee tapahtuman ja tätä myöten asiakas on myös osana muiden tapahtumassa
vierailevien asiakkaiden kokemusta. Kohderyhmää miettiessä on erittäin tärkeää miettiä
mitkä eri kohderyhmät tukevat omalla kokemuksellaan mahdollisten muiden kohderyhmien kokemusta. Ennakoimalla tätä ja miettimällä etukäteen pystytään välttämään mahdolliset toisen kohderyhmän toiminnasta johtuva mielipaha (Allen, O’Toole, Harris,
McDonnell 2011).
Jotta saadaan luotua mahdollisimman hyvä asiakaskokemus, tulee miettiä mikä on asiakkaan polku tapahtumassa. Polkua suunniteltaessa taas on hyvä pystyä arvioimaan mahdollisten aikaisempien asiakastutkimusten pohjalta mitkä ovat niitä kontaktipisteitä, jotka
voidaan ja on toisaalta hyväkin jättää asiakkaalle itselleen hoidettavaksi. Vastakohtana
taas tulee miettiä mitkä ovat niitä kontaktipisteitä, joissa asiakas odottaa saavansa apua
esimerkiksi asiakaspalvelijalta. Vaikka asiakkaalle itselleen jätetään kontaktipisteitä, joista
hän itse vastaa, niin tulee palvelun tason ja laadun tulee olla parasta mahdollista, sillä pienikin muutos palvelun tasossa vaikuttaa asiakkaan kokemukseen. Asiakkaalle tulee myös
informoida tapahtuma-alueen palveluista etukäteen, jotta asiakas tällöin tietää mitä hän
voi odottaa palvelulta ja palveluiden laadulta. (Gerd, & Korkiakoski 2016, luku 1.) Useista
eri kontaktipisteistä muodostuva polku pitää sisällään myös niitä pisteitä, joihin yritys ei voi
vaikuttaa. Näiden pisteiden olemassaolo on kuitenkin hyvä tiedostaa ja pyrkiä luomaan
nämä näkymättömät kontaktipisteet huomioiden mahdollisimman hyvä asiakaskokemus.
(Löytänä & Kortesuo 2011, 11.)
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Tapahtumassa asiakkaan polku lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta (Kuvio 1). Asiakas ei
kuitenkaan vielä tässä kohtaa usein tiedosta omaa tarvettaan, vaan havahtuu tähän vasta
nähdessään tapahtuman markkinointia. Asiakkaan harkitessa tapahtumaan osallistumista,
hän vierailee yleensä tapahtuman nettisivuilla. Nettisivuilta asiakas etsii usein tietoa tapahtumalipuista ja niiden ostamisesta. Ostamisen yhteydessä asiakas on tarpeen mukaan
yhteydessä tapahtuman asiakaspalveluun, jotta saa toivomansa liput tapahtumaan. Lippujen ostamisen jälkeen asiakas joko omatoimisesti tai tapahtuman innoittamana tunnelmoi
tulevaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa. Samalla asiakas kertoo osallistumisestaan
omalle lähipiirilleen. Tapahtuman lähestyessä asiakas ottaa tarkemmin selvää tapahtumapäivän aikatauluista. (Liveto 2019).
Asiakkaan ollessa tietoinen tapahtuman aikatauluista, hän saapuu tapahtumaan. Tapahtumassa asiakas käyttää tapahtuma-alueen palveluita ja tapahtuman päätyttyä poistuu tapahtumasta. Mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen asiakas asiakkaille tulisi lähettää aina palautekysely, jossa asiakkaalla on mahdollisuus kertoa omasta kokemuksestaan. Kyselystä saatujen tulosten perusteella taas pystytään kehittämään tapahtumaa.
Asiakaspolun lopulla asiakkaalle markkinoidaan tapahtumajärjestäjän seuraavaa tulevaa
tapahtumaa, jonka jälkeen polku päättyy siihen, kun asiakas osallistuu seuraavaan tapahtumaan. (Liveto 2019.)
Kuten kuviosta 1 käy ilmi, niin asiakkaan polulle osuvista kontaktipisteistä suurin osa tapahtuu ennen tapahtumaan osallistumista. Kaikkien polun varrelle sijoittuvien kontaktipisteiden kohdalla asiakas kohtaa usein asiakaspalvelijan. Asiakaspalvelijalla on tärkeä rooli
osana asiakkaalle tarjottavaa elämystä. Tapahtumissa elämyksen tärkeys asiakkaalle korostuu, sillä tapahtumalipulla asiakas ei saa fyysistä tuotetta. (Allen, O’Toole, Harris &
McDonnell 2011.) Kontaktipisteiden luomisessa apuna voidaan käyttää asiakasprofiileja,
jotka on luotu mahdollisimman yksityiskohtaisesti loppuun asti (Sas.com 2020).
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Kuvio 1 Tapahtuman asiakaspolku (mukaillen Liveto 2019)
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4

TAPAHTUMAN ALUESUUNNITTELU

4.1

Tapahtuma-alueen valinta

Tapahtuma aluetta valittaessa tulee huomioida, millainen tunnelma tapahtumalle halutaan
luoda ja millaisia erilaisia aktiviteetteja tapahtumassa on tarkoitus toteuttaa. Tätä voidaan
pitää yhtenä suurimmista vaikuttavista tekijöistä tapahtumaa suunniteltaessa. Tapahtumaalueena voi toimia hyvinkin erikoinen paikka, esimerkiksi hylätty autotalli, kunhan alueelta
löytyy tarvittavat asiat tapahtuman toteuttamiseen. (o’Toole & Mikolaitis 2002, 62.)
Tapahtuma-alueen eri mahdollisuuksia mietittäessä on o’Toole ja Mikolaitis (2002, 67-68)
mukaan hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat:
•

Konkreettinen tapahtuma-alue eli sisäänkäynnit, tolpat, roskikset, kapasiteetti ja
muut fyysiset paikan päällä valmiina olevat elementit.

•

Juridiset asiat, jotka niin lakimääräykset kuin turvallisuusasiatkin. Nämä kaksi ovat
asioita, jotka tulee päivä päivältä huomioida yhä tarkemmin. Erityistä huomiota
näihin tulee kiinnittää mega-tapahtumien kohdalla. Tällöin pystytään varmistamaan osallistujien turvallisuus.

•

Historia, jolla tarkoitetaan paikan käyttötarkoitusta ja sitä, mihin kyseistä paikkaa
on aikaisemmin käytetty. Kyseessä voi olla stadion, joka on suunniteltu nimenomaan urheilutapahtumien järjestämiseen.

•

Eettisyys, jonka tulisi nousta esiin silloin kun mietitään, onko paikka sovelias halutulle tapahtumalle. Yökerhossa ei varmasti ole soveliasta järjestää lasten syntymäpäiviä.

•

Sijainti, eli miten hyvin kyseinen tapahtuma-alue on saavutettavissa. Paikan tulee
sijaita niin, että sinne on helppo saapua.

•

Ympäristön huomiointi tapahtuman kaikissa vaiheissa

Näiden lisäksi tapahtuma kohtaisesti tulee aina huomioida se, osallistuuko tapahtumaan
liikuntaesteisiä. Tällöin tapahtuma-alueen tulee olla sellainen, jossa on mahdollista päästä
liikkumaan myös pyörätuolin kanssa (Vallo & Häyrinen 2012.)
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Tapahtuma-alueen valinnan tulisi koko ajan kulkea käsi kädessä tapahtuman aluesuunnitelman kanssa. Tällä pystytään varmistamaan, että halutut aktiviteetit ovat varmasti toteutettavissa halutulla tavalla. Tapahtumapaikan valinta vaikuttaa aina osaltaan tapahtuman
onnistumiseen kokonaisuutena. Parhaimmassa tapauksessa tapahtumapaikka voidaan
testata etukäteen esimerkiksi kokeilemalla eri alueelle saapumisvaihtoehdot, kulkemalla
reitit, joita pitkin yleisö ja osallistujat saapuvat tai selvittämällä mitä kaikkea tapahtuma
paikalla on saatavilla tapahtuman toteuttamiseksi. Testaamisen lisäksi alueesta ja sen eri
toiminnoista on myös hyvä ottaa kuvia, joita voidaan hyödyntää testaamisen jälkeisessä
suunnitteluvaiheessa (o’Toole & Mikolaitis 2002, 62-63.)
Tapahtuma-alueen valintaa tehdessä ja sitä suunnitellessa on nykypäivänä yhä tärkeämpää ottaa huomioon ympäristö ja tapahtuma-alueen kestävä kehitys. Kestävää kehitystä
mielessä pitäen hyvälle tapahtuma-alueelle on yleisöllä ja myös tapahtumassa työskentelevillä henkilöillä mahdollisuus saapua julkisen liikenteen kulkuvälineillä. Alue myös sijaitsee tapahtumassa työskenteleville ja sinne yleisöksi saapuville keskeisellä paikalla. Alueella tulisi aina olla mahdollisuus puhtaan elintarvikeveden saantiin myös ulkotiloissa. Alueen jätteiden kierrätysmahdollisuus kannattaa tarkistaa aina etukäteen ja mikäli jätehuoltoa ei alueella ole, niin sellainen tulee tapahtumajärjestäjän aina toteuttaa alueelle mahdollisimman laajasti (Jones 2010, 13.)

4.2

Aluesuunnittelu

Aluesuunnittelu on tärkeässä roolissa tapahtumien järjestämisessä. Kyseessä ei ole vain
paperille piirretty hahmotelma, vaan suunnitelma, jolla tapahtuma toteutetaan. Aluesuunnittelussa huomioidaan kaikkien tapahtumaan osallistuvien turvallisuus järjestämällä määräyksien mukaiset pelastustiet. Samalla myös luodaan tapahtumaan oikeanlainen tunnelma. Aluesuunnittelussa huomioidaan tapahtumaan osallistuvien sidosryhmien tarpeet
ja mahdollistetaan ulkopuolisten tuote-, ruoka-, ja juomamyyjien myyntipaikoille mahdollisimman hyvä sijainti. Hyvällä aluesuunnittelulla tapahtuman yleisö ohjataan haluttujen palveluiden pariin. Tällaisia palveluita ovat usein ruoka- ja juomapisteet, sekä erilaiset tuotemyyntipisteet. (Getz, 2005, 106.)
Yleisön kokemukseen tapahtuma-alueella vaikuttaa suuresti se, miten alue on somistettu.
Osana somistusta on aluesuunnittelussa huomioitava se, miten palvelut sijoitetaan tapahtuma-alueelle. Sijoittamalla palvelut niin, että alueesta ei jää yleisölle liian kolkkoa tunnelmaa pystytään parantamaan asiakaskokemusta tapahtumassa. (Vallo & Häyrinen 2012.)
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Aluesuunnittelussa tulee aina huomioida se, että kulkuneuvot ja yleisö eivät saa liikkua
samalla alueella samaan aikaan. Tällöin suunnitelmista tulee löytyä omat kulkureitit autoille ja kävelijöille. Mikäli mahdollista tulee nämä kulkureitit merkata tapahtuma-alueelle
eri väreillä. Vähintään reitit tulee olla rajattuna aidoilla, jolloin yleisön ei ole mahdollista eksyä kulkuneuvojen kulkemalle reitille. Aluesuunnittelussa tulee aina ottaa huomioon se
mahdollisuus, että koko yleisö saapuu alueelle yhtä aikaa. Tällöin erityisesti yleisön kulkureittien ja pelastusteiden merkitys korostuu. (Getz 2005, 106-107.)
Aluesuunnittelussa tapahtuma-aluetta kannattaa jakaa osiin sen mukaan millaisia aktiviteettejä alueella on. Jakamalla tapahtuma-aluetta osiin, yleisön on helpompi löytää juuri
heitä kiinnostavien aktiviteettien pariin. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää perheitä, jotka usein etsivät alueelta nimenomaan lapsille sopivia aktiviteetteja. Kun kaikki aktiviteetit sijaitsevat samalla alueella, niin tarjottavat palvelut ovat halutun kohderyhmän tavoitettavissa ja yleisö välttyy ylimääräisiltä siirtymiltä. (Getz 2005, 106.)
Aluesuunnittelussa tulee huomioida useita pieniä asioita, kuten roskapisteiden sijainti tai
sähkö- ja vesipisteiden sijainti. Tällä on vaikutusta erityisesti ulkopuolisille sidosryhmille.
Erityisesti ruokamyyjillä tulee olla omia jätepisteitä, sekä määritelty vesipiste. (Getz 2005,
104.)

4.3

Turvallisuuden huomiointi aluesuunnittelussa

Tapahtumien suunnittelussa yksi tärkeäimmistä huomioitavista asioista on turvallisuus.
Suomessa valtakunnallisesti turvallisuutta tapahtumien ja muiden palveluiden osalta edistää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (myöhemmin Tukes). Turvallisuus on tärkeä
osa tapahtumaa, mutta asiat joihin turvallisuudessa tulee kiinnittää huomiota vaihtelevat
riippuen siitä, millainen tapahtuma on kyseessä. Esimerkiksi urheilutapahtuman ja konferenssin turvallisuusriskit eroavat toisistaan hyvinkin paljon. Konferenssissa ihmiset pääsääntöisesti istuvat tietyillä paikoilla ja keskusteleva, sekä kuuntelevat. Urheilutapahtumissa ihmiset taas liikkuvat alueella ja käyttävät useita palveluita, kuten kahvila- ja ravintolapalveluita sekä eri katsomoalueita.
Erityisen paljon turvallisuuteen vaikuttaa se, kuinka paljon yleisön on mahdollista itse osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2020.) Aktiviteetit ovat
osaltaan hyvin suuressa roolissa tapahtumien totuttamisessa, sillä niiden avulla asiakkaat
on tarkoitus saada innostumaan tapahtumasta ja osallistumaan siihen.
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Tukes on määritellyt tapahtuman turvallisuuden koostuvan useasta eri tekijästä, jotka ovat
liitoksissa tapahtumaan ja sen järjestämiseen. Tapahtuman järjestäjällä täytyy olla lupa
tapahtuman järjestämistä varten. Tämä lupa haetaan viranomaisilta ja sen lisäksi tarvitaan
erillinen lupa kiinteistön tai maanomistajalta. Kiinteistön- tai maanomistaja taas määrittelee tapahtuman järjestäjälle sen, kuinka paljon ihmisiä tilassa tai alueella saa olla kerrallaan. Lisäksi kiinteistön tai maanomistaja on velvollinen informoimaan tapahtuman järjestäjää tilan mahdollisista erityisturvajärjestelyistä, jotta tapahtuman järjestäjä voi huomioida
nämä asiat turvallisuussuunnitelmassa. Tapahtuman järjestäjän tulee pitää kaikki tapahtumassa mukana olevat alihankkijat, myyjät, esiintyjät ja muut tapahtumaan sidoksissa olevat osapuolet tietoisina tapahtuman turvallisuusjärjestelyistä ja turvallisuussuunnitelmasta.
Esiintymiset ja tapahtumassa ulkopuolisen järjestäjän toimesta toteutettavat palvelut tulee
suunnitella yhteistyössä tapahtuman järjestäjän kanssa, jotta ne järjestetään tapahtuman
turvallisuus huomioiden. Kuluttajaturvallisuuslaki velvoittaa tapahtuman järjestäjää huolehtimaan siitä, että kaikista tarvittavista tapahtumassa järjestettävistä oheisohjelmista on
laadittu turvallisuusasiakirja. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2020.)
Viranomaiset ovat isossa roolissa tapahtumaa järjestettäessä ja tapahtuman järjestäjän
tulee noudattaa viranomaisten ohjeistusta tapahtuman suhteen. Tapahtumailmoitus tulee
tehdä ajoissa, jotta viranomaiset ehtivät ajoissa neuvoa erilaisissa epäkohdissa ja pystytään tekemään erilaisia ratkaisuja, jotka toimivat kaikille osapuolille. Viranomaiset myös
neuvovat järjestäjiä tarvittaessa turvallisuusasioissa (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
2020.)
Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huomioida myös tapahtuman muu ympäristö ja kiinnittää huomiota siihen, järjestetäänkö lähialueella muita tapahtumia. Muiden tapahtumien
kanssa tulee usein huomioida erityisesti liikenteeseen ja ihmisten liikkumiseen liittyviä asioita. Toisinaan tapahtuman liikenne vaatii erityisjärjestelyitä ja tällöin myös toisen tapahtuman liikenne tulee huomioita turvallisuutta mietittäessä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
2020.)
Tukesin mukaan tapahtuman suunnitteluvaiheessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että
tapahtumasta ei koidu vahinkoa tapahtumaan osallistuville henkilöille, eikä heidän omaisuudelleen. Tämä asia tulee huomioida tarkasti, vaikka kyseessä olisi ilmaistapahtuma,
jonne kuka tahansa voi osallistua. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon se,
millaisessa paikassa tapahtuma järjestetään ja kuinka paljon yleisöä tapahtumaan odotetaan saapuvan. Nämä kaksi tekijää vaikuttavat suuresti aluesuunnitteluun, sillä yleisömassoilla tulee aina olla tarpeeksi liikkumatilaa ja samalla tulee huomioida pelastustiet tapahtuma-alueella. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2020.)
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Yleisön ja urheilijoiden turvallisuus tapahtumassa korostuu nykypäivänä huomattavasti
enemmän kuin 20 vuotta sitten, jolloin tapahtumiin kohdistuneita terrori-iskuja ei juurikaan
ollut. Mahdollisuutta yleisön joukkoon kohdistuvalle iskulle pyritään nykyään minimoimaan
suunnittelemalla yleisön kulkureitit niin, että yleisötiheys pysyy mahdollisimman alhaalla
kaikkialla tapahtuma-alueella. Yleisötiheyden noustessa niin, että yhden neliömetrin alueella on yli 2 ihmistä, tulee tapahtuman järjestäjän olla aina varautunut tilanteen purkamiseen. Purkamiseen voidaan käyttää etukäteen suunniteltuja puskurialueita. Puskurialueella tarkoitetaan aluetta, joka sijaitsee yleisöalueen sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Puskurialue on yleensä aidoilla rajattu turva-alue, johon yleisöä voidaan tarvittaessa ohjata yleisötiheyden laskemiseksi. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2019.)
Yleisön turvallisuuden takaamiseksi tapahtuman järjestäjän tulee aina olla suunnitellut hätäpoistumisreitit alueelta. Näitä reittejä tulee tapahtuman järjestäjän puolesta valvoa, jotta
niitä ei tukita tapahtuma-aikana missään vaiheessa. Lisäksi tapahtuma-alueelle kulkevat
reitit tulee nykyään suojata aitojen lisäksi erilaisilla esteillä, joiden avulla estetään ajoneuvolla ajo yleisön sekaan. Suojaukseen voidaan käyttää esimerkiksi betoniporsaita tai
kuorma-autoja. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2019.)
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5

ASIAKASKOKEMUS ALUESUUNNITTELUSTA SALPAUSSELÄN KISOISSA

5.1

Tutkimuskysymykset ja -menetelmä

Tämä työ perustuu Lahti Events Oy:n toimeksiantoon. Toimeksiannossa halutiin selvittää
tarkemmin mitä palveluita määriteltyjen kohderyhmien edustajat käyttävät osallistuessaan
Salpausselän kisoihin. Työn tavoitteena oli löytää vastaus seuraaviin kysymyksiin:
•

Miten palvelut sijoittuvat yleisön palvelupolun varrelle?

•

Millaisena yleisö kokee palveluiden sijainnin tapahtuma-alueella?

•

Mitä palveluita yleisö käyttää tapahtumaan osallistuessaan?

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena kehittämistyönä. Laadullisessa kehittämistyössä tarkoituksena on tutkia kohdetta kokonaisvaltaisesti, aidoissa tilanteissa. Laadullisessa kehittämistyössä tiedonkeruussa käytetään usein ihmisiä ja havainnoidaan erilaisia tilanteita
yksityiskohtaisesti. Tavoitteena on löytää uusia väittämiä, jo olemassa olevien väittämien
sijaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 156-157.) Tiedonhaun strategiana opinnäytetyössä on käytetty tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksessa tietoa hankitaan monipuolisesti ja tutkimus keskittyy yhteen tapaukseen eli tässä tapauksessa Salpausselän kisojen
yleisöön. Tapaustutkimus toteutetaan usein toiminnallisena ja tulokset perustuvat tutkittavan omaan kokemukseen. (Metsämuuronen 2009, 222-223.) Tapaustutkimuksessa pyritään keräämään entistä syvällisempää tietoa valitusta tapauksesta (Saaranen-Kauppinen
& Puusniekka 2006).
Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia palvelusafari-menetelmän avulla. Palvelusafarimenetelmän käyttöön päädyttiin, koska se tarjosi mahdollisuuden kerätä aineistoa aidossa
ympäristössä. Palvelusafarilla tarkoitetaan menetelmään, jolla pystytään tarkentamaan
palvelutapahtuman tiettyjen osa-alueiden toimivuutta tai laatua. Palvelusafari-menetelmässä tavoitteena on oppia palveluprosessista asettumalla asiakkaan asemaan. Tällä pyritään ymmärtämään asiakkaan kokemusta paremmin ja sen pohjalta luomaan asiakkaille
yhä parempia palveluprosesseja. (Miettinen 2009.)
Palvelusafari-menetelmä koostuu kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa havainnoidaan palveluprosessia yrityksen, sekä asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan näkökulmasta havainnoidessa kiinnitetään erityisesti huomiota palvelusta muodostuvaan elämykseen ja siihen millaista lisäarvoa palvelu luo asiakkaalle. Toisessa vaiheessa analysoidaan ensimmäisessä vaiheessa tehtyjä havaintoja. Analysoinnin aikana tulisi selkeytyä
käsitys siitä millainen asiakkaan palvelukokemus on. Lisäksi havainnoinnin pohjalta pystytään luomaan yrityksen palveluprosessiin sopivat asiakasprofiilit. Kolmantena kohtana
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tehtyjen havainnointien ja analyysien pohjalta palveluprosessiin luodaan uusia ideoita,
joita sovelletaan käytäntöön. (Miettinen 2009.)

5.2

Työn eteneminen

Kuviossa 2 on kuvattu opinnäytetyöprosessi, joka alkoi syyskuussa 2019 työn toimeksiannolla yhdessä Lahti Eventsin kanssa. Samalla käytiin läpi työn tavoitteet ja mitä tutkimuksen tuloksilta halutaan, jotta tapahtumaa pystytään jatkossa kehittämään. Tämän jälkeen
alkoi tutustuminen teoreettiseen viitekehykseen ja lähteiden etsintä. Syksyllä kirjalähteitä
löytyi hyvin ja myös erilaisten elektronisten lähteiden etsintään oli hyvin aikaa. Syyskuun
aikana alkoi myös työn kirjoittaminen, joka kuitenkin jäi lopulta vähemmälle, kun lokakuussa 2019 alkoi työskentely Lahti Eventsillä Salpausselän kisojen yleisöpalveluvastaavana. Tällöin alkoi tapahtuman suunnitteluprosessi yleisöpalveluiden osalta. Ensimmäisen
työviikon orientoitumista seurasi tapahtuman aluesuunnittelun havainnoin aloittaminen.
Havainnointi tapahtui työskentelyn ohessa, samalla kun eri palveluita sijoiteltiin tuotantotiimin kesken aluekartalle. Aluesuunnitteluun liittyvää havainnointia muun työn ohessa jatkui
aina rakennusviikolle saakka, jolloin suunniteltuja palveluita alettiin rakentaa tapahtumaalueelle. Havainnoinnissa huomio kiinnittyi erityisesti siihen mitkä turvallisuustekijät, ja
sähkönsaantiin liittyvät tekijät vaikuttavat aluesuunnitteluun.
Tammikuun 2020 alussa alettiin rekrytoida henkilöitä asiakastutkimusta varten. Tässä
käytettiin apuna kaikkia tapahtumaorganisaatiossa työskennelleitä ja pyydettiin heitä kysymään omilta lähipiireiltään kiinnostusta osallistua tutkimukseen. Lähtökohtaisesti tutkimusta varten rekrytoitiin henkilöitä, jotka olivat jo aikaisemmin harkinneet Salpausselän
kisoihin saapumista. Näitä henkilöitä rekrytoitiin kahden viikon ajan ja lopulta mukaan saatiin osallistujat jokaisesta tapahtuman kohderyhmästä: perheet, viihtyjät ja fanit.
Tutkimukseen osallistuvat henkilöt ohjeistettiin tutkimusta varten. Ohjeistus toteutettiin helmikuussa 2020 noin kaksi viikkoa ennen Salpausselän kisoja. Ohjeistuksen anto toteutettiin tarkoituksella useampi viikko etukäteen, jotta ohjeistus ei vaikuttaisi liikaa tutkimustulosten aitouteen. Ohjeistuksen aikana käytiin läpi millaisista tilanteista kuvia tuli ottaa tutkimusta varten ja tapahtumaorganisaation toiveet tutkimuksen suhteen. Salpausselän kisat
järjestettiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Tapahtumaviikonlopun aikana tutkimukseen
osallistuneet henkilöt saivat vierailla tapahtumassa valitsemanaan päivänä ja kuvata
oman kokemuksensa. Tapahtumaorganisaatio ja tutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät
tarkoituksella tavanneet ollenkaan tapahtumaviikonlopun aikana, vaan vasta sen jälkeen.
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Kokemusten purku toteutettiin Teamsin kautta kohderyhmäkohtaisesti maaliskuussa
2020. Purkua varten kuvamateriaalit saatiin vain kahdelta kohderyhmältä: perheet ja viihtyjät. Purussa käytiin läpi kuva kerrallaan asiakkaan kokemus ja kuvassa oleva tilanne.
Molemmista purkutilaisuuksista tehtiin muistiinpanoja opinnäytetyön kirjoitusta varten. Purun ja tutkimustulosten läpikäynnin jälkeen alkoi aineiston analysointi. Analysoinnissa
apuna toimivat tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä saatujen kuvien lisäksi purkutilaisuuksissa tehdyt muistiinpanot. Analysointia seurasi tutkimustulosten kirjoittaminen teoriaan peilaten, sekä opinnäytetyön kirjoitus.

Kuvio 2 prosessin eteneminen

19

5.3

Lahti Events Oy

Tämä kehittämistyön toimeksiantajana toimii Lahti Events Oy, joka on Lahden Kaupungin
omistaman KOKO Lahti Oy:n tytäryhtiö. Lahti Events on tapahtumayhtiö, joka on erikoistunut erityisesti suurien yleisötapahtumien järjestämiseen Lahden seudulla. Suurimpana
näistä tapahtumista on ollut vuoden 2017 Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat eli
Lahti2017-tapahtuma, jossa Lahti Events vastasi tapahtuman tuotannosta. Kahden viikon
aikana Lahti2017-tapahtumassa vieraili lähes 300 000 kävijää. (Lahti Events 2020.)
Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen lisäksi Lahti Events on vuodesta 2015 lähtien toiminut perinteikkäiden Salpausselän kisojen järjestäjänä yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton
ja Lahden Hiihtoseuran kanssa. Vuonna 2019 Lahti Events järjesti ensimmäistä kertaa uudella Iitissä sijaitsevalla KymiRingin radalla MotoGP testiajot yhdessä Kymi Ring Oy:n
kanssa. Tulevaisuudessa Lahti Events järjestää KymiRingillä MotoGP -tapahtuman ja motocrossin MM-sarjan MXGP-tapahtuman yhdessä Kymi Ring Oy:n kanssa. (Lahti Events
2020.)

5.4

Salpausselän kisat

Lahti on profiloitunut hyvin vahvasti talviurheilukaupungiksi. Tähän on vaikuttanut erityisesti Lahden sijainti, joka on keskeinen ja helposti saavutettavissa ympäri Suomea, mutta
myös ympäri maailmaa. Tämä mahdollistaa kansallisten kisojen lisäksi myös kansainvälisten tapahtumien järjestämisen. Sijaintinsa puolesta Lahti ei kuitenkaan sijaitse liian etelässä ja tällöin pystytään melko varmasti vuodesta toiseen takaamaan lumiset talvet ja kisojen järjestäminen. Erityisesti Salpausselän kisojen järjestämiseen Lahdessa on vaikuttanut haastavat ja vaihtelevat maastot latuja varten, sekä paikallisten yritysten halu lähteä
tukemaan kansainvälisten kisojen järjestämistä Lahdessa. (Tikander 2016, 8–9.)
Yksi Lahti Events Oy:n järjestämistä joka vuotuisista tapahtumista on ollut Salpausselän
kisat. Salpausselän kisat on erittäin perinteikäs vuodesta toiseen pidettävä tapahtuma. Kisoja on järjestetty jo lähes sadan vuoden ajan. Ensimmäisissä Salpausselän kisoissa kilpailtiin viisi eri kilpailua. (Hintikka 2016, 9.) Vuonna 2020 Salpausselän kisoissa kilpailtiin
jo peräti yhdeksässä eri maailmancupin kilpailussa (Lahti Events, 2020). Ensimmäiset
Salpausselän kisat on järjestetty vuonna 1923 ja satavuotisen historiansa aikana kisat on
jouduttu perumaan vain muutaman kerran vuosina 1930, 1940 ja 1942 (Kuisma 2016, 89).
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Salpausselän kisojen lisäksi Lahdessa on järjestetty Pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut historialliset seitsemän kertaa. Viimeisimpänä vuoden 2017 MMkisat. (Hiihtomuseo 2020.)
Salpausselän kisoista voidaan puhua lahtelaisena kansanjuhlana, jolloin kisavieraat yhdessä vapaaehtoisten ja urheilijoiden kanssa kokoontuvat Lahden Urheilukeskukseen kokemaan unohtumattomia hetkiä yhdessä (Mäkeläinen & Teräväinen 2011). Alun perin kisojen järjestäjänä on toiminut Lahden Hiihtoseura ry. Ennen vuoden 2017 Pohjoismaisten
hiihtolajien MM-kilpailuita perustettiin Lahti Events Oy, joka vastasi MM-kilpailuiden ja sitä
edeltäneiden Salpausselän kisojen eli niin sanottujen esikisojen järjestelyistä vuonna
2016.
Lahti Events toimi yhdessä Suomen Hiihtoliiton ja Lahden Hiihtoseuran kanssa Salpausselän kisojen tapahtumajärjestäjänä aina vuoteen 2020 asti. Keväällä 2020 Salpausselän
kisojen järjestelysopimus koki ison muutoksen, jonka mukaan Lahti Events ei jatkossa
toimi enää Salpausselän kisojen tapahtumajärjestäjänä. Uutena tapahtumajärjestäjänä
toimivat jatkossa Lahden Hiihtoseura ja Suomen Hiihtoliitto, jotka tulevat tämänhetkisen
tiedon mukaan perustamaan uuden Salpausselän kisojen järjestämisestä vastaavan tapahtumayhtiön, joka sitoutuu tapahtuman järjestämiseen seuraavan 12 vuoden ajan. (Turunen, 2020.)
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5.5

Kisojen kohderyhmät

Salpausselän kisojen katsojat on segmentoitu kuvan 1 mukaan kolmeen eri kategoriaan:
perheet, viihtyjät ja fanit. Nämä kolme kohderyhmää perustuvat alun perin Lahdessa
vuonna 2017 pidettyjen pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailuihin toteutetun palvelumuotoiluhankkeen luomiin seitsemään eri segmenttiin. (Nakari 2020.) Tämän pohjalta tapahtumaorganisaatio, jossa opinnäytetyön tekijä myös työskenteli, on koostanut vuoden 2020
Salpausselän kisojen kohderyhmät.

Kuva 1 Salpausselän kisojen 2020 kohderyhmät (Lahti Events 2019).
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Fun eli viihtyjät ovat kohderyhmä, joka muodostuu pääasiassa kaveriporukoista ja yksittäisitä asiakkaista, jotka tulevat tapahtumaan sen tunnelman ja yhteisöllisyyden takia. Tärkeimpiä elementtejä tapahtuma-alueella heille ovat erilaiset katsomot, erityisesti metsäkatsomot, street food -ruokapisteet ja pop-up baarit, sekä oheisohjelma esiintyjineen.
Family eli perheet ovat kohderyhmä, erityisesti nimenomaan lapsiperheistä, eli lapsista ja
heidän vanhemmistaan tai huoltajistaan. Perheille keskeisiä elementtejä tapahtuma-alueella ovat lapsille suunnattu puuhaparkki, ulkona sijaitseva SnowKidz Talvimaa ladunvarsikatsomoineen, lastenhoitotilat ja sisällä sijaitseva ravintola-alue, sekä alueella kiertävät
maskotit.
Fan eli fanit ovat kohderyhmä, joka koostuu todellisista urheilufaneista, jotka saapuvat tapahtumaan seuraamaan nimenomaan sen urheilullista antia. Keskeisiä elementtejä alueella faneille ovat Fan Zone -kisatori, jonka läpi urheilijat kulkevat hiihdon huoltoalueelle,
erilaiset katsomoalueet, näytöt ja kuulutukset, sekä ruoka- ja juomapisteet.

5.6

Tutkimuksen käytännön toteutus

Tämän työn asiakastutkimus toteutettiin vuoden 2020 Salpausselän kisoissa, jotka järjestettiin Lahden Urheilukeskuksessa 28.2.-1.3.2020. Asiakastutkimusta varten kustakin kohderyhmästä (perheet, fanit ja viihtyjät) pyydettiin tammikuun aikana, eli noin kuukausi ennen tapahtumaa henkilöt, jotka osallistuivat asiakaskokemuksen tutkimiseen. Kullekin
kohderyhmän edustajalle toimitetiin etukäteen aluelippu, jolla heillä oli pääsy yleisöalueille
(Fan Zone, Lahti Halli, Karpalo), B-katsomoihin ja metsäkatsomoihin (Liite 1). Tärkeimpänä kriteerinä asiakastutkimukseen osallistuvia henkilöitä etsittäessä oli, että nämä henkilöt kustakin kohderyhmästä ovat aikaisemmin käyneet yleisönä kisoissa tai ovat harkinneet tosissaan kisoihin yleisöksi tulemista.
Noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, kunkin henkilön kanssa käytiin keskustelu siitä, millaisia toiveita tapahtumajärjestäjällä on tutkimuksen suhteen. Tämä keskustelu käytiin tarkoituksella jo kaksi viikkoa etukäteen. Kahden viikon aikavälillä pyrittiin siihen, että tutkimuksen tuloksista saadaan mahdollisimman aitoja ilman. Samalla pyrittiin myös siihen,
ettei tapahtuman järjestäjän mielipiteet vaikuttaisi tutkimuksen lopputulokseen.
Asiakastutkimuksen tavoitteena oli, että lopputuloksesta saataisiin tutkimuksen kannalta
mahdollisimman aitoja tuloksia. Asiakkaat ohjeistettiin kukin kuvaamaan oman kokemuksensa. Asiakas sai itse valita kuvaako hän puhelimella vai kameralla. Lisäksi asiakkaalle
ohjeistettiin, että kokemuksesta voi halutessaan kuvata videomateriaalia, mutta myös
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pelkät kuvat riittävät tutkimusta varten. Ohjeistuksena asiakkaalle kerrottiin myös, että kuvia tulisi ottaa erityisesti niistä tilanteista ja palveluista, jotka herättävät joko positiivisia tai
negatiivisia tunteita sijaintinsa suhteen. Esimerkkinä etukäteen käydyssä keskustelutilanteessa kerrottiin makkaranmyyntipisteen väärä sijainti, joka saattaa aiheuttaa ärtymystä
asiakkaissa.
Kokemuksen aitoutta lisäämään asiakkaan annettiin itse valita vapaasti minä tapahtumapäivänä, perjantai, lauantai tai sunnuntai, asiakas osallistuisi tapahtumaan. Tapahtuman
aikana asiakkaisiin ei oltu millään lailla yhteydessä, vaan he sai vapaasti toteuttaa tutkimusta ja kuvata omaa kokemustaan. Tällä pyrittiin jälleen siihen, ettei tapahtuman järjestäjän mielipide muuta tutkimustulosta.
Kaikki asiakkailta saadut kuvat käytiin läpi yhdessä asiakkaiden kanssa tapahtuman jälkeen maaliskuun lopulla. Alun perin tilaisuus oli tarkoitus järjestää kunkin kohderyhmän
edustajan kanssa kasvokkain, mutta maaliskuussa alkaneen koronaepidemian vuoksi tilaisuus järjestettiin etänä Microsoft Teamsin kautta. Tilaisuuden aikana keskustelussa käytiin läpi jokainen kokemuksesta otettu kuva ja kuvaan liittyvä tilanne. Opinnäytetyötä varten tehtiin tilaisuuden aikana muistiinpanoja, joita hyödynnettiin myöhemmin kirjoitusvaiheessa. Teamsissa pidettyjä läpikäyntejä järjestettiin lopulta vain kaksi, sillä fanien kohderyhmän edustajalta ei saatu pyydettyjä kuvia. Kuvia läpikäydessä paikalla oli aina kohderyhmän edustaja ja opinnäytetyön tekijä.
Seuraavissa luvuissa käydään läpi Salpausselän kisojen yleisöpalveluiden suunnitteluprosessia perheiden ja viihtyjien osalta. Myös fanien kokemus on huomioitu, perustuen aikaisempien vuosien asiakastutkimuksiin. Luvuissa perehdytään siihen, miten palveluita on
suunniteltu ja mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet suunnitteluun sen eri vaiheissa. Kunkin
kohderyhmän suunnitteluprosessin jälkeen käydään läpi kyseisen kohderyhmän edustajan
kokemus vuoden 2020 Salpausselän kisoista.
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6
6.1

SUUNNITELTU ASIAKASPOLKU JA PALVELUSAFARIN TULOKSET
Yleisöpalveluiden aluesuunnitteluun vaikuttaneet tekijät vuonna 2020

Salpausselän kisojen yleisöalueita on muokattu vuosien varrella monta kertaa. Viimeisimpiä isoja muutoksia ovat olleet maastohiihdon huoltoalueen siirtäminen Fan Zonen viereen
ja sisätiloissa sijaitsevien yleisöpalveluiden siirtäminen Lahti Halliin (Liite 1). Vuoden 2020
tapahtumaan Lahti Hallin yleisöpalveluita muokattiin entisestään. Muutoksena edelliseen
vuoteen 2019 verrattuna tapahtui Lahti Hallin palveluiden siirtyminen Vesijärvi Hallin puolelle (Liite 1). Tämä muutos koski erityisesti ravintolapalveluiden suhteen kaikkia Salpausselän kisojen kohderyhmiä. Alkuperäisessä suunnitelmassa Lahti Halli ja Vesijärvi Halli
olivat molemmat yleisön käytössä. Lahti Halliin oli suunniteltu rakentuvan yleisöravintola,
sekä tuotemyyntipisteet. Vesijärvi Halliin oli suunniteltu erityisesti lapsiperheiden, kuten
Puuhaparkki. Alkuvuodesta 2020, lopulta päädyttiin koko tapahtumaa suunnittelevan tiimin kanssa yhteisesti muuttamaan hallien sisältöä. Yleisölle tarjottavat palvelut siirrettiin
kaikki kokonaisuudessaan Vesijärvi Hallin puolelle. Lahti Hallin puolelle taas siirtyi Lahti
Eventsin tilapäinen tapahtuma-aikainen varasto, sekä yleisöravintolan keittiö. Tällä päätöksellä Lahti Halli ei siis toiminut lainkaan yleisöalueena. (Nakari 2020.)
Hallien kohdalla tehtyyn muutokseen vaikutti erityisesti se, että Lahti Halli oli tilana liian
iso. Tällöin ongelmaksi olisi muodostunut se, että tilasta olisi tullut yleisölle helposti liian
kolkko vaikutelma. Tällaista vaikutelmaa ei haluttu antaa yleisölle, vaan päädyttiin siirtämään kaikki palvelut kokonaisuudessaan viereiseen Vesijärvi Halliin. Vesijärvi Hallin taas
tiedostettiin olevan hieman liian pieni. Kuitenkin koettiin tärkeäksi, että yleisölle tulee halliin saapuessaan sellainen kuva, että palveluita ja tarjontaa on paljon. Yleisön palveluiden
siirryttyä Vesijärvi Halliin, tehtiin päätös, että ulospäin puhutaan tilasta nimellä Lahti Halli.
(Nakari 2020.)

6.2

Tekemistä ja palveluita lapsiperheille

Tavoitteena vuoden 2020 Salpausselän kisoissa oli, että lapsiperheille olisi tapahtumaalueella mahdollisuuksien mukaan paljon erilaista oheisohjelmaa. Suunnittelemalla monipuolista oheisohjelmaa toivottiin perheiden viihtyvän alueella koko kilpailupäivän ajan.
Lapsiperheiden palvelut haluttiin sijoittaa niin, että osa niistä sijaitsee ulkona, jolloin vanhempien on mahdollista seurata kilpailuja. Osa taas sijoitettiin sisätiloihin, jolla haluttiin
mahdollistaa mahdollisuus lämmitellä kesken päivän.
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Hyvin perinteikkäänä osana Salpausselän kisoja pidetty Lasten Puuhaparkki suunniteltiin
toteutettavaksi Lahti Halliin. (Nakari 2020.) Puuhaparkki on aidoilla rajattu alue, joka on
tarkoitettu noin 4–10-vuotiaille lapsille. Vanhempi tai huoltaja voi halutessaan jättää lapsen Puuhaparkkiin leikkimään maksimissaan kahdeksi tunniksi. Puuhaparkissa lapsille on
tarjolla erilaisia ohjattuja toimintapisteitä. Perinteisesti Puuhaparkki on koostunut askartelupisteestä, temppuradasta, kasvomaalaus- ja piirrustuspisteestä, sekä lukunurkasta.
Puuhaparkin vuoden 2020 kisoihin suunnittelivat LAB ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat, jotka olivat hakeneet mukaan projektiin erillisen koulun kanssa yhteistyössä
toteutetun rekrytoinnin kautta. Tämä poikkesi edellisistä vuosista sillä, että aikaisemmin
Puuhaparkkia on ollut toteuttamassa tietty ryhmä sosionomiopiskelijoita, joista osa opiskelijoista on toiminut projektin vetäjinä. Tällä kertaa kuitenkin opiskelujen muuttumisen
myötä projektiin ei saatu mukaan kokonaista ryhmää vaan kaikki opiskelijat rekrytoitiin
erikseen. Lopulta rekrytoinnin kautta mukaan saatiin 6 opiskelijaa. Aikaisempina vuosina
mukana on ollut noin 15–20 opiskelijaa ja Puuhaparkki on pystytty toteuttamaan niin, että
vanhempi on voinut jättää lapsensa sinne kahden tunnin ajaksi. Koska ohjaajia saatiin
rekrytoitua tänä vuonna huomattavasti vähemmän, niin tämän takia Puuhaparkin sääntöjä
jouduttiin muuttamaan niin, että alle 7-vuotias lapsi sai osallistua toimintaan vanhemman
kanssa. Tällä rajauksella pystyttiin varmistamaan niin lasten kuin ohjaajienkin turvallisuus
Puuhaparkissa kolmen päivän ajan. Puuhaparkin suunnittelu aloitettiin opiskelijoiden
kanssa syksyllä 2019. Tavoitteena oli, että kaikkia Puuhaparkin toimintapisteitä pystyttäisiin sisällöllisesti kehittämään.
Puuhaparkin suunnitteluun ja itse käytännön toteutukseen sisältyi toimintapisteiden suunnittelun lisäksi visuaalisen ilmeen suunnittelu, ohjaajien työvuorojen aikataulutus, kalusteiden ja tarvikkeiden hankinta. Puuhaparkin tilan suunnittelusta ja varauksesta vastasi Lahti
Events. Puuhaparkin lattia on jo useamman vuoden ajan ollut matoilla vuorattu, alue aidoilla rajattu alue ja niin oli myös vuoden 2020 kisoissa.
Vuoden 2019 kisojen tapaan Puuhaparkki sijaitsi fyysisesti Vesijärvi Hallissa. Kalusteet
tilattiin syksyllä Lahti Eventsin toimesta. Puuhaparkilla on Lahti Eventsin varastossa useita
laatikoita erilaisia materiaaleja toteutusta varten. Näitä materiaaleja on kerätty vuosien
varrella ja tarvittavat materiaalit, kuten ensiapulaukku ja kasvovärit päivitetään kerran vuodessa ennen tapahtumaa. Lisäksi erilaisia uusia materiaaleja ja pienempiä tarvikkeita varten Puuhaparkin ohjaajilla oli 500 euron budjetti. Kaikki tarvittavat askartelumateriaalit, kirjat ja pelit pystyttiin hankkimaan, niin ettei budjetti ylittynyt. Kaikki hankitut materiaalit riittivät hyvin koko viikonlopun ajan. Ainoastaan puutikkuja hankittiin ohjaajien toimesta lisää
kesken tapahtuman.
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Karpalossa (Liite 1) sijaitseva Snow Kidz -Talvimaa tarjoaa lapsiperheille mahdollisuuden
yhteiseen tekemiseen ulkona. Snow Kidz – Talvimaassa samalla kun lapset pääsevät leikkimään ja testaamaan erilaisia talvilajeja, on vanhemmilla mahdollisuus seurata hiihtoa aivan ladun varressa. Karpalon kenttä valikoitui jo hyvin aikaisin suunnitteluvaiheessa Snow
Kidz -Talvimaan sijainniksi, sillä kyseinen lasten- ja perheiden alue on sijainnut samassa
paikassa jo vuosia, jolloin kyseinen alue mielletään jo helposti perheille suunnatuksi alueeksi. (Nakari 2020.)
Toinen sijaintiin vaikuttanut asia on se, että aktiviteetit pystytään toteuttamaan kaikki samalla alueella. Tällöin myös ohjaajien on helppo kommunikoida keskenään ja tauottaa toinen toisiaan, kun he ovat näköetäisyydellä toisistaan. Talvimaa on ollut osa Salpausselän
kisojen oheisohjelmaa jo useamman vuoden ajan ja sieltä löytyy lapsille yhteensä 4 eri aktiviteettiä, joihin osallistua. Aktiviteettipisteitä ovat mäkihyppy, tarkkuusheitto, lumipelit ja
mäenlasku. (Nakari 2020.)
Näistä aktiviteeteista suosituimpana voidaan pitää mäkihyppyä, jossa lapset pääsevät minisuksilla kokeilemaan hyppäämistä Karpalon kaikkein pienimmästä mäestä. Lumipelikentällä lapsilla on mahdollisuus kokeilla erilaisia lumipelejä, kuten sählyä tai norsupalloa.
Tarkkuusheittopisteellä lapset pääsevät heittämään sammakon muotoisia hernepusseja
kohti ampumahiihdosta tutun näköisiä tauluja kohti. Mäenlaskussa, joka on mäkihypyn
kanssa vähintään yhtä suosittu piste, pääsee laskemaan mäkeä liukurilla tai pulkalla. Vuoden 2020 kisoihin suunniteltiin syksyllä 2019 toteutettavaksi myös uutta COOP Mini World
Cup -hiihtokilpailua. Mini World Cup -hiihtokilpailussa ajatuksena on, että lapset pääsevät
hiihtämään kilpaa aidossa maailmancup-ympäristössä. Salpausselän kisoissa tämä kyseinen rata haluttiin toteuttaa lapsille mahdollisimman helposti osallistuttavana ja matalan
kynnyksen aktiviteettina.
Alun perin ajatuksena oli toteuttaa kilpailu hiihtostadionilla varsinaisten kilpailutapahtumien välissä, niin että lasten olisi tullut ilmoittautua kisaan etukäteen. Hiihtostadionilla toteutettavassa Mini World Cup -kisassa todettiin kuitenkin olevan haasteena ohjaajien saaminen kilpailun toteuttamista varten, sekä kiireinen aikataulu. Lisäksi kilpailun ei koettu
olevan tarpeeksi matalan kynnyksen aktiviteetti kelle tahansa lapselle, mikäli se järjestettäisiin stadionilla. Tästä syystä kyseinen Mini World Cup päädyttiin siirtämään Karpalon
kentälle muiden lasten ulkoaktiviteettien pariin. Lopulta kuitenkin noin kaksi viikkoa ennen
kisoja lumen puutteen ja Karpalon kentän jäätymisen vuoksi Mini World Cup -kilpailu peruttiin. (Nakari 2020.)
Snow Kidz – Talvimaan toteutus on jo useamman vuoden ajan tehty yhteistyössä Suomen
Hiihtoliiton Lasten Lumipäivät -hankkeen ja Kansainvälisen Hiihtoliiton FIS Snow Kidz -
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kampanjan kanssa. Aktiviteettipisteiden ohjaajina toimivat perinteisesti Pajulahden Urheiluopiston opiskelijat. Lasten Lumipäivät on osa FIS Snow Kidz -kampanjaa ja Salpausselän kisoihin toteutettavan Snow Kidz – Talvimaan rastipisteiden sisältö toteutetaan yhdessä Pajulahden opiskelijoiden ja Lasten Lumipäivien koordinaattorin kanssa (Nakari
2020.)
Pajulahden opiskelijoiden kanssa tavattiin useamman kerran ennen tapahtumaa ja suunniteltiin aktiviteettipisteiden sijainteja Karpalon kentällä ja pisteiden käytännön toteutusta,
sekä opiskelijoiden työvuoroja. Aktiviteettipisteiden toteutusta varten tarvittavat materiaalit
saatiin lainaan viikonlopun ajaksi Lasten Lumipäivät -hankkeelta. Snow Kidz – Talvimaan
kanssa haasteeksi muodostui sama lumenpuute ja jäinen maa kuin aikaisemmin mainitun
Mini World Cup – kilpailun kohdalla. Rakennusviikolla huomattiin, että mäkihyppyä ei esimerkiksi välttämättä pystyttäisi toteuttamaan ollenkaan, sillä mäessä oli vain vähän lunta.
Myös tarkkuusheittopisteen sijoittamisen kanssa tuli haasteita, sillä tarkkuusheitto tauluja
ei pystytty iskemään pystyyn lumihankeen vaan ne jouduttiin lopulta sijoittamaan niin, että
ne nojasivat Karpalossa sijaitsevia kontteja vasten. Tarkkuusheittopisteen sijainti ei loppujen lopuksi ollut kaikkein optimaalisin, sillä se jäi hieman konttien ja telttojen varjoon. Vieressä sijainnut mäenlaskupiste kuitenkin auttoi ihmisiä löytämään myös tarkkuusheittopisteen. Alueelle suunniteltu pelikenttä taas saatiin toteutettua alkuperäisen suunnitelman
mukaiselle paikalle, sillä jäinen kenttä saatiin hiekoitettua niin, että siellä oli turvallista pelata erilaisia pelejä. Lumenpuutteen takia haasteellisimmaksi aktiviteettipisteeksi käytännön toteutuksen kannalta osoittautunut mäkihyppy pystyttiin lopulta myös järjestämään.
Viikonlopun aikana mäkihyppypaikalle tuotiin lisää lunta, jotta hyppypaikasta saatiin lapsille turvallisempi.
Aktiviteettipisteiden lisäksi Karpalon kentälle suunniteltiin täysin uutena kokeiluna Kisateatteri-nimellä kulkenut teatterilava. Kisateatteri toteutettiin yhteistyössä Ainopuiston teatterin kanssa. Viikonlopulle suunniteltiin pätkiä edellisenä kesänä toteutetusta näytelmästä
Äitee ja kilpasiskot, sekä tulevan kesän näytelmästä Viki ja punapaidat. Näytelmät suunniteltiin toteutettavaksi niin, että perjantaina kun tapahtuma-alueelle on vapaa sisäänpääsy,
näytelmästä Äitee ja kilpasiskot esitettiin täysimittainen esitys. Lauantaina ja sunnuntaina
taas, kun alueelle pääsi vain pääsylipulla, niin molemmista näytelmistä esitettiin varsinaisten kilpailutapahtumien välissä noin 15 minuutin mittaisia pätkiä.

28
Sijainnillisesti lavan suunniteltiin jo alun perin sijaitsevan Karpalon kentällä pienimmän
mäkihyppyrin vieressä, sillä siellä oli eniten tilaa ja kisateatterin koettiin myös tukevan
muita palveluita Karpalossa. Lavan vieressä taas sijaitsi jo valmiiksi kontti, jossa näyttelijät
pystyivät säilyttämään tavaroitaan ja tarvittaessa vaihtamaan vaatteita. Lisäksi Ainopuiston teatteri on esittänyt näytelmiä samassa paikassa myös aikaisemmin. Lavan lisäksi teatterin suunnitelmiin kuului penkkejä ja yksi erillinen näyttö. (Nakari 2020.)
Jo suunnitteluvaiheessa yleisölle suunnitelluille penkeille jätettiin reilusti tilaa ja päätettiin,
että penkit sijoitetaan sen mukaan, miten muut ympäristön palvelut sijoittuvat Karpalon
alueelle. Näyttö suunniteltiin sijoitettavaksi yleisöstä lavalle päin katsottaessa lavan oikealle puolelle, koska lavan vasemmalla puolella sijaitsi lasten mäkihyppypiste ja mikäli
näyttö olisi sijoitettu sille puolelle se olisi peittänyt kyseisen aktiviteettipisteen.
Kisateatterin yhteyteen haluttiin sijoittaa pieni kahvila, josta katsojat ja aktiviteetteihin osallistuvat perheet pystyivät ostamaan juotavaa ja pientä syötävää ilman, että heidän tarvitsi
poistua Karpalosta. 25 neliön kokoinen kahvilateltta piirrettiin ensimmäisissä suunnitelmissa Karpalon tunnelin oikealle puolelle. Tähän paikkavalintaan vaikutti erityisesti se,
että kahvilaan saataisiin sähköt helposti vieressä sijaitsevasta sähkökaapista ilman vaikeampia sähkövetoja. Kuitenkin suunnitelmien edetessä todettiin yhdessä catering-toimijan
kanssa, että kyseinen sijainti kahvilalle oli liian syrjäinen suhteutettuna siihen missä kohtaa ihmiset liikkuvat alueella. Tästä syystä kyseinen kahvila päädyttiin siirtämään Kisateatterin yleisöpenkkien takareunaan niin, että myyntisuunta sijaitsi Karpalon tunnelille päin.
Lopulta rakennusvaiheen loppupuolella huomattiin, että kahvilateltta oli kooltaan ja erityisesti korkeudeltaan niin iso, että se peitti teatterilavan ja screenin melkein täysin taakseen. Kun kyseinen asia huomattiin, oli kahvilateltan purkaminen jo liian myöhäistä ja
tästä syystä teltan annettiin sijaita alkuperäisellä paikallaan. (Nakari 2020.)
Snow Kidz -Talvimaan yhtenä keskeisenä palveluna perinteisten aktiviteettipisteiden lisäksi voidaan pitää kotaa, joka on jo useamman vuoden ajan sijainnut alueella. Aikaisempana vuonna kota on saatu Lahden Seurakunnilta. He ovat rakentaneet kodan sisälle lapsille oman talvimaailman valoilla ja erilaisilla kalusteilla, sekä materiaaleilla. Kota toteutettiin samalla tavalla yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa myös tämän vuoden kisoissa.
Kota sijoitettiin hyvin keskelle Karpalon kenttää, jotta se oli yleisölle helposti tavoitettavissa, sekä osaltaan myös täyttämässä kentällä olevaa tilaa.
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6.3

Muut lisäpalvelut lapsiperheille

Snow Kidz – Talvimaan ja Puuhaparkin lisäksi Salpausselän kisoissa haluttiin tarjota lapsiperheille myös muita tapahtumakokemusta parantavia palveluita. Lahti Halliin suunniteltiin yhdessä tapahtuman catering-toimijan kanssa ravintola, josta sai buffet -tyyppistä ruokaa koko kisaviikonlopun ajan. Eritysesti lapsiperheet huomioitiin tätä ravintolaa suunnitellessa niin, että ruokavalikoimassa koostuu sellaisista vaihtoehdoista, jotka soveltuvat
myös lapsille. Pienempiä lapsia varten ravintolassa oli asiakasmikro ruoan lämmitystä varten ja muutamia syöttötuoleja. Ravintola-alueen keskelle sijoitettiin lisäksi lasten leikkipaikka, jossa lapset voisivat leikkiä ruokailun ohessa. (Nakari 2020.) Leikkipaikan kanssa
haasteeksi osoittautui kuitenkin rakennusvaiheessa sen sijoittaminen niin, ettei sillä tukita
kulkuväyliä ja muiden ruokailijoiden pöytiä. Lopulta kyseinen leikkipaikka päätettiin koota
vain osittain, jotta pystyttiin pitämään Tukesin (2020) tapahtumaturvallisuutta varten määritellyt pelastustiet tapahtuma-alueella.
Ravintola-alueen tarjoamien palveluiden lisäksi Lahti Halliin suunniteltiin syksyn aikana
temppurataa hieman vanhemmille lapsille. Lopulta kuitenkin päädyttiin tavalliseen pomppulinnaan, joka tarvitsee yhden valvojan eikä useita ohjaajia. Pienten lasten perheitä varten taas suunnitelmiin kuului alusta asti lastenhoitohuone. Lastenhoitohuone on jo useamman vuoden ajan sijainnut yhdessä Lahti Energia -areenan pukuhuoneista. Lastenhoitohuoneesta löytyi asiakkaiden käyttöön pottia, vaipanvaihtoalustoja, vaippoja, nojatuoleja
sekä oma wc. Vaikka tavaroiden sijoittelu tilaan rakennusvaiheessa onnistui helposti, niin
jo suunnitteluvaiheessa tiedettiin, että itse tila sijaitsee monen mutkan takana. Mikä tarkoittaa tässä tilanteessa useita ovia mutkittelevia käytäviä. Asiakkaan on siis jo lähtökohtaisesti vaikea löytää kyseistä tilaa, vaikka sen opastamiseen on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. Haasteena on myös, että opasteet on sijoitettu niin, että ne ovat oikeassa
paikassa ja opastavat varmasti jokaisen mutkan kohdalla oikeaan suuntaan.
Muualla kisa-alueella erityisesti perheet, joissa on pieniä lapsia, pyrittiin huomioimaan jo
tapahtumaa suunnitellessa. Lastenvaunujen kanssa liikkuville perheille varattiin sisääntulokaistoista yksi hieman muita kaistoja leveämpi kaista. Tällä haluttiin helpottaa lastenvaunuilla liikkumista pääportilla. Rakennusvaiheessa vaunukaistan yläpuolelle asetettiin oma
opaste, jossa oli lastenvaunujen kuva ja kaistan aidat asetettiin huomattavasti muita kaistoja leveämmälle toisistaan. Samanlainen leveämpi sisääntulokaista omalla opasteella
luotiin myös pyörätuolilla liikkuville henkilöille. Lopulta lastenvaunuille tarkoitettua kaistaa
pidettiin auki vain pahimpina ruuhka-aikoina, kun ihmisiä saapui alueelle kerralla paljon.
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6.4

Lapsiperheen kokemus Salpausselän kisojen palveluista

Asiakastutkimuksessa mukana olleen lapsiperheen kanssa käydyssä keskustelussa tapahtuman jälkeen kävi ilmi, että alun perin nelihenkisen perheen oli tarkoitus osallistua tapahtumaan sekä lauantaina, että sunnuntaina. Lopulta kuitenkin perhe päätyi viettämään
tapahtumassa vain lauantaipäivän aamusta iltaan ja jättämään sunnuntain väliin kokonaan. Asiakastutkimuksessa mukana olleessa perheessä ei ollut ihan pieniä lapsia, joten
pienten lasten perheille tarkoitettuja palveluita ei tässä tutkimuksessa testattu.
Ensimmäinen kuva oli otettu linja-autossa. Kokemusta läpikäydessä perhe kertoi alueelle
saapumisen olleen helppoa ja vaivatonta paikallisliikenteen busseilla. Lahden Seudun Liikenteen kanssa oli tehty ennen tapahtumaa sopimus siitä, että asiakas pystyy ostamaan
linja-autolipun tapahtumaan eurolla, mikäli hänellä on kisalippu. Linja-autolla saapumisen
korostettiin kokemuksen mukaan olleen erityisen helppoa lasten kanssa. Saapuessaan
linja-autolla perhe säästyi myös parkkipaikan etsimiseltä ja auton parkkeeraamiselta.
Kokemuksesta käy ilmi, että vaikka itse alueelle saapuminen oli helppoa, niin varsinaisen
tapahtuma-alueen sisälle pääseminen oli hidasta. Perheellä oli tapahtumaan liput, jotka oli
toimitetut heille etukäteen, mutta siitä huolimatta sisäänpääsy oli hidasta. Portilta otetussa
kuvassa näkyy hyvin jonotustilanne, jonka koetaan aiheutuneet turvatarkastuksien hitaudesta ja siitä, että niitä toteuttamassa koettiin olevan liian vähän järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojien vähyyteen vaikutti se, että aamun vuorossa oli vähemmän ihmisiä
töissä ja seuraava vuoro oli vasta alkamassa. Järjestyksenvalvojien pitämän turvatarkastuksen jälkeen pidettävä lipuntarkastus taas toimi moitteettomalla vauhdilla. Lipuntarkastuksesta vastaavat yleisöpalveluiden vapaaehtoiset. Tähän vaikutti varmasti se, että lipuntarkastusta varten tarvittavat laitteet olivat täysin uusia ja ne kestivät hyvin pakkasta. Lisäksi kaikki lipuntarkastajat oli koulutettu tehtäväänsä ryhmäpäällikön toimesta.
Alueen sisäpuolelta löytyi kuva, joka on otettu Fan Zone -alueelta Lahti Hallin suuntaan
päin. Kuvan tilannetta läpikäydessä selviää, että opastuksen alueella koettiin olevan heikkoa. Erityisesti Lahti Hallin löytäminen alueelta aiheutti vaikeuksia, sillä sinne kulkua ei ollut merkitty tarpeeksi selkeästi. Lisäksi epäselvyyttä Hallille kulkuun aiheutti se, että urheilijoille oli järjestetty oma kulku hiihdon huoltoalueen läpi, josta yleisö ei kuitenkaan päässyt
kulkemaan. Koska yleisöllä ei ollut kulkua kyseistä urheilijoiden väylää pitkin, tuli heidän
kiertää koko hiihdon huoltoalueen ympäri toiselle puolelle aluetta päästäkseen Lahti Hallille vievälle kujalle.
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Kokemuksessa Lahti Hallin sisäpuolelle siirryttäessä löytyi useampikin kuva eri palveluista. Kuvien perusteella kokemusta läpikäydessä selviää, että erityisesti hallin aulatilaan
olisi toivottu huomattavasti lisää istumapaikkoja, jotta ihmiset voisivat levätä ja istahtaa
alas pitkän tapahtumapäivän lomassa. Tällaisia istumapaikkoja lisättiin alkuperäiseen
suunnitelmaan useita lisää vielä noin kuukausi ennen tapahtumaa. Haasteeksi koitui kuitenkin lopulta rakennusaika ja henkilöresurssit rakentamista varten. Lahti Hallin kuvista sisällä sijaitsevien istumapaikkojen lisäksi löytyy kuva yleisöravintolasta. Kuvassa tapahtunutta tilannetta läpikäydessä nousee esiin, että kilpailutapahtuman ollessa käynnissä hiihtostadionilla ravintolan pöytäpaikat olivat täysin tyhjinä yksittäisiä asiakkaita lukuun ottamatta. Perhe kertoo omassa kokemuksessaan tämän johtuvan todennäköisesti siitä, että
ravintola sijaitsi hyvinkin kaukana suhteessa muuhun tapahtuma-alueeseen.
Perhe kertoi ruokailleensa Lahti Hallin yleisöravintolassa sen ollessa käytännössä täysin
tyhjä. He kertoivat myös vierailleensa Lahti Hallissa sen ollessa ääriään myöten täynnä,
jolloin ihmiset eivät meinanneet mahtua liikkumaan alueella ja käyttämään Lahti Hallin palveluita. Myös Lahti Hallissa sijainneet lapsille suunnatut palvelut, kuten Puuhaparkki ja
pomppulinna saavat kiitosta asiakaskokemuksesta otetuissa kuvissa ja itse kokemuksessa. Ruuhkaisuudesta ja huonosta sijainnista huolimatta Lahti Hallin palvelut koettiin
hyväksi, sillä talvitapahtumassa yleisö toivoo usein mahdollisuutta päästä lämmittelemään. Tärkeää olisi sijoittaa sisätilat ja niiden palvelut lähemmäksi kuin mitä Lahti Halli nyt
sijainnin suhteen mahdollistaa.
Fan Zone -alueella sijainneet wc-tilat on kokemuksen mukaan merkattu ja opastettu tarpeeksi näkyvästi, jolloin niin wc-tiloihin, kuin kiinteisiin wc-rakennuksiin oli helppo löytää.
Wc-tilojen oli myös koettu sijaitsevan hyvin keskeisillä paikoilla ja yleisön kulkuväylien lähettyvillä. Wc-tiloihin liittyvänä miinuksena nousi esiin jonot, joita oli jonkun verran erityisesti kilpailutapahtumien välissä olevilla tauoilla. Asiakaskokemuksessa kuitenkin mainittiin, että vessajonojen pituus ei haitannut sillä niiden todettiin olevan hyvinkin normaaleja
erilaisissa suurtapahtumissa.
Kokemuksessa nostetaan esiin erityisesti kaakaomyyjät, jotka kiersivät tapahtuma-alueella. Kyseinen palvelu nousi esiin erityisesti sen takia, että palvelun tuominen asiakkaan
luokse koettiin positiivisena asiana, luoden pientä ekstraa asiakaskokemukseen. Lisäksi
lapsille järjestetyn ohjelman koettiin olevan hyvää ja sitä koettiin olevan riittävästi eri ikäisille alueella. Lapsille järjestetyn oheisohjelman lisäksi kokemuksessa herää toiveita aikuisille järjestettävästä oheisohjelmasta, joka koostuu nykyhetkellä lähinnä kilpailu- ja ruokasekä juomapuolesta.

32
Lapsiperheiden asiakaskokemuksesta otetuissa kuvista löytyi lisäksi kuva hiihtostadionin
aurinkokatsomosta (Liite 1), joka sijaitsee hiihtostadionin pääkatsomorakennusta vastapäätä. Keskustelusta kävi ilmi, että erityisesti oltiin pettyneitä siihen, ettei kyseisessä aurinkokatsomossa ollut lainkaan äänentoistoa. Katsomossa oli siis jouduttu tyytymään pelkkään kilpailuiden katsomiseen ilman selostusta. Se ettei aurinkokatsomossa ollut äänentoistoa oli selvinnyt perheelle vasta heidän mentyään sinne.
Aurinkokatsomon äänentoiston puuttumiseen oli vaikuttanut päätös siitä, ettei kyseistä
katsomoa virallisesti oteta ollenkaan käyttöön aikaisempien vuosien tapaan, vaan se jätetään lumenpeittoon. Toteutusvaiheessa päädyttiin myös siihen, että aurinkokatsomoa ei
suljeta yleisöltä vaan halukkailla on mahdollisuus mennä sinne. Lopulta aurinkokatsomon
kohdalla kävi kuitenkin niin, että lunta ei tullut samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina ja
yleisölle se näyttäytyi niin, että sieltä löytyy samat palvelut kuin muista katsomoista. Näin
ei kuitenkaan ollut ja kyseinen aurinkokatsomo olisi pitänyt järjestäjien toimesta sulkea kokonaan yleisöltä tai tiedottaa äänentoiston puuttumisesta opasteilla.
Lisäksi tästä asiakaskokemuksesta jäi kokonaan puuttumaan kokemus uutena palveluna
järjestetystä Kisateatterista. Viikonlopun aikana kisateatterin yhdeksi suurimmista haasteista osoittautui sää, jonka vuoksi kaksi näytöstä jouduttiin lopulta perumaan. Koska näytelmä oli jaettu lauantaina ja sunnuntaina neljään eri pätkään, jotka muodostivat koko näytelmän ei perumisen seurauksena yleisöllä ollut mahdollisuutta nähdä näytelmää kokonaisuudessaan sunnuntaina. Näytösten peruuntumisen lisäksi kisateatterista saadun asiakaspalautteen perusteella teatterilavan sijaintia lasten alueella tulisi harkita uudelleen, sillä
näytelmässä käytetty kieli ei aina soveltunut pienille lapsille kuunneltavaksi. Tästä ei kuitenkaan ollut järjestäjällä tietoa etukäteen vaan kaikki tieto tuli vasta kisaviikonlopun jälkeen.
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Lapsiperheen tunnelmia kuvina:

6.5

Oheisohjelmaa ja palveluita viihtyjille

Viihtyjiksi määritelty kohderyhmä, johon kuuluu tapahtumaan erityisesti tunnelman ja tapahtuman yhteisöllisyyden takia saapuva yleisö, on Salpausselän kisojen taloudellisesti
tärkein kohderyhmä. Syksyllä 2019 alettiin ideoimaan oheisohjelmaa viihtyjille ja haluttiin
erityisesti luoda palveluita, jotka tarjoavat ekstraa perinteiseen kisatunnelmaan.
Suurimpana muutoksena edellisten vuosien kisoihin päätettiin tuoda takaisin tapahtumaalueelle iso teltan sisällä sijaitseva anniskelualue. Aikaisemmin vastaavanlainen teltta on
toteutettu Salpausselän kisoissa vuonna 2015. Uuden teltan sijainniksi heti alusta alkaen
määrittyi Fan Zone, koska suunnitellun teltan koko oli 1000 neliömetriä ja se tarvitsi riittävästi tilaa, sekä hyvin keskeisen sijainnin tapahtuma-alueelta. Teltan lopulliseen sijaintiin
vaikutti lopulta myös hiihdon huoltoalueen huoltorekkojen sijoittuminen alueelle, koska teltan seinä oli suunniteltu rajatumaan huoltoalueen aitaan. Teltan hankinta, rakennus ja sen

34
sisällön toteutus päätettiin tehdä yhteistyössä tapahtuman catering-toimijan kanssa.
Alusta asti oli selvää, että teltan nimeksi tulee After Ski.
Koska yleisön toivottiin löytävän uudelleen alueelle tuotu After Ski -teltta, teltan suunnitteluvaiheessa päädyttiin yhdessä catering-toimijan kanssa siihen, että telttaa korostetaan
erityisesti valaistuksella. Teltan ympärille suunniteltiin kisojen väreissä loistavia valoja
sekä yksinkertaisempaa valaistusta. Yksinkertainen valaistus haluttiin keskittää erityisesti
terassialueelle, jotta siinä olisi mahdollisuus nauttia myös muusta kisatunnelmasta. After
Ski -teltan sisäpuolelle haluttiin siirtää myös aikaisemmin Lahti Hallissa sijainnut esiintymislava ja kaikki osana oheisohjelmaa olevat artistit. Lisäksi teltan sisällä haluttiin tarjota
erilaisia pöytämahdollisuuksia niin istujille, kuin seisojillekin. Opastus telttaan ja sen sisäpuolelle haluttiin toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta isoilla elementeillä,
jotka näkyvät ihmisten päiden yläpuolella. Sisällä näkyvillä elementeillä pyrittiin erityisesti
siihen, että ihmiset pystyisivät jo jonottaessaan palvelutiskille miettimään omaa tilaustaan
ja saatavilla olevia vaihtoehtoja. Tällöin tilaus onnistuisi sujuvasti ilman jonoja.
Lopulta teltta pystyttiin rakentamaan suunnitellusti ja se sijoittui hyvin oikealle paikalleen
Fan Zonella. Suunniteltu selkeä opastus onnistuttiin toteuttamaan niin, että teltan opaste
nostettiin trussiportin avulla teltan sisäänkäynnin yläpuolelle. Lisäksi After Ski -telttaan
opastettiin pienempien opasteiden avulla myös muualta tapahtuma-alueelta. Kuitenkin jo
valtaisan kokonsa puolesta teltan löytäminen alueelta ei ollut kovin vaikeaa ja tällöin sen
opastamiseen ei tarvittu enempää isoja opasteita.

6.6

Viihtyjien kokemus Salpausselän kisojen palveluista

Viihtyjien asiakaskokemuksen tutkimuksessa oli mukana useammasta henkilöstä koostunut ryhmä. Vuoden 2019 Salpausselän kisoihin haluttiin tuoda urheilijat lähemmäksi yleisöä ja maastohiihdon huoltoalue päädyttiin siirtämään aivan Fan Zonen viereen. Samaan
toteutukseen maastohiihdon huoltoalueen kanssa päädyttiin myös vuonna 2020 ja tästä
huoltoalueesta löytyi ensimmäinen kuva viihtyjien asiakaskokemuksesta. Kuvan perusteella käydystä keskustelusta käy ilmi, että erityisesti Suomen huoltorekan sijainti aivan
Fan Zonen vieressä tarjosi kokemukselle lisäarvoa, sillä kuka tahansa yleisöstä pääsi itse
tapaamaan omia suosikkiurheilijoitaan livenä. Suomen huoltorekan mainitaan myös olleen
hyvä maamerkki alueella.
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Maastohiihdon huoltoalueen jälkeen seuraavassa kuvassa esiintyi After Ski -teltta, jonka
kerrottiin kokemuksen perusteella sijainneen hyvällä ja keskeisellä paikalla tapahtumaalueella. Sijainnin suhteen huonona asiana kerrottiin olleen teltan sisäänkäynnin sijainti,
joka ruuhkautui aina kilpailutapahtumien välillä ja erityisesti lauantai-iltana. Ruuhkautumista kerrottiin asiakaskokemuksessa aiheuttaneen myös After Ski -teltan sisäänkäyntiä
vastapäätä sijainneet ruokakojut, jotka keräsivät myös jonoa aina kilpailutapahtumien välissä. Jonojen kerrottiin aiheuttaneen ruuhkatilanteita erityisesti siksi, että yleisön jonottamista ei millään tavalla ohjattu, jolloin jonot muodostuivat After Ski -teltan ja ruokakojujen
väliselle viisi metriä leveälle yleisön kulku-uralle.
Jonotustilanteesta otettuja kuvia löytyi lisää ja ne on otettu After Ski -teltan sisäpuolelta.
Näistä kuvista kokemusta läpi käydessä kerrottiin, että jonotukselta ei pystynyt välttymään
myöskään sisätiloissa. Kokemuksen mukaan teltassa olleita palvelutiskejä oli liian vähän
suhteessa asiakasmäärään. Jonotustilanteessa otetussa toisessa kuvassa esiintyi teltan
seinän yläreunaan nostetut hinnastot. Nämä hinnastot saivat kokemuksessa positiivista
palautetta, sillä ne tarjosivat asiakkaille mahdollisuuden miettiä omaa tilaustaan jonottaessa.
Ehkä hieman yllättäen viihtyjien asiakaskokemuksesta otettujen kuvien joukosta löytyy
myös kuva tapahtuman kohtauspaikasta Jättigrillistä. Kohtauspaikka sijaitsi Fan Zonella.
Kuvan perusteella käydyssä keskustelussa mainitaan kohtauspaikan olleen toimiva erityisesti sen sijainnin vuoksi. Sijainnillisesti kohtauspaikan pystyi näkemään melkein mistä
suunnasta tahansa. Kohtauspaikan kerrotaan kokemuksen perusteella toimineen juuri silloin erinomaisesti, kun joku ryhmästä oli eksynyt päivän aikana.
Viihtyjien useiden kuvien joukosta löytyy myös kuva Lahti Hallista ja aivan kuten perheetkin omassa kokemuksessaan mainitsevat, niin myös viihtyjien asiakaskokemuksessa tulee ilmi hallissa olleiden istumapaikkojen vähyys. Vähäisten istumapaikkojen lisäksi hallin
sisälle olisi toivottu erityisesti musiikkia tai muuta tunnelmaa nostattavaa ohjelmaa, myös
muille kuin lapsiperheille. Tunnelmaa koettiin kyllä sitten taas löytyneen mäkimontusta
(Liite 1) koko Lahti Hallinkin edestä. Mäkimontun ja mäkikatsomoiden tunnelmaa sai kehuja etenkin siitä, että kaikki mäkikilpailut juonnettiin mäkimontusta. Mäkimonttuun oli
juontoja varten rakennettu oma erillinen lava. Tältä lavalta selostajat pystyivät elämään
yleisön tunnelmassa mukana ihan eri tavalla kuin edellisenä vuonna, jolloin mäkikisat oli
selostettu perinteisesti pääkatsomorakennuksen selostamoista.
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Viihtyjien tunnelmia kuvina:

6.7

Live-urheilua ja palveluita faneille

Tapahtumaan urheilun takia suuntaaville urheilufaneille lähdettiin syksyllä suunnittelemaan lähtökohtaisesti mutkattomia palveluita. Kaikkien tälle kohderyhmälle tarjottavien
palveluiden suunniteltiin kaikissa piirroksissa sijaitsevan mahdollisimman lähellä katsomoita, olipa kyse sitten mäkihypyn tai hiihtostadionin katsomoista.
Jo useamman vuoden ajan mäkimontussa sijainnutta Monttubaari-nimellä kulkevaa anniskelualuetta lähdettiin suunnittelemaan myös muihin tapahtuma-alueen katsomoihin. Jo
vuoden 2019 kisoissa hiihtostadionin huutokaarteessa (Liite 1) sijaitsevaan katsomoon oli
toteutettu pieni anniskelualue yhdessä caterintoimijan kanssa. Sama anniskelualue toteutettiin myös vuoden 2020 kisoihin. Kyseessä on seisomakatsomo, johon rajataan matalilla
aidoilla anniskelualue. Tällä kertaa tästä alueesta haluttiin piirtää jo suunnitteluvaiheessa
ainakin puolet isompi kuin vuoden 2019 kisoissa, sillä puolet isommalla alueelle pystyttiin
myös rakentamaan puolet enemmän myyntipisteitä.
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Lopulta kuitenkin varsinaisia myyntitelttoja rakentui alueelle vain yksi, mutta niin, että
myyntisuuntia teltasta oli useita. Näin pystyttiin tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman
joustava palvelu. Ylipäätään tällaisella katsomossa sijaitsevalla myyntipisteellä haluttiin
mahdollistaa asiakkaille se, ettei heidän välttämättä tarvitse poistua katsomosta kilpailutapahtumien välissä tai erityisesti niiden aikana mihinkään vaan palvelut on tuotu heidän
luokseen.
Montun ja huutokaarrekatsomon anniskelualueiden lisäksi syksyllä oli suunnitteilla pienimuotoinen anniskelualue metsäkatsomoon. Tämä anniskelualue jouduttiin kuitenkin lopulta jättämään pois, koska sen toteuttaminen oli logistisesti hankalaa. Pois jätetyn anniskelualueen sijaan päädyttiin panostamaan kahteen muuhun toteutettavissa olevaan anniskelukatsomoon. (Nakari 2020.)

6.8

Fanien kokemus Salpausselän kisojen palveluista

Kolmas kisojen kohderyhmä fanit oli myös mukana tutkimuksessa, mutta valitettavasti lopullisia tutkimustuloksia varten otettuja kuvia ei koskaan saatu käsiteltäväksi, koska asiakaskokemuksen tutkimiseen osallistunut ryhmä ei toimittanut kuvia opinnäytetyötä varten.
Fanien voidaan kuitenkin todeta aikaisempien olevan sellainen kohderyhmä, joka tulee kisoihin vuosi toisensa jälkeen puhtaasti urheilun ja urheilijoiden takia. (Nakari 2020.) Intohimoisimmat fanit jopa kiertävät kilpailusta ja maasta toiseen mukana kannustamassa omia
idoleitaan. Tapahtumassa paikan päällä tärkeimpiä palveluita tälle kohderyhmälle ovat selostusten ja äänentoiston kuuluvuus. Kuten Allen, O’Toole, Harris ja McDonnell (2011) toteavat, ovat selostajat urheilutapahtumissa suuressa roolissa osana yleisölle jäävää elämystä. Myös erilaiset katsomot stadionilla ja metsässä, joissa pääsee mahdollisimman lähelle urheilijaa, ovat faneille asiakaskokemuksen suhteen tärkeitä. Kohderyhmänä fanit
arvostavat palveluiden nopeutta, sujuvuutta ja läheistä sijaintia. Hyvä sijainti ja sujuvuus
korostuvat erityisesti silloin kun tauot kilpailutapahtumien välissä ovat lyhyitä. (Nakari
2020.)
Koska fanit-kohderyhmältä ei tähän tutkimukseen saatu tuloksia ollenkaan tulkittavaksi,
niin kyseisen kohderyhmän osalta tutkimus jäi hyvin suppeaksi. Jatkossa on tärkeää panostaa asiakastutkimukseen niin, että mukana on osallistujia jokaisesta kohderyhmästä.
On myös tärkeää, että jokainen kohderyhmä osallistuu jälkikäteen järjestettävään läpikäyntiin yhdessä tapahtuman järjestäjän kanssa. Tällä pystytään varmistamaan se, että
asiakastutkimuksesta saadaan koko Salpausselän kisojen yleisöä koskettavaa materiaalia. Tällöin tapahtumaa pystytään kehittämään huomioiden kaikki kohderyhmät.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

7.1

Kehittämistyön tulokset

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Salpausselän kisojen palvelut sijoittuvat yleisön palvelupolun varrelle. Lisäksi haluttiin tietää, millaisena yleisö kokee palveluiden sijainnin ja mitä palveluita yleisö käyttää osallistuessaan tapahtumaan. Asiakastutkimus toteutettiin vuoden 2020 Salpausselän kisoissa palvelusafari-menetelmää käyttäen.
Tutkimustuloksia saatiin kahdelta Salpausselän kisojen määritellyltä kohderyhmältä: perheet ja viihtyjät.
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että palveluista suurin osa sijoittuu
yleisön palvelupolun varrelle. Erityisesti Fan Zone on alueena sellainen, jonka palveluiden
pariin yleisön on helppo löytää. Fan Zonelta löytyy ruoka- ja juomapalveluita, sekä tuotemyyntipisteitä. Lisäksi katsomot sijaitsevat lähellä ja tällöin kulkeminen Fan Zonelta takaisin katsomoon kilpailutapahtumien välissä onnistuu nopeasti. Fan Zonelta ei kuitenkaan
löydy lämmitettyä sisätilaa, jolloin yleisö joutuu lähtemään Lahti Halliin. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että molemmat kohderyhmät (perheet ja viihtyjät) kokivat Lahti Hallin palveluiden sijaitsevan kaukana tapahtuma-alueen muista palveluista. Tämän perusteella voidaan siis todeta, että kyseessä on palvelu, jonka sijainti ei osu kummankaan kohderyhmän palvelupolun varrelle. Lisäksi tutkimuksesta selviää, että yleisön oli opastuksesta
huolimatta vaikea löytää Lahti Halliin. Kaukainen sijainti hankaloittaa siis myös opastusta
ja opastuksen lisääminen taas luo lisäkustannuksia tapahtuman järjestäjälle.
Kuten Shawn (2005) toteaa, saapuu asiakas palvelutilanteeseen, tässä tapauksessa tapahtumaan, ja odottaa sen täyttävän tietyn tarpeen, jota asiakas hakee. Tämä on hyvin
huomattavissa myös tämän työn asiakastutkimuksen tuloksissa. Asiakkaat saapuvat tapahtumaan ja odottavat sen tarjoamilta palveluita tiettyjä asioita, riippuen siitä mihin kohderyhmään kuuluvat. Erityisesti lapsiperheet käyttävät tapahtumaan osallistuessaan paljon oheispalveluita ja -aktiviteetteja. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että lapsiperhe käytti
Salpausselän kisojen lapsille suunnattuja palveluita osallistuessaan tapahtumaan. Lapsille
suunnattujen palveluiden lisäksi tapahtuman toivotaan tarjoavan aktiviteetteja myös aikuisille. Tällä hetkellä aikuisille tarjottavat palvelut ovat vahvasti ruoka- ja juomapalveluita,
eikä varsinaisia muita aktiviteetteja ei ole. Lapsiperheiden ohella myös viihtyjät odottivat
tapahtumalta enemmän ohjelmaa, jota seurata tai johon osallistua kilpailutapahtumien välissä.
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Molempien kohderyhmien kohdalla voidaan todeta, että palveluiden sijaitessa kilpailupaikkojen läheisyydessä on yleisön helppo löytää niiden pariin. Hyvä esimerkki tästä on mäkimonttu tai karpalo, joissa molemmissa kilpailutapahtumat tapahtuvat aivan yleisöalueen
vieressä. Yleisö saapuu siis tapahtumaan pääsääntöisesti seuraamaan kilpailuja tai nauttimaan kilpailuiden tuomasta tunnelmasta. Palvelut tulisikin sijoittaa tapahtuma-alueella
sinne missä yleisön on mahdollista käyttää niitä ja samalla seurata kilpailuja.

7.2

Kehittämisehdotukset

Kuten Vallo & Häyrinen (2012) toteavat, niin tapahtuma-alueen palvelut tulisi aina sijoittaa
niin, ettei yleisölle jää liian kolkkoa tunnelmaa alueesta. Jatkossa Lahti Hallin kohdalla tulisikin miettiä, miten hallin palvelut pystyttäisiin tuomaan lähemmäksi muita tapahtuma-alueen palveluita. Sijoittamalla ne lähemmäksi muita palveluita saataisiin koko tapahtumaalue tiivistettyä niin, että kaikki yleisöpalvelut sijaitsisivat kilpailupaikkojen läheisyydessä.
Tällä pystyttäisiin varmasti myös varmistamaan kaikille tapahtuman sidosryhmille, kuten
tuotemyyjille varmempi myynti, sillä tällöin kaikki myyntipisteet sijaitsisivat samalla alueella.
Viihtyjiltä saaduissa tuloksissa After Ski -teltta saa kiitosta hyvästä ja keskeisestä sijainnista. After Ski -teltan palvelut ovat aikaisempina vuosina sijainneet Lahti Hallissa, mutta
vuoden 2020 kisoihin ne haluttiin siirtää lähemmäksi yleisöä. Samanlaista siirtoa voitaisiin
jatkossa miettiä myös Lahti Hallin palveluille. Palvelut voitaisiin sijoittaa mahdollisuuksien
mukaan toiseen telttaan tai jakaa nykyinen After Ski -teltta kahtia. Näin mahdollistettaisiin
teltassa vierailu myös lapsiperheille. Näin Lahti Hallin palvelut olisivat keskeisemmällä paikalla ja tapahtuma-aluetta saataisiin kokonaisuudessa tiivistettyä nykyisestä. Samalla
opastusta pystyttäisiin yksinkertaistamaan entisestään palveluiden sijaitessa selkeästi tietyn reitin varrella.
Palveluita siirrettäessä tulee kuitenkin huomioida Tukesin (2020) määrittelemät turvallisuustekijät. Erityisesti yleisön kulku teltan tai telttojen palveluiden pariin tulisi huomioida,
sillä ne sijaitsevat aivan ruoka- ja juomamyyntipisteiden vieressä. Viihtyjiltä saaduissa tuloksissa nousi esiin se, kuinka ajoittain Fan Zonella sijainneiden ruokakojujen ja After Ski teltan välinen kulkuväylä tukkeutui niin, että yleisön kulku hankaloitui. Tällaisia tilanteita
välttääkseen voitaisiin entistä enemmän hyödyntää yleisöpalveluiden vapaaehtoisia
(alueoppaita). He voisivat ohjeistaa yleisöä liikkumaan alueella ja tarvittaessa ohjata jonotustilanteet niin, etteivät ne tuki kulkuväyliä. Tällä parannetaan myös tapahtuma-alueen
turvallisuutta. Kuten Allen, O’Toole, Harris ja McDonnell (2011) kertovat kirjassaan, niin
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asiakkaan palvelupolulla tärkeässä roolissa ovat kontaktipisteet, joissa asiakaspalvelija on
osana asiakkaan tapahtumaelämystä. Lisäämällä asiakaspalvelijoiden, tässä tapauksessa
vapaaehtoisten määrää Fan Zonella, pystytään tarjoamaan yleisölle useampia kontaktipisteitä nimenomaan asiakaspalvelijoiden kanssa. Samalla pystytäisiin sujuvoittamaan yleisön kulkua eri palveluiden välillä.
Tukesin (2020) mukaan tapahtumaturvallisuudessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten yleisö liikkuu tapahtuma-alueella. Lahti Hallissa toteutetut palvelut, koettiin
asiakastutkimuksen mukaan tärkeänä osana Salpausselän kisoja, mutta palveluiden käyttöä kilpailutapahtumien välissä hankaloitti huonon sijainnin lisäksi erityisesti se, että kaikki
saapuivat halliin yhtä aikaa. Mikäli Lahti Hallin palveluita ei pystytä siirtämään, niin yleisön
liikkumiseen halleissa tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Samalla tulisi kuitenkin
huomioida pelastustiet hallien sisäpuolella, jotta ne eivät tukkeudu nykyiseen tapaan yleisömassasta edes kilpailutapahtumien väleissä.
Lahti Hallin palveluista selkeästi molemmissa asiakaskokemuksissa (perheet, viihtyjät) korostui sisätiloissa sijaitsevan ravintolan merkitys. Jatkossa ravintolapalveluille kannattaisi
suunnitella aluesuunnitelmaa tehdessä enemmän tilaa ja vähentää mahdollisia sisätiloissa
sijaitsevia tuotemyyntipaikkoja. Näistä tuotemyyntipaikoista ei mainittu sanallakaan kummassakaan asiakaskokemuksessa, jolloin voidaan niiden merkityksen asiakkaan palvelupolulla todeta olevan hyvin minimaallinen.
Aikuisille suunnattuja aktiviteetteja tulisi toteuttaa alueella nykyistä enemmän. Tässä voitaisiin hyödyntää erilaisia yleisön kesken järjestettäviä kilpailuja tai toiminnallisia pisteitä,
joissa yleisön olisi mahdollista haastaa suosikkiurheilijansa. Haasteena tässä on se, että
urheilijat ovat kilpailuviikonloppuina kiireisiä, jolloin heidän suorituksensa kilpailua varten
pitäisi saada etukäteen. Aktiviteetti pitäisi pystyä sijoittamaan alueella niin, että suurin osa
yleisöstä kulkee sen ohi. Tällöin yleisön kynnys osallistua aktiviteettiin pienenee, kun se
osuisi muiden palveluiden tavoin palvelupolun varrelle.
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7.3

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimustuloksen luotettavuuteen eli reliabiliteettiin vaikutti positiivisesti se, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat tapahtumaorganisaation ulkopuolisia. Lisäksi positiivisesti vaikutti opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksen tulosten yhteneväisyys. Luotettavuuteen heikentävästi taas vaikutti se, että tutkimukseen osallistuneita oli
vain yksi kustakin kohderyhmästä ja lopulta näistä vain kahdelta (perheet ja viihtyjät) saatiin tuloksia. Jotta tutkimustuloksista olisi saatu luotettavampia ja kattavampia, olisi jokaisesta kohderyhmästä pitänyt osallistua tutkimukseen useampia henkilöitä. Nyt saadut tulokset eivät myöskään täysin vastanneet sitä, mitä odotettiin. Tuloksista kävi kyllä ilmi mitä
palveluita yleisö oli käyttänyt tapahtumaan osallistuessaan, mutta sitä miten kunkin käytetyn palvelun sijainti koettiin ei juurikaan mainita. Ainoastaan jo ennakkoon tiedossa ollut
Lahti Hallin kaukainen sijainti nousee esille molempien kohderyhmien tuloksista. Sijainnin
sijaan tuloksissa korostuvat palveluiden laatuun vaikuttaneet tekijät ja tiettyjen palveluiden
puuttuminen alueelta.
Saatuihin tutkimustuloksiin vaikutti heikentävästi myös se, että tutkimukseen osallistuneita
henkilöitä ei ehditty ohjeistaa tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Jotta ohjeistukseen olisi enemmän aikaa se tulisi toteuttaa jo kuukautta aikaisemmin tai vaihtoehtoisesti sen toteutuksesta tulisi vastata jonkun sellaisen henkilön, jonka työtehtäviin kuuluu vain ja ainoastaan
asiakastutkimuksen toteuttaminen. Tarkentamalla ohjeistusta niin, että aina kun asiakas
käyttää palvelua alueella hänen tulisi miettiä mitä mieltä hän on palvelun sijainnista. Tällä
pystyttäisiin saamaan paremmin vastauksia siihen, miten yleisö kokee palveluiden sijainnin tapahtuma-alueella.
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8
8.1

POHDINTA
Kehittämismenetelmän arviointi

Tässä työssä käytetty tutkimusmenetelmä vaatii jatkokäytön kannalta jonkin verran kehitettävää. Suurimpana haasteena tutkimusprosessissa tuli vastaan se, että tutkimuksen toteuttaminen yhdessä asiakkaan tai asiakkaiden kanssa vaatii yrityksen työntekijältä ja
opinnäytetyön tekijältä hyvin paljon aikaa. Tapahtuma-alan töissä tapahtuma lähestyessä,
on kaikilla tapahtumassa työskentelevillä kiire varsinaisen työn kanssa. Tällöin aikaa tutkimuksen järjestämiselle, sekä käytännön toteuttamiselle on vähän. Erityisesti tällainen tutkimus vaatii sitä, että yrityksen ja/tai työn tekijän tulisi pystyä panostamaan asiakkaan ohjeistamiseen ja siihen millaisia asioita yritys odottaa tutkimukselta ja siihen osallistuvalta
asiakkaalta. Halutaanko joistain tietyistä osa-alueista esimerkiksi enemmän tietoa tai jostain uudesta palvelusta tai oheisohjelmasta?
Perehdyttämiseen varattu aika oli lopulta hyvin vähäistä ja tapahtuman järjestäjän toiveiden läpikäynti jäi lopulta hyvin lyhyeksi, jolloin lopputuloksena saadut kuvat ja asiakkaiden
kanssa käydyt keskustelut eivät tarjonneet tarkkaa lopputulosta. Toiveena oli, että saaduista lopputuloksista olisi selkeästi pystytty arvioimaan mitä mieltä yleisö todellisuudessa
oli alueella sijainneiden palveluiden paikoista, sekä niiden laadusta. Huomiota tulisi kiinnittää asiakkaan tarkempaan ohjeistamiseen palveluiden testaamisesta ja pyytää kiinnittämään huomiota erityisesti palvelupolun sujuvuuteen ja palveluiden sijaintiin.
Saaduista tuloksista suurin osa oli ennakkoon tiedossa tapahtuman järjestäjällä. Esimerkiksi Lahti Hallin kaukainen sijainti, joka nousi esiin molempien kohderyhmien kuvia läpi
käydessä. Tuotantoprosessin aikana kuitenkin tiedettiin, että Lahti Hallin tilalle ei kustannussyistä pystytä hankkimaan muuta sisätilaa. Tällöin päädyttiin siihen, että osa yleisöpalveluista sijoitetaan Lahti Halliin ja sinne opastamiseen panostetaan. Tuloksista voidaan
kuitenkin päätellä, että opastus vaatii edelleen kehittämistä ja siihen tulisi löytää isoja elementtejä. Yksi vaihtoehto jatkossa voi olla rakentaa Fan Zone -alueelle lämmitetty teltta,
johon Lahti Hallin palvelut sijoitetaan.
Toinen tuloksista esiin noussut ja ennakkoon tiedossa ollut asia oli hiihtostadionin aurinkokatsomon äänentoiston puuttuminen. Aurinkokatsomon kohdalla tehtiin tietoinen päätös
siitä, että sen ollessa lumen peitossa sinne ei oteta äänentoistoa ollenkaan. Lunta ei kuitenkaan tullut ja tällöin yleisöllä oli pääsy katsomoon, jossa ei ollut äänentoistoa. Jatkossa
tällaisiin mahdollisiin sään aiheuttamiin tilanteisiin tulisi varautua erilaisilla varasuunnitelmilla. Näitä varasuunnitelmia tulisi tehdä hyvissä ajoin tuotantoprosessin aikana, jolloin ne
voitaisiin ottaa käyttöön tilanteissa, joissa sää on eri kuin oletettiin.
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8.2

Jatkokehitysideoita

Jatkossa tällaista asiakastutkimusta toteutettaessa on tärkeää, että mukana on osallistujia
jokaisesta kohderyhmästä: perheet, viihtyjät ja fanit. Myös tulosten saanti kaikilta kohderyhmiltä on tärkeää. Tällöin tutkimus antaa tuloksia koko tapahtumaan osallistuvan yleisön
osalta. Tutkimuksen kannalta olisi myös hyvä, mikäli jokaisesta kohderyhmästä osallistuisi
useampia henkilöitä. Silloin tutkimuksen tuloksista saataisiin laajempia ja tarkempia. Lisäksi saataisiin kokonaisuudessaan parempi käsitys siitä, millaisena Salpausselän kisojen
yleisö kokee tapahtuma-alueen palveluiden sijainnin.
Tämän tyyppistä tutkimusta varten tutkimuksen tekijän tai tapahtumajärjestäjän kannattaisi varmasti perehtyä tarkemmin ja harkita tutkimuksen toteuttamista mystery shopping tutkimuksena. Tässä tutkimuksessa mysteeriasiakkaaksi naamioitunut henkilö käyttää ja
tutkii ennalta sovittuja tiettyjä palveluita, sekä kiinnittää erityistä huomiota muihin asiakaspalveluun liittyviin asioihin. Mysteeriasiakkaita käytetään paljon etenkin kaupoissa, mutta
samanlainen mysteeriasiakas voisi sopia myös tapahtumavieraan rooliin. (Mysteeriasiakas.fi 2020.) Mysteeriasiakkaan kanssa pystyttäisiin käymään tutkimuksen kannalta
toivotut ja tärkeät asiat läpi jo hyvissä ajoin. Tämä olisi myös velvoitettu testaamaan kaikkia toivottuja palveluita, kuitenkin täysin normaalin asiakkaan näkökulmasta. Tällaisella
saataisiin varmasti myös hyvin aitoja tuloksia ja pystyttäisiin kehittämään tapahtuman
asiakaskokemusta eteenpäin.
Nyt järjestetyn asiakaskokemuksen testaamisesta saadut tulokset tulisi jatkossa ottaa mukaan seuraavan tapahtuman suunnitteluprosessiin jo alussa. Asiakkaiden toiveiden ja
odotusten tulisi kulkea käsikädessä sen kanssa mitä alueella voidaan käytännössä toteuttaa. Asiakaspolkua suunnitellessa tulisi huomioida miten asiakas liikkuu tapahtuma-alueella. Tämän jälkeen tulisi miettiä myös sitä, millaisia palveluita kunkin kohderyhmän asiakkaalle halutaan palvelupolun varrella tarjota. Palveluiden tarjoamiseen vaikuttavat asiakkaan toiveiden lisäksi aina myös Tukesin (2020) määrittelemät tapahtumaturvallisuutta
koskevat kohdat, sekä tapahtuman järjestäjän resurssit.
Tapahtumaorganisaation tulisi entistä paremmin pystyä asettumaan asiakkaan asemaan.
Tätä varten kannattaisi tuotantoprosessiin sijoittaa muutama kerta, jolloin tapahtuma-alue
testataan läpi asiakkaan silmin. Tähän voitaisiin tarvittaessa käyttää myös ulkopuolisia
henkilöitä, jolloin järjestävä taho voi tehdä havaintoja asiakkaan kokemuksesta ja tätä
myöten kehittää asiakaskokemusta. Tällaisen toteuttaminen useamman kerran tuotantoprosessin aikana varmistaisi sen, että uudet muutokset joita prosessin aikana syntyy ja
jotka vaikuttavat asiakkaan polkuun, tulevat myös testattua.
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8.3

Ajatuksia opinnäytetyöprosessista

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut pitkä prosessi, joka alkoi syksyllä 2019. Työn tekeminen kuitenkin keskeytyi kirjoittamisen suhteen Salpausselän kisojen tuotantoprosessin ajaksi, sillä työn tekijä työskenteli tuotantotiimissä kisojen yleisöpalveluista vastaavana. Ainoastaan asiakastutkimus pystyttiin toteuttamaan tuotantoprosessin aikana itse
tapahtumassa. Kaikki tiedon hankinta, sekä kirjoittaminen jäivät kokonaan keväälle/kesälle kisojen jälkeiseen aikaan.
Opinnäytetyöprosessia hankaloitti myös osaltaan talvella 2020 alkanut koronaviruspandemia, jonka myötä niin kirjastot, kuin muutkin julkiset paikat suljettiin kokonaan kevään
ajaksi. Lisäksi kirjastot sulkeutuivat vielä osittain kesän ajaksi. Tällöin materiaalin hankinta
oli hyvin hankalaa, kun tarjolla olevat materiaalit olivat vain internetissä, jossa niiden
määrä on hyvin rajallinen. Erityisen hankalaksi koitui materiaalin hankinta liittyen tapahtuman aluesuunnitteluun, sillä siitä kirjallisuutta niin internetissä, kuin kirjastossakin on hyvin
vähän. Lisäksi tämä hankaloitti tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tapaamista tapahtuman jälkeen ja lopulta se toteutettiinkin Teamsin kautta.
Itse tutkimus ja sen tulokset eivät ehkä lopulta vastanneet täysin sitä mitä lähdettiin alun
perin hakemaan. Tutkimuksen toteuttaminen olisi vaatinut enemmän aikaa ja sitoutumista,
jota ei nyt jäänyt toivottua määrää muun tuotantoprosessin ohella. Kuitenkin jatkoa ajatelleen tämä oli hyvä testi sille, millaisella tavalla Salpausselän kisojen asiakaskokemusta
kannattaisi jatkossa tutkia. Mitä enemmän oikeita asiakkaita otetaan mukaan, sitä aidompia tuloksia myös saadaan.

45

8.4

Yhteenveto

Salpausselän kisojen yleisöalueet ovat kokeneet vuosien aikana useita muutoksia, joiden
myötä monet tapahtuma-alueen palvelut ovat siirtyneet uusille paikoille. Sitä millaisena
yleisö kokee tehdyt muutokset ei ole aikaisemmin tutkittu. Tässä kehittämistyössä haluttiin
toimeksiantajan Lahti Events Oy:n kanssa tutkia nimenomaan sitä, miten Salpausselän
kisojen yleisölle suunnatut palvelut sijoittuvat yleisön palvelupolun varrelle. Sen lisäksi haluttiin selvittää mitä palveluita yleisö käyttää osallistuessaan tapahtumaan ja millaisena he
kokevat palveluiden sijainnin. Asiakaskokemuksesta haluttiin saada aitoja tuloksia ja näin
tutkimusmenetelmäksi tähän työhön valikoitui palvelusafari.
Salpausselän kisojen yleisö voidaan jakaa kolmeen eri kohderyhmään: perheet, viihtyjät ja
fanit (Nakari 2020). Asiakastutkimusta varten jokaisesta kohderyhmästä rekrytoitiin henkilöt, jotka osallistuivat tapahtumaan. Rekrytoinnissa haettiin erityisesti henkilöitä, jotka olivat aikaisemmin osallistuneet tapahtumaan tai harkitsivat siihen osallistumista. Tutkimus
toteutettiin palvelusafari-menetelmää hyödyntäen aidossa tapahtumaympäristössä. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ohjeistettiin kuvaamaan oma kokemuksensa Salpausselän
kisoissa. Ohjeistuksessa painotettiin ottamaan kuvia sellaisista palveluista tapahtuma-alueella, jotka aiheuttivat sijaintinsa suhteen tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä. Ohjeistus annettiin helmikuussa 2020 noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ohjeistuksen ja tapahtuman väliin jätettiin tarkoituksella aikaa, jotta ohjeistus ei vaikuta liikaa lopullisiin tutkimustuloksiin. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt saivat valita päivän, jona osallistuivat tapahtumaan.
Tapahtuman jälkeen tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kanssa järjestettiin tilaisuus, jossa tutkimustuloksina saadut kuvat käytiin läpi. Tilaisuudet järjestettiin kohderyhmäkohtaisesti kahden tutkimukseen osallistuneen kohderyhmän kanssa: perheet ja viihtyjät. Tilaisuudet järjestettiin koronapandemian takia Teamsin välityksellä maaliskuussa
2020. Kolmannelta kohderyhmältä eli faneilta, ei tapahtuman jälkeen saatu tutkimustuloksia ollenkaan.
Työssä perehdytään kullekin kohderyhmälle tarjottavien palveluiden aluesuunnitteluun ja
siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Suunnitteluprosessin kuvauksen jälkeen työssä käydään
läpi jokaisen kohderyhmän kokemus tapahtumasta. Perheiden ja viihtyjien kokemuksesta
nousee esiin erityisesti Lahti Hallin kaukainen sijainti suhteutettuna muuhun tapahtumaalueeseen. Molemmissa kokemuksissa kuitenkin myös korostettaan sitä, että sisätiloissa
sijaitseville palveluille on yleisön puolesta käyttöä. Lahti Hallin sijainnin lisäksi kokemuksista nousee esiin se, että tapahtumalta odotetaan monipuolisempaa oheisohjelmaa myös
aikuisille. Viihtyjien kokemuksessa korostuu lisäksi After Ski -teltan keskeinen hyvä sijainti
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ja perheet taas nostavat esiin aurinkokatsomon äänentoiston puuttumisen. Koska faneilta
ei saatu tutkimusta varten tuloksia, niin heidän osaltaan kokemukset jäivät vajaaksi ja perustuvat tästä johtuen tässä työssä aikaisempiin asiakastutkimuksiin.
Voidaan siis päätellä, että Salpausselän kisojen tapahtuma-aluetta tulisi tiivistää niin, että
Lahti Hallin sisällä sijaitsevat palvelut saataisiin sijoitettua samalle alueelle (Fan Zone)
muiden palveluiden kanssa. Yleisön on helppo käyttää palveluita ja löytää niiden pariin,
kun ne sijaitsevat tietyllä alueella. Mitä enemmän yleisön täytyy poiketa varsinaiselta alueelta, sitä suurempi kynnys heillä on käyttää palveluita. Aikaisemmin on tiedetty, että fanitkohderyhmään kuuluvat henkilöt arvostavat tapahtumassa sitä, kun palvelut sijaitsevat lähellä kilpailupaikkoja ja katsomoita. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että sama pätee myös muihin kohderyhmiin.
Tämän kehittämistyön tuloksina saatuja tietoja kannattaisi jatkossa hyödyntää, kun aloitetaan suunnittelemaan seuraavia Salpausselän kisoja. Tulosten perusteella tapahtuman
järjestäjä pystyy toteuttamaan aluesuunnittelun niin, että yleisö tavoittaa kaikki alueella
tarjottavat palvelut. Sijoittamalla tapahtuman palveluita uudelleen pystytään samalla myös
luomaan entistä parempi kokemus yleisön lisäksi tapahtuman muille sidosryhmille.
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