
KOE KOROMÄESSÄ

Case: Tuotteistusta maatilalle 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
Matkailuala 
Restonomi
Hotelli- ja ravintola-ala
Opinnäytetyö
Kevät 2013
Pia Eskola



Lahden ammattikorkeakoulu
Matkailuala 

ESKOLA, PIA: Koe Koromäessä
Case: Tuotteistusta maatilalle

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman opinnäytetyö, 33 sivua, 15 liitesivua

Kevät 2013

TIIVISTELMÄ

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka on tuotekehittelyä maatilalle. Työllä 
on kolme tarkoitusta: 1. kehittää Mikko Eskolan omistaman museoalueen 
käyttömahdollisuuksia. 2. ideoida ohjelmaa erilaisille ryhmille alueella. 3. luoda 
tuotepaketteja. Toimeksiantajalle tulee kesällä 2013 ajankohtaiseksi ottaa 
omistamansa museoalue, Koromäki, haltuunsa. Museoalueen säilyttäminen vaatii 
pääomaa, joten sen hankkimiseen toivotaan lisätienestiä alueella järjestettävistä 
toimintapäivistä, joita varten tuotekehittelyä tehdään.

Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, tietoperustasta sekä toiminnallisesta 
osasta. Teoriaosassa tarkastellaan maaseutua ja Koromäkeä osana 
maatilamatkailua. Tuotekehittelyn vaihejaoista on otettu käynnistys, luonnostelu 
sekä kehittely maatilamatkailun näkökulmasta. Elämys ja sen eri elementit on 
myös kohdistettu maaseudulle ja Koromäkeen. 

Toiminnallinen osa on eri tutkimusmenetelmillä toteutettua tuotteistamista 
Koromäkeen. Menetelminä tässä työssä oli mind map, aivoriihi, benchmarking 
sekä Webropol-kysely.

Tuotoksena saatiin aikaiseksi toimeksiantajalle ideoita mahdollisiksi segmenteiksi 
ja tapahtumaehdotuksia heille, listan ohjelmista tuotteisiin, kaksi tuotepakettia, 
tuotekortit, blueprint-kaavio sekä kyselylomake.

Tästä työstä on rajattu tuotekehittelyn viimeinen vaihe pois. Markkinointi ja 
lopulliset ohjeistukset sekä hinnoittelut on jätetty toimeksiantajalle tai sitten 
jatkokehittelytyöksi. 
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ABSTRACT

This is a functional and scholarly thesis on research and development for the farm.

The study has three purposes:
1. To improve the useful possibilities of Koromäki, Mikko Eskola’s museum;
2. To develop programme ideas at the museum site for various groups;
3. To create product packages.

The summer of 2013 is the planned time for the owner to take occupancy of 
Koromäki’s museum area. To keep the museum functioning, it takes capital, and, 
in order to gain capital, the plan is that extra income will come from organized 
activities that are laid out in this thesis.

This thesis consists of two parts: theoretical and functional.

The theoretical part involves a review of the countryside around Koromäki and 
also Koromäki’s role in countryside activities. Research and development stages 
have been drafted started and developed which are viewed Koromäki as a rural 
tourism destination. The aim is to provide memorable experiences and other 
benefits for visitors at Koromäki and in the surrounding countryside.

The functional part  involves productization for Koromäki. Methods such as mind 
maping, brainstorming, benchmarking and Webropol inquiry were used. 
The product of this thesis will give the owner ideas for possible future segments 
and ideas for events.  A list of programmes for the product, two product packages, 
product cards, a blueprint diagram and a questionnaire will be developed.

This thesis does not cover the marketing, pricing and final instructions for the
productisation. These items will be left to the client or to a possible future
thesis. 

Key words: rural turism, product development, experience
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1 JOHDANTO

Erilaiset virkistys- ja työhyvinvointipäivät ovat lisääntyneet yhteisöissä ja 

koulujen ryhmäytymispäivät oppilaille ovat kasvamassa. Käydään ravintoiloissa 

ja toteutetaan aktiviteettipäiviä monenlaisissa kohteissa. Päivien tarkoituksena on 

saada ryhmät toimimaan yhteen ja irtautumaan arjesta sekä kokemaan elämyksiä. 

Maatilat ovat kehitelleet toimintansa rinnalle lisäpalveluita järjestämällä aktivi-

teetti -paketteja. Paikkoina nämä herättävät kiinnostusta ja ihailua tämän päivän 

ihmisissä, jotka ovat urbanisoituneet.

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutetaan tuotekehittelyn vaiheita 

seuraten. Nämä vaiheet ovat käynnistys, luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely. 

Työllä on kolme tavoitetta: 1. kehittää Mikko Eskolan omistaman museoalueen 

käyttömahdollisuuksia, 2. ideoida ohjelmaa erilaisille ryhmille alueella, 3. luoda 

tuotepaketteja. 

Työ rajataan niin, että sen ulkopuolelle jää tuotekehittelyn kehittelyvaiheistuksesta 

osa, kuten markkinointi ja talous sekä viimeistelyvaihe. Eikä tuotepaketteja ja 

ohjeistuksia tehdä loppuun asti. Työssä ei myöskään oteta kantaa alueen 

kunnostamiseen.

Työssä ideoidaan erilaisilla menetelmillä, tutkia, havainnoida ja luoda 

tuotepaketteja. Menetelminä ovat benchmarking, jolla tutkitaan lähiympäristöstä 

mahdollisia kilpailijoita. Tuotteen toimivuuteen ja ideointiin käytetään 

luovuustekniikkaa, eli koeryhmä osallistuu aivoriiheen sekä mind mapin tekoon. 

Testaus on myös eräs tutkimuskeino, jota tässä työssä käytetään. 

Työtä lähdetään tutkimaan siltä kannalta, että maaseutu ja Koromäen museoalue 

on pohja, jonne kehitellään ideoita eri tuotteiksi ja lopuksi nämä tuotteet antavat 

käyttäjälle elämyksen.

Itse asun tilalla, jossa Koromäen museoalue sijaitsee, joten työn tuotokset 

kiinnostavat henkilökohtaisesti.

Työssä käytetyt kuvat ovat olleet osana tutkimusmenetelmiä.
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2 KOROMÄKI MATKAILUKOHTEENA

2.1 Toimeksiantaja 

Toimeksiantaja Mikko Eskola asuu Hollolan Tennilässä, joka on noin 20 

kilometriä Lahden keskustasta. Hän on kolmannen polven maatilallinen. Uusitalo-

niminen tila siirtyi hänen omistukseensa 1990 Jussi Eskolalta, jolloin tapahtui 

sukupolvenvaihdos. Niihin aikoihin tilalla viljeltiin perunaa. Viljelyalaa oli noin 

20 hehtaaria, josta saadusta perunasadosta sitten jalostettiin omalla kuorimolla 

lähialueen keittiöille erilaisia perunatuotteita. (Eskola & Eskola 2013.)

Jussi Eskola rakensi 1974 maatilalleen museoalueen, Koromäen. Hän osti vanhoja 

aittoja, mökkejä sekä historiallisia tavaroita ympäri pitäjää. Hän rakensi alueelle 

myös savusaunan, joskin se on saatu uudelleenrakentaa muutaman kerran 

saunapalojen jälkeen. Alueella on tällä hetkellä Eemelin tupa, Maijan Vihtorin 

mökki, sepän paja, savusauna, laavu sekä muutama muu pienempi mökki. 

Eemelin tuvassa on tulisija ja istumapaikat noin 20 henkilölle. Kesäaikaan 

mökeissä voi yöpyä ja vuodepaikkoja on 20:lle. (Eskola & Eskola 2013.)

Alueeseen kuuluu myös urheilukenttä, jossa on mahdollisuus pituus- ja 

korkeushyppyyn, kuulantyöntöön, jalka-, sulka- sekä lentopallon peluuseen ja 

erilaisten seurapelien pelaamiseen, kuten mölkkyyn ja petankkiin. (Eskola & 

Eskola 2013.)

Vuonna 1975 Jussi Eskola vietti alueella 40-vuotissyntymäpäiviä grillaten possua 

vartaassa. Tästä alkoi Koromäen alueella Hollolassakin hyvin tunnetut 

Porsasjuhlat. Vuonna 1977 Hollolan urheilijat ottivat vetovastuun juhlista ja heille 

tuli niistä vuosikymmeniksi hyvä varojen hankintakeino. Ne järjestettiin usean 

vuoden ajan Koromäen urheilukentällä. Ohjelmassa oli erilaisia kisoja, kuten 

köydenvetokisat ja hiihtoa puusuksilla nurmella. Kisoihin oli hankittu tunnettuja 

julkisuuden henkilöitä juontamaan tai kisaamaan, kuten esimerkiksi Juha Mieto, 

Helena Takalo ja Pekka Vasala. Yleisölle myytiin grillistä porsasta, oli kahvia ja 

muita herkkuja. Tanssit olivat perunakellarissa, joissa aina oli soittamassa 

orkesteri. Suosion kasvaessa alue kävi pieneksi ja paikka vaihtui. (Eskola & 

Eskola 2013.)
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1990- luvulla Jussi Eskola järjesti saunailtoja muun muassa yrityksille. 

Ohjelmassa oli jalkapallon peluuta ja sen jälkeen savusauna. Niihin aikoihin 

elintarvikelainsäädäntö ei ollut niin tarkka, joten ruokaakin sai tarjota ilman 

hygieniapasseja ja omavalvontaa. Ruoaksi tarjottiin savustettua kalaa, perunaa ja 

salaattia sekä nuotiokahvit. Viimeisen viisi vuotta syksyisin on järjestetty avoimet 

lasten olympialaiset, joissa kentällä on ollut useita lajikilpailuita. Eskola on 

halunnut, että lapset saisivat kokea urheilun riemua ja onnistumisen iloa, joten 

kaikki lapset on palkittu mitalilla. (Eskola & Eskola 2013.)

Viimeisen vuoden aikana Jussi Eskola on sairastellut, joten hän luovuttaa 

vetovastuun alueesta pojalleen Mikolle. Näin ollen Mikko Eskolalle tulee 2013 

kesällä ajankohtaiseksi alueen kunnostaminen ja sen ottaminen omalle 

vastuulleen. Museoalueen säilyttäminen vaatii pääomaa, ja sen hankkimiseen 

toivotaan lisätienestiä alueella järjestettävistä toimintapäivistä. (Eskola & Eskola 

2013.)

2.2 Koromäki maatilamatkailu tuotteena

Stephen L.J. Smithin klassista kehämallia (Kuvio 1) matkailutuotteesta voidaan 

soveltaa myös maatilamatkailuun. Malliin kuuluu viisi osa-aluetta, joiden osuus ja 

merkitys vaihtelee tuotteesta riippuen. Tuotteessa tulee kuitenkin olla kaikki 

elementit. (Smith 1994, 587.)

Kuvio 1: Smithin kehämalli (Smith 1994, 587)

OSALLISTUMINEN

VALINNANVAPAUS

VIERAANVARAISUUS
PALVELUT

PAIKKA
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Paikka, eli kohde, on tuotteen sydän. Ympäristön olotilat, kuten luonnon ja 

vesistön puhtaus ja tilojen kunto merkitsevät suurelta osin matkailijan 

kokemukseen. (Smith 1994, 588.) 

Koromäki alueena on tuotteen sydän. Se on maalaismaisemissa, poissa liikenteen 

melusta ja siellä voi kokea vanhojen rakennusten kautta uusia elämyksiä. Aistien 

avulla voi tuntea esimerkiksi luonnon puhtauden ja ilman raikkauden sekä paljon 

muita havaintoja.

Yksinomaan kohde ei riitä tuotteeseen, vaan siellä tulee tarjota erilaisia palveluita, 

joka voi olla esimerkiksi jokin ohjelma (Kompula & Boxter 2002, 16). Palvelulla 

pyritään täyttämään matkailijan tarpeet ja saamaan kohteesta kaikki hyöty irti. 

Yritykset tarvitsevat henkilökuntaa tekemään tarvittavat toimet, kuten vastaanotot, 

siivoukset ja kirjanpidon esimerkiksi. (Smith 1994, 588.)

Koromäessä on mahdollisuus tarjota asiakkaille sauna- ja erilaisia toiminnallisia 

palveluita. Henkilökuntana on toiminut tähän asti omistaja perheineen, jotka 

suorittavat alueella tapahtuvaa siivousta ja huoltotoimenpiteitä.

Kuva 2: Maatilamatkailun palvelua Koromäessä

Kuva 1: Koromäki, maatilamatkailun kohde 
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Vieraanvaraisuutta, jota ovat asenne ja tyyli jolla palvelu suoritetaan, odotetaan 

nykyään kaikilta. On kuitenkin vaikea sanoa mikä on vieraanvaraisuutta, koska se 

on usein yksilöllistä. Toiselle sitä on hymy ja toiselle kenties ei. 

Vieraanvaraisuutta on hankala ohjata. (Smith 1994, 588-589.) Vieraanvaraisuus on 

matkailijan ja henkilökunnan keskinäistä kanssakäymistä (Kompula & Boxter 

2002, 16).

Koromäessä vieraanvaraisuus tarkoittaa sitä asennetta, millä omistaja on tehnyt 

aluetta tunnetuksi ja tarjonnut sitä muiden käyttöön. Hyvä esimerkki on lasten 

olympialaiset syksyisin, jolloin Jussi Eskola on antanut alueensa muiden käyttöön, 

kestittänyt lapset ja heidän huoltajansa sekä vielä hankkinut kaikille mitalin.

Matkailijalla tulee olla mahdollisuus eri vaihtoehdoista tehdä päätöksiä. Päätöksen 

tekoon voi vaikuttaa hänen tunnetilansa. (Kompula & Boxter 2002, 16.) Riippuu 

kuitenkin matkan laadusta kuinka paljon hän pystyy vaikuttamaan asioihin. 

Virkistys- ja huvimatkoissa valinnanvapaus on suurempi kuin esimerkiksi 

liikematkoissa. (Smith 1994, 589-590.)

Koromäessä tämä tarkoittaa, että matkailija voi valita erilaisten toimintojen ja 

ohjelmien kesken mitä haluaa tehdä. Koska toiminta on pienimuotoista, on 

räätälöinti ollut asiakkaiden kanssa helppoa. 

Kuva 3: Vieraanvaraisuutta Koromäessä

Kuva 4: Vapaus valita tekemistä Koromäessä



6
Osallistumisen osa-alueeseen yrittäjän vaikutusmahdollisuudet ovat heikoimmat 

(Kompula & Boxter 2002, 16). Osallistuminen tuotteeseen on tätä päivää. Siinä 

otetaan osaa toimintaa, joka herättää mielenkiinnon. Yhdessä muiden osien kanssa 

se muodostaa laadukkaan ja miellyttävän tuotteen. (Smith 1994, 590-591.)

Koromäessä tämä tarkoittaa sitä, että tuote ei olisi olemassa, jos asiakas ei siihen 

osallistu. Hän käy saunassa, kisailee ja on muutenkin läsnä.

Kuva 6: Koromäen Vanha isäntä Jussi Eskola  
osallisena tuotteeseen.

Kuva 5: Asiakkaan osallistuminen Koromäessä
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3 MAATILAMATKAILU 

3.1 Koromäki osa maaseutua

Suomalaisista melkein 30 % elää maaseudulla. Tästä syystä se on keskeinen osa 

Suomen kulttuuria. Ja nekin jotka asuvat kaupungeissa hakevat maaseudulta 

aktiviteetteja ja mielenrauhaa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2013.) 

Maatilojen määrä on laskusuunnassa, vaikka viljelyalat ovat kasvaneet. Viime 

vuosina suurinta kasvua on tapahtunut yli 100 hehtaarin tiloissa. Keskikoko on 

noin 39 hehtaaria. (Tike 2013.)

Alkutuotantoa ole enää kuin vajaat 10% ja palvelualaa, joka sisältää 

maatilamatkailun, hieman yli 40% maaseudulla olevista pienyrityksistä. 

(Tilastokeskus 2013.)

Maaseudut ovat säilyneet entisaikojen synnyttämien kylien ympärille, joille tilat 

ovat asettuneet peltojen viljelysalojen ja teiden mukaan (Rakennusperinto.fi 

2013). Maaseudun asutuskeskuksessa asustaa alle 500 asukasta. EU:n käsityksen 

mukaan alueella on matala elinkeino-, koulutustaso ja paljon maanviljelijöitä. 

OECD:n asetuksen mukaan maaseuduksi katsotaan alue, jolla on 150 asukasta/ 

neliökilometri. (Maaseutu- ja ympäristöpolitiikka 2013.) 

Nykyajan määritelmä maaseudulle on kaupungin vastakohta, joka ilmentää 

perinnettä, sijaitsee laita-alueella eikä ole ajassa pysyvä. Kuvaannollinen 

määritelmä on, että maalla on tilaa, rauhaa, kauneutta ja erilaisuutta. Nämä ovat 

maatilamatkailussa lähtökohdat, joiden ympärille aloitetaan toiminnan 

rakentaminen. (Lassila 2005, 47.)

Koromäen museoalue on tilalla, jolla ei enää tapahdu viljelyä, eikä muutakaan 

alkutuotantoa ja se sijaitsee peltojen keskellä mutkittelevan tien varrella.

3.2 Maatilamatkailu 

Maatilamatkailulle oleellista on se, että ne ovat pääosin perheyrityksiä, jotka 

toimivat sivutoimisesti ja tarjoavat niin majoitusta kuin ruoka- ja erilaisia 
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ohjelmapalveluita. Luonto on Suomessa vetovoimaisin valtti. Ihmisten 

urbanisoituminen on kasvattanut halua kokea elämyksiä maaseudulla. (Suomen 

luontoyrittäjyysverkosto ry 2013.) Tänä päivänä matkailijat tuovat sinne uusia 

tapahtumia. Kurki (2008) määrittelee maatilamatkailun: ” Sillä tarkoitetaan 

kaikkia niitä virkistäviä turistiaktiviteetteja, joita kehitellään maaseudulla ja jotka  

perustuvat alueen inhimillisiin, alueelle tyypillisiin materiaalisiin ja luonnon  

resursseihin.” 

Maaseudulle pyritään saamaan matkailijoita, jotka ovat mukana paikallisten 

toiminnassa ja heistä tuleva tulo jää sinne. Se mitä maalta haetaan, on 

levollisuutta, harmoniaa ja tutustumista historiaan. Yhtenä tavoitteena on myös 

kasvattaa ihmisten kosketusta luontoon. (Kurki 2008, 165-166.) Maatilamatkailu 

on kuluttajista lähtöisin olevaa yrittäjyyttä, jolla pyritään kohentamaan maaseutua 

elinvoimaisemmaksi. Toiminta on saatava kannattavaksi laadukkailla tuotteilla. 

Maatilamatkailussa on otettava huomioon erilaiset arvot. Tärkeimpiä ovat 

ympäristövastuullisuus ja kulttuuriperinnöstä huolehtiminen. (Maaseutupolitiikka 

2013.)

Maatilamatkailun termiä käytetään silloin, kun kulttuuri on tärkeä osa tuotetta. 

Tähän päästään, kun asiakkaalle tarjotaan yksilöllistä kosketusta ja kokemusta 

ympäristöön. Se on kokemus, jota tuskin voi saavuttaa massaturisti kohteissa. 

Koska se kokemus voi olla niin pyöräilyä, tilakäyntiä kuin kalastusta, on 

maatilamatkailun jako moniulotteista ja tuotteet ovat sitoutuneet alueen 

ominaispiirteisiin. (Mihailovic & Moric 2012.)

Monesti uusien maatilamatkailutuotteiden kehittäminen on rajoittunutta. Tämä 

johtuu siitä, että tilat ovat etäällä toisistaan ja ne ovat pieniä yksiköitä. 

Kehittyminen on myös haastavaa, koska se on usein maanviljelijöiden ja 

virkamiesten käsissä ja heiltä yleensä puuttuu tarvittava tiedot ja taidot 

matkailuun, kuten sen suunnittelu, toteuttaminen ja markkinoiminen. Tästä 

johtuen tuotteiden jatkokehittely on rajoittunutta eivätkä he osaa sijoittaa 

tuotteitaan oikeille markkinoille. (Mihailovic & Moric 2012.) Erilaisissa 

hankkeissa, joita viime vuosina on ollut kasvavassa määrin, puuttuu yrittäjien 
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sitoutuminen sekä ammattitaitoiset vetäjät. Haaste on myös saada rahoitus 

suunnattua oikein. (Martikainen 2002, 26.)

Maaseutu tuotteistuksen ongelmana on kausiluonteinen kysyntä, joka on 

maatilamatkailussa varsinkin painottunut kesään, on monesti lyhyt (Mihailovic & 

Moric 2012).

Myös maaseudulta erilaisten palveluiden puuttuminen aiheuttaa ongelmia 

liiketoiminnalle. Mitä lähempänä ne olisivat, sitä pienemmät kustannukset 

palveluiden hankkimisesta tulisi. Jos kaupat sijaitsevat useiden kymmenien 

kilometrien päässä, tulee tavaroiden ostoksista aikaa vievää ja kalliimpaa. 

Usein suppea-alainen toiminta aiheuttaa sen, ettei yrittäjä investoi tarpeeksi 

liikeideaansa, jolloin se heijastaa heti laatuun. Maatilamatkailun yrittäjäksi aletaan 

usein liian helposti, eikä omata riittävää ammattitaitoa. Usein tämä näkyy 

hinnoittelussa. (Martikainen 2002, 25.) 

Koska yrittäjät ovat maaseudulla ennalta ajatelleet kohderyhmänsä tutkimatta 

asiaa, aiheuttaa se ongelmia tuotteistuksessa. Tunnettaessa asiakkaat, saadaan 

paras mahdollinen hyöty. (Pesonen, 2012.) Matkailijasta on tullut toissijainen. 

Enää ei tutkita niitä syitä miksi hän tekee ostopäätöksen, eikä etsitä niitä 

potentiaalisia uusia segmenttejä. Ei ole riittävää, että luullaan ylimmän portaan 

ymmärtävän tarpeet ja toiveet, vaan on otettava huomioon myös kuluttajat.

(Sammallahti 2009, 30.)

Valitettavasti Tennilästä ovat erilaiset palvelut loppuneet. Kylällä ei ole kauppa, 

kioskia eikä postipalveluita kaupoista puhumattakaan. Eräs haaste Koromäen 

maatilamatkailulle on tilan isännältä puuttuvat tiedot ja taidot matkailusta. 

Kuva 7: Kulttuurinen tupa Koromäessä
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4  TUOTEKEHITYS MAATILAMATKAILUSSA

Tuote on sellainen, josta tiedetään hinta ja mitä siihen kuuluu. 

Matkailuelämyksessä asiakkaalle kehitellään tietystä maksusta koettavia, jossain 

paikassa, tietyn aikaa olevaa tapahtumaa (Komppula & Boxberg 2002, 93.)

Ennen kuin maatilalla aloitetaan kehittelemään täysin uutta, on syytä tarkastella 

omia ydinasioitaan. Kartoitettava mitä hallitsee, mihin erikoistuu, onko käytössä 

muita osaajia ja mikä on tyypillinen tapa toimia. On mietittävä osaamisia ja missä 

on kyvytön toimimaan. Lähitulevaisuuden näkymään alalla on myös syytä 

kiinnittää huomiota. (Sammallahti 2009, 46.)

On pyrittävä siihen, että tuotekehitys olisi taukoamatonta. On oltava ajan 

hermoilla ja valmiit muutoksiin ja niistä aiheutuneisiin haasteisiin. 

Tuotekehityksen syntyyn vaikuttaa;

• Useimmiten halu nostaa myynti.

• Markkinaolosuhteiden muutos, joka ei aina ole yrityksestä riippuvainen.

• Kulutustottumusten muutos. Tänä päivänä muoti vaihtuu tiheään, joten 

asiakkaiden tyytyväisenä pitäminen on haaste. 

• Kilpailutilanne ajaa tuotekehitykseen, mutta usein sorrutaan kopioimaan 

toisen idea. 

Tuotekehitys tulee pohjautua kuluttajan ja ostajien toiveisiin ja haluihin ja välttää 

liikeyrityksen omia haluja (Komppula & Boxberg 2002, 94- 97).

Tuotekehitys on hanke, joka jakautuu neljään vaiheeseen. Ensin se käynnistetään, 

jonka jälkeen ideaa luonnostellaan, sitten kehitellään ja viimeiseksi viimeistellään. 

(Jokinen 2001, 14.) Sen päämäärä on luoda asiakkaille pikaisesti ja ekonomisesti 

uusia tuotoksia, jotka ovat kilpailukykyisiä ja ne täyttävät asiakkaiden tarpeet. 

Tuotekehityksellä pyritään myös välttämään saneerausta. (Raatikainen 2008, 59.) 

Matkailutuotteen kehittelyssä on erityisesti tiedostettava ja hallittava 

tuotekehitysprosessi (Suontausta & Tyni 2005, 130).
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4.1 Maatilamatkailutuotteen Käynnistys

Pelkästään tarve ei ole riittävä syy aloittaa tuotteen kehityksen käynnistäminen, 

vaan on oltava myös mahdollisuus toteuttaa se. (Jokinen 2001, 17.) Aluksi 

lähdetään suunnittelemaan ideaa tietylle segmentille ja otetaan huomioon 

käyttötarkoituskin. Matkailussa idea pohjautuu usein käytettävissä olevaan 

voimavaran. (Komppula & Boxberg 2002, 100.) Kaikkein haastavinta yrityksen 

toiminnassa onkin luoda sellainen liikeidea, että se täyttä kaikki tarpeet. On syytä 

nähdä kokonaisuus. Ideasta on osattava lähteä käynnistämään tuotetta oikeaan 

suuntaan. (Sammallahti 2009, 13.) Motivoiva matkailu on eräs hyväksytyistä ja 

tehokkaaksi koettu työkalu saavutettaessa päämäärää. Asiakkaalle pyritään 

tekemään tarpeellinen, motivoiva ja unohtumaton tuote. (Site 2013.)

Asiakkaan ostotottumukset ja motiivit on tiedostettava sekä tunnettava tuotteen 

perusolemus (Suontausta & Tyni 2005, 130). Motivaatioihin vaikuttavat niin 

tarpeet kuin henkilökohtaiset tekijät, kuten ikä. Myös fysiologiset tekijät ovat 

avainasemassa motivaatiossa. Tarpeet halutaan tyydyttää. (Kurki 2008, 82.) 

Segmentointi maatilalle sopivaksi ei aina ole helppoa. On useita menetelmiä, 

millä voidaan asiakkaat jakaa ja on löydettävä itselle se paras keino seurata ja 

tarkastella asioita. On tärkeää omata tietoa myös niistä kuluttajista joita ei tunne. 

(Sammallahti 2009, 40.)

Tässä työssä käynnistäminen lähti tarpeesta Koromäen museoalueen ideoimiseen 

ja sitä kautta teoriaosan tekemiseen tarpeesta syntyneisiin avainsanoihin. 

4.2 Maatilamatkailutuotteen luonnostelu 

Jotta saa toimivan maaseututuotteen, on syytä laatia strategia yrityksestään. On 

mietittävä idea tulevaisuudesta, miten sitä vie eteenpäin, mihin haluaa sijoittua 

markkinoilla, mitä tulevaisuudelta haluaa sekä kannattavat aikomukset 

talouselämässä. On etsittävä ja huomattava ne alueet joilla ollaan ainutkertaisia ja 

erinomaisia. (Sammallahti 2009, 26.)

Tässä vaiheessa luonnostellaan työstettävää tuotetta. Etsitään eri versioita ja 

asetetaan tavoitteet. Ideoita karsitaan, arvostellaan, mietitään ja testataan. (Jokinen 

2001, 22.) 
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Ajatuksesta, joka on peräisin asiakkaan kaipuusta, on asiakas tehnyt jo ison osan 

luomistyöstä (Borg, Kivi & Partti 2002, 133). Asiakkaan päätökseen ostaa tuote 

vaikuttaa tunteet suurelta osin. Päätöksen teko ei ole yksiselitteinen, vaan se 

tapahtuu jopa 90-prosenttisesti alitajunnassa. Tästä syystä tuotteesta on saatava 

tunnetta herättelevä. (Sammallahti 2009, 13) 

Työstäminen vaatii aikaa ja rahaa, ja on myös arvioitava tuotteen kannattavuutta 

luonnosteluvaiheessa (Komppula & Boxberg 2002, 100). Heikoimmin tutkitaan, 

jos olleenkaan, tuotteen taloudellista vaikutusta. Tuotteen olisi kuitenkin oltava 

tarpeeksi pitkäikäinen ja kannattava. (Komppula & Boxberg 2002, 110.)

Tässä työssä luonnostelu Koromäen museoalueen ideoimiseen oli SWOT-

analyysi, benchmarking sekä mind map.

4.3 Maatilamatkailutuotteen kehittelyä

Tämä vaihe on käytännönläheistä ja saadaan aikaiseksi prototyyppi, jota testataan 

mahdollisilla asiakkailla. (Raatikainen 2008, 62.) On muistettava, että asiakas on 

tärkeä, jonka takia tuote kehitellään, joten heidän tarpeensa on tiedostettava (Borg, 

Kivi & Partti 2002,126).

Kehittelyvaiheessa on hyvä alkaa miettiä markkinointia, tuottamista ja tulosta 

(Raatikainen 2008, 62). Tuotteen luonnosteluvaiheen heikot kohdat poistetaan ja 

ideoidaan uusia sekä yksityiskohtia hiotaan. (Jokinen 2001, 91)

Maataloustuotetta kehiteltäessä tärkeitä näkökulmia on, että sisäistää 

kohderyhmän ja yrityksen itsensä tilanteet ja markkinat missä liikutaan. 

(Sammallahti 2009, 30)

Kannattavuuden yksi osa-alue on miettiä, kuinka suurelle volyymille tuotetta 

kannattaa suunnitella, jotta saataisiin paras rahallinen hyöty ja mikä on minimi 

määrä (Komppula & Boxberg 2002, 111). Jotta yritys pystyy toimimaan pitkään, 

on sen tuotettava enemmän kuin sen ylläpitoon menee rahaa. Jotta menestyy, on 

osattava ja ymmärrettävä erilaiset laskelmat millä seurataan taloudellista asemaa. 
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Alusta lähtien on hyvä laskea tarkoilla luvuilla, koska se on silloin luotettavampaa 

ja helpottaa hinnoittelua. (Pesonen, Mönkkönen & Hokkanen, 51-52.) 

On erikoistuttava ja keskityttävä siihen segmenttiin, josta saadaan suuremmat 

markkinat. Maatalousyrittäjän on mietittävä miten hän erottuu niin että hänet 

huomataan. On hallittava tiedon informointi mahdollisimman lyhyesti. Asiat tulee 

saada esitetyksi sanoin ja lausein. Kiteytys onkin haastavaa ja aikaa vievää, mutta 

sitä ei kannata jättää tekemättä. Vaikka strategiatyö olisi miten hyvä ja hieno 

tuotteistamisessa, on tuote aina testattava ja mielellään useampaan otteeseen. 

(Sammallahti 2009, 58.)

Maatilamatkailun tuotteistamisessa blueprintin käyttö helpottaa tuottajaa 

mieltämään prosessit. Kaavioon pystyy laittamaan tarvittavat ajat ja 

henkilöstömäärät sekä tarvikkeet. (Sammallahti 2009, 90.)

Tässä työssä kehittelyvaiheeseen kuului aivoriihi, tuotekorttien- ja blueprintin 

teko, protopäivä sekä kysely.

4.4 Maatilamatkailutuotteen viimeistely

Viimeistelyssä tehdään selitykset, ohjeet ja päätetään menetelmistä. Tässä 

vaiheessa vielä testataan ja tarkistetaan tuote. Tuotteistaminen ei kuitenkaan 

merkitse sitä, että kehitys lopetetaan kokonaan, vaan tuotetta on koko ajan 

kehitettävä, jotta se pysyisi elinkelpoisena. Hyviä työkaluja jatkossa ovat erilaiset 

asiakastyytyväisyyskyselyt tietojen hankkimiseen. (Jokinen 2001, 96- 99.) 

Tuotteilla on elinkaari ja ne eivät pysy sellaisinaan aina. On myös yleistä, että 

elinkaaren eri vaiheet asettavat tuotteelle eri hinnat. (Komppula & Boxberg 2002, 

96.)
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5 ELÄMYS KOROMÄEN MAATILAMATKAILUSSA

5.1 Elämys Koromäessä

Koska koemme asiat eri lailla, elämys on eräs vaikeimmista selitettävistä 

käsitteistä. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Johan Edelheimin 

mukaan parhaat elämykset ovat yksinkertaisia, jotka ymmärretään vasta kun ne 

koetaan toisen silmin (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2012). 

Elämys on usein esitetty myönteisistä tapahtumista joka on henkilökohtainen ja 

yksilöllinen. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kokea jotain, joten vertailu useiden 

henkilöiden kesken on vaikeaa. (Kompula & Boxberg 2002, 26-29.) 

Arvaamattomuus uudessa tilanteessa on tärkeä osa elämystä. (Eskelinen 2011, 3.)

Elämykseen vaikuttaa useat aistit saaden aikaiseksi perusteellisen ja 

kauaskantoisemman kokemuksen. Voi huomata jotain esimerkiksi näkö- tai 

kuuloaistilla tai alitajuisesti, jonka jälkeen sitten siihen reagoidaan tunteella, jonka 

jälkeen tapahtuma saa merkityksen. (Suontausta & Tyni 2005, 162.)

”Elämys tarkoittaa emotionaalista kokemusta, jolla on positiivinen, kohottava  

vaikutus". ( Borg, Kivi & Partti 2002, 25). 

Elämystuote on tehty ja räätälöity asiakkaalle ja se on hänen tarpeistaan lähtöisin. 

Siinä on tärkeää mitä ja miten se tehdään. (García-Rosell, Kylänen, Pitkänen, 

Tekoniemi-Selkälä, Vanhala, & Korhonen 2010.) Parhaassa tapauksessa elämys 

muokkaa ihmisen elinoloja sekä hyvinvointia (Eskelinen 2011, 5). 

Kuva 8: Lasten elämystä Koromäessä
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Mikään elämystuote ei ole kuitenkaan tae sille, että henkilö kokee elämyksen, 

mutta systemaattisesti luodulla tapahtumalla voidaan edesauttaa elämyksen 

kokemiseen. Elämyksen tuottaminen antaa kuitenkin tuntuvaa etua kilpailussa, se 

kasvattaa kysyntää ja lisää tuottoa. Tuottaessa elämystä toimii näyttelijänä vieden 

asiakasta atmosfääristä toiseen. Ympäristön ja henkilöstön on oltava myös 

kompakti paketti, jotta asiakas eläytyy kokonaisvaltaisesti. (Experience business 

2013.) 

Koromäessä elämys voi olla se rauhan tunne luonnon helmassa. Toiselle elämys 

on kokea tähtitaivas maaseudun pimeänä syysiltana, kun ei pala katuvalot eikä 

liikenteestä tulevat heijastukset.

5.2 Elämyskolmio Koromäen tuotteistuksessa

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus eli LEO, on kehitellyt elämyskolmion 

(Kuva 10), jota käytetään välineenä parantaakseen elämyksien tuotteistamista. 

Elämyskolmiossa on kaksi perspektiiviä tuotteen tarkatelemiseksi. Nämä on 

hyödykkeen ainekset sekä käyttäjän tuntemus. (Lapin elämysteollisuuden 

osaamiskeskus 2009.)

Leo on jakanut kokemuksen viiteen osaan (Kuva 9):

1. Asiakas on saatava huomaamaan ja kiinnostumaan, eli motivaatiotaso 

elämykseen on herätettävä. Markkinointi on keino kasvattaa tietoisuutta ja 

lisätä motivaatiota.

Kuva 9: Elämyskolmio (LEO 2009)
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2. Fyysinen taso on aistimista ja kokemusperäisesti huomioimista. 

3. Älyllisellä tasolla teemme mielipiteemme.

4. Todellinen elämys ilmenee emotionaalisella tasolla.

5. Henkisellä tasolla koettu vaikutus voi muokata ihmisen ajattelua ja 

persoonaa. (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2010.)

Koromässä tämä tarkoittaa sitä, että alueen tietoisuutta pitäisi lisätä 

markkinoinnilla, jotta asiakkaiden huomio ja kiinnostus kasvaisi. Elämyksen 

fyysinen taso tapahtuu Koromäessä, jossa aistitaan luonto ja eri historialliset 

rakennelmat. Niistä sitten tehdään älyllisellä tasolla mielipide.  Elämys syntyy 

koetuista tunteista Koromäessä, saaden aikaiseksi mahdollisen muutoksen 

henkilössä. 

LEO on jakanut elämyksen kuuteen osaan (Kuva 9): 

1. Yksilöllisyys, eli ainutkertaisuus, jolla saadaan elämyksestä 

henkilökohtainen. 

2. Aitous, joka merkitsee lojaalisuutta ja sen asiakas arvioi itse. On 

muistettava, että eri tilanteet ja paikat saavat erilaisen aitouden 

tunteen. Tänä päivänä aitous on brändin luotettavuutta. 

3. Tarina, joka kokoaa eri osat yhteen, saattaa luoda asiakkaalle 

sosiaalisen arvon. Tarina on sitä parempi, jos siinä on sekä totuutta 

että satua ja se on koskettava.

4. Moniaistinen elämys, missä eri aistit stimuloidaan, mutta on 

muistettava pitää ne tasapainossa keskenään.

5. Kontrastissa elämys ja arki poikettava toisistaan. Sitä tarvitaan 

myös, jotta erotutaan muista. 

6. Vuorovaikutus, missä asiakas, tuottaja sekä muut keskustelevat. On 

tärkeä osa persoonallisuuden synnyssä. (Lapin elämysteollisuuden 

osaamiskeskus 2010.)
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Koromäen tilalla ainutkertaisuus tarkoittaa elämystä jota et voi kokea muulla. 

Ollaan Hollolan maaseudulla, jossa mahdollisuus hypätä entisajan tunnelmaan.

Koromäen tilalla on ollut asiakkaita, jotka olivat lojaalisia kävijöitä. Eräs yritys 

järjesti monet vuodet virkistyspäivänsä pelaten ensin jalkapalloa ja sitten 

savusaunassa rentoutuen. 

Alueen tarinassa on sekä historiaa että nykypäivää. Tällä tilalla moniaistinen 

elämys on, kun matkailijalle tarjotaan mahdollisuus kokea entisaika niin 

toiminnalla kuin rekvisiitalla. Ruoanlaitto tulella, nykyaikainen kokous 

vanhanajan mökissä ilman sähköä ja tietoliikennettä.

Museoalueen kontrasti nykypäivään on selkeä. Rakennelmat, joissa ei ole 

mukavuuksia, ovat vastakohta tämän päivän asumuksille. 

Koromäen alueella asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa tapahtumiin. Yhteistyö 

tuottajan kanssa on mahdollista.

Kuva 10: Kontasti: mennyt aika  
Koromäessä

Kuva 11: Kontrasti: nykyaika  
Uusitalo- tilalla
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6 KOROMÄEN TUOTTEISTAMISEN PROSESSIKUVAUS

Tässä työssä kerättiin tutkimalla eri menetelmiä käyttäen mahdollisia 

käyttötarkoituksia museoalueelle ja ideoida sinne ohjelmaa ja matkailutuotteita. 

Eri menetelmiä käytettiin, koska niiden toivottiin täydentävän toisiaan.

KÄYNNISTYS-
VAIHE

- Tarve 
opinnäytetyölle
                 
- Tietoperustan 
keräys

Syksy 2012

Tammi- helmikuu 2013

LUONNOSTELU-
VAIHE

- SWOT-analyysi, 
   toimeksiantajan 
kanssa 

- Benchmarking, 
   internettiä käyttäen 

- Mind Map, 
  Lamk:n oppilaille

Helmikuu 2013

Helmi- huhtikuu 2013

Maaliskuu 2013

KEHITTELY-
VAIHE

- Aivoriihi, 
  Koromäkeä tunte- 
valle ryhmälle
   * Tuotoksena 
ideoita ohjelmiksi 
sekä tuotepaketteja

- Tuotekortit
   
- Blueprintkaavio

- Testipäivä 
 pienelle ryhmälle

- Kyselypalaute
  

Toukokuu 2013

Toukokuu 2013

Toukokuu 2013

Toukokuu 2013

Toukokuu 2013

VIIMEISTELY-
VAIHE

rajattu pois työstä

        Taulukko 1: Prosessin kuvaus

6.1 Koromäen kehittämisprosessin käynnistäminen

Opiskellessani tutkimus- ja menetelmäosaaminen 2 – kurssia syksyllä 2012, sai 

toimeksiantaja tiedon isältään, että tämä ei enää tulevana kesänä pysty 

huolehtimaan museoalueesta. Täten museoalueen kehitysideointi lähti käyntiin. 

Joulukuussa 2012 aloitettiin tekemällä kurssille suunnitelmaa opinnäytetyöstä, ja 

silloin sen aiheena oli tuotepaketti.

Tuotekehityksien ideointi ei ollut pelkästään toimeksiantajan oma tarve uusille 

tuotteille, vaan siihen vaikutti myös hänelle ulkopuolisilta tullut palaute, että 
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museoalueella olisi kysyntää ja sinne haluttaisiin järjestää tapahtumia. Myös 

alueen säilyttäminen oli noussut useissa keskusteluissa esille. 

Itseään lähellä olevalla aiheella on hyötynsä. Se saattaa viedä tehtävää eteenpäin 

nopeampaa tahtiin, koska tutkijalla on tietoa jo ennestään asiasta. Täten hän 

tiedostaa paremmin lisätutkimuksen vaatimukset. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

1997, 76.) Tämä olikin yksi syy valita kyseinen tehtävä toimeksiantajalta, eli 

saada työ tehtyä nopeasti ja käyttää hyödyksi jo olemassa olevia tietoja sekä 

ajatuksia kehittämisestä.

Tammikuussa 2013 ensimmäinen tapaaminen ohjaajan kanssa muokkasi ja 

tarkensi työn kuvaa. Tällöin työ suuntautui eri menetelmiä käyttäen ideoimaan 

tuotepaketteja. Työ aloitettiin tekemällä tietoperustaa avainsanoista. 

6.2 Luonnostelu Koromäen kehittämisprosessissa

Tämä työ aloitettiin miettimällä mitä tutkimusmenetelmiä käytetään ja missä 

järjestyksessä ne toteutetaan. Jotta saataisiin laaja katsanto, käytettiin monia eri 

tutkimusmenetelmiä. 

SWOT- analyysillä pyritään saamaan selville yrityksen toiminnan sisäisten 

tietojen vahvuuksista ja heikkouksista sekä ulkoisia asioita uhkien ja 

mahdollisuuksien jäsennyksellä. Siitä voidaan tehdä muun muassa yritykselle 

kehittämissuunnitelma, jota käytetään tuotteistamisessa. (Pesonen, Mönkkönen & 

Hokkanen 2002, 123.) 

SWOT on helppo ja tunnettu menetelmä tutkia nykytilannetta ja tulevaisuutta 

jakamalla vaikuttavat asiat nelikenttään. Sen hyöty on myös se, että sitä voi 

käyttää kaikki riippumatta yritysmuodosta, ja sillä voidaan analysoida joko 

yritystä tai jotain yksittäistä asiaa. ( PK-RH 2009.) 

Koska SWOT-analyysi on tärkeä työkalu työstettäessä uutta tuotetta, tässä työssä 

päädyttiin tekemään toimeksiantajan kanssa sellaisen (Liite 1) Koromäestä. 

Listasimme ylös asioita, miten koimme museoalueen ja mitkä kenties vaikuttavat 

tuotekehityksessä tai olisi otettava huomioon.
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Analyysissä osa asioista tuli sekä vahvuuksiin, että heikkouksiin. Näitä olivat 

esimerkiksi ravintolapalvelunpuute ja luonnontila. Omien eväiden tuonti 

pienentää kustannuksia asiakkaille, mutta on myös niitä, jotka haluaisivat 

kokonaisvaltaisen tuotepaketin. Heikkouksissa on myös asioita, joihin yrittäjä ei 

voi vaikuttaa, kuten julkinen kulkuyhteys, vesistön puute sekä luonnontila. 

Benchmarkingissa, joka on yleisesti käytetty menetelmä liike-elämässä, tutkitaan 

kilpailijoita ja verrataan heidän toimintaansa omaan. Pyritään saamaan oppia, jotta 

itse pystyy toimimaan paremmin. Tutkimuskohteet ei ole rajattu pelkästään omaa 

alaan, vaan voidaan vertailla myös eri toimialoja. (e-conomic 2013.)

Benchmarkg-toiminnan hyöty on saada kilpailijoista tietoa tehden yhteenveto, 

jäljittelemällä ja ottamalla oppia niin heikkouksista kuin vahvuuksista. Vierailut 

kilpailijoiden luona koetaan vaikeiksi, siksi oikean havaintomenetelmän 

löytäminen onkin haastavaa. (Komppula & Boxberg 2002, 123.) Menetelminä on 

useita eri vaihtoehtoja. Yhtenä menetelmänä on etsiä tietoa kilpailijoiden 

verkkosivuista, heitä käsittelevistä uutisista tai artikkeleista. Etukäteen tulee 

kuitenkin miettiä mitä haluaa vertailla. (e-conomic 2013.) Yrityksen aseman 

arvioiminen suhteessa kilpakumppaneihin edistää toimivan strategian luomisessa 

omaan liikeideaan, koska se auttaa kehittämään ja huomaamaan omat kyvyt.

(Qualitas Forum 2009.)

Tässä työssä tutkittiin kilpailijoita ja muuta toimintaa Päijät-Hämeessä 

benchmarking -menetelmällä. Listattiin (Liite 2) paikkoja, missä on kokous- ja 

juhlatiloja Hollolassa, savusaunapaikkoja Päijät-Hämeessä, sekä harrastustoiminta 

mahdollisuuksia lähellä Koromäkeä. Nämä tiedot löytyivät internetistä etsimällä 

hakusanalla saunapalvelut Päijät-Hämeessä, kokoustilat Hollolassa sekä 

harrastus / ratsastus Hollolassa. Kotisivuilta (Liite 3) kerättiin tietoa . Tarkoitus oli 

saada tietoa kuinka kaukana Lahdesta on tiloja, kuinka isoille ryhmille ja mitä 

niissä on tarjolla sekä hintoja. Näistä tiedoista haluttiin vinkkejä miten erottua 

kilpailijoista.

Tuloksista selvisi, että kokous- ja juhlatiloja on lähellä Lahtea useita, ja niissä on 

istumapaikat yli 100:lle hengelle. Hinnat vaihtelivat tunti vuokrasta tilaisuusvuok-

raan, joten niiden perusteella vaikea verrata keskenään. Savusaunoja oli, joskin 
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kauempana Lahtea. Niiden kilpailuvaltti oli sijainti vesistön äärellä. 

Harrastustoimintaa Koromäen läheltä löytyi monista ratsastustalleista, jotka 

sijaitsivat 2-10 kilometrin säteellä.

Mind mapin eli mielikuvakartan tekeminen on luovaa ja värikästä. Se käynnistää 

molempien aivolohkojen käytön, jolloin ideoita tuottaminen on rikkaampaa. 

Vaakasuoraan paperiin sijoitetaan keskelle avainasiat ja niistä lähdetään vetämään 

viivoja eri suuntiin. Hyvässä miellekartassa värit ovat osa sisältöä, koska ne 

yllyttää aivoja toimimaan. (Suomen arkkitehtiliitto 2013.) 

Ideointiin käytetään mind mapia, jonka keskeinen ajatus on ryhmitellä ja 

edesauttaa ideoiden prosessointia (Vopla 2013, 10). Mind map on luonteva eikä 

niin virallinen työkalu, jolla voi tutkia eri asioita ja käyttää sitten suunnittelun 

apuna. Kartassa ei ole mitään arvoasteikkovaatimuksia, vaan se on hahmotelma. 

(e-Norssi 2013.) 

Tässä työssä tehtiin Lamkin matkailualan restonomi opiskelijoille PowerPoint- 

esitys, jossa oli kuvia museoalueelta. Ryhmä valikoitui, koska mind map 

menetelmä sopi heidän opintoihinsa ja he ovat alalle opiskelevia. Heillä on myös 

ulkopuolinen näkökanta alueeseen ja silloin he voisivat ideoida tuotteita ja 

kohderyhmiä mitä hullummilla ideoilla, joita sitten ryhdytään kehittelemään. Tällä 

tutkimuksella oli tarkoitus saada pohjaa työn jatkoa varten.

Tutkimus toteutettiin sekä hotelli- ja ravintola että matka puolelle suuntautuville 

opiskelijoille. Ikäjakauma oli 20- 43 vuotta, keski-iän ollessa 23,7 vuotta. 

Pienryhmiä oli yhteensä 12, joissa naisia oli 27 ja miehiä 8. Ryhmät saivat 

paperin, jossa oli kysymykset: mikä aihe?, kenelle? mitä? Aikaa heillä oli noin 

Kuva 12: Mind Mapin työstäminen 2.4.2013
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puolituntia. Ideoinnin aikana PowerPoint-esitys pyöri seinällä. Papereista saadut 

ideat kerättiin yhteen taulukkoon (Liite 4). Ideoissa oli segmenttiryhminä muun 

muassa polttariporukka, koululaiset, työporukka, perheet, erilaiset leirit, 

yhdistykset ja seurat. Heillä aiheena esimerkiksi virkistyspäivä, retkikohde, 

rentoutumispäivä ja kokoustuote. Ohjelmiksi oli ehdotettu paljon erilaista, kuten 

turnajaiset, ekologinen huvipuisto, keskiaikainen tapahtuma, pelejä, 

seikkailumetsää, saunomista sekä ruoanlaittoa.

6.3 Kehittelyä Koromäen kehittämisprosessissa 

Aivoriihi on eräs tapa, jota käytetään sekä tietopuolen että käytännön ongelmien 

ratkaisuun. On oltava kysymys tai ongelma, mihin saatavissa useita ratkaisuja.

(Verkostojohtamisen opas 2013). Tarkoitus on hahmotella vaikeasti ratkaistavaan 

asiaan lopputulos yhdessä kenties asiakkaiden, henkilökunnan, yhteistyötekijöiden 

sekä yrittäjän kesken. Erilaiset taustat osallistujilla tuovat sen edun, että he 

sitoutuvat paremmin tuotokseen, jos ovat olleet ideoimassa sitä. (Pesonen, 

Mönkkönen & Hokkanen 2002, 122.) 

Ensimmäinen etappi on tiedostaa ongelma ja rajata se (Pesonen, Mönkkönen & 

Hokkanen 2002, 122). Aivoriihen tarkoitus on pienryhmässä ideoida ajatuksia ja 

kirjata ne. Tässä vaiheessa ei esitetä mitään arvostelua ajatuksista. Ajatukset 

saavat olla mitä hullumpia ja oudompia. Niitä sitten täydennetään toisilla ja 

kehitellään yhdessä. Päämäärä on tuottaa mahdollisimman paljon ajatuksia, joita 

myöhemmin ruvetaan työstämään käyttökelpoisiksi. Aivoriihi on oiva tapa kerätä 

tietoa ja kuluttajien mielipiteitä. (eNorssi 2013) Puhua saa vain yksi kerrallaan ja 

ajatukset voivat syntyä aikaisemmin olleista puheenvuoroista. (Raatikainen 2008, 

55.) Sen jälkeen kun vetäjä on tallentanut kaikki ehdotukset, järjestää hän toisena 

päivänä ideoiden tarkastelun. Yksi päätarkoitus onkin, että paljous saa aikaan 

kvaliteettia. Onkin suuri mahdollisuus, että joukossa on toteuttamiskelpoisia 

ajatelmia. (Pesonen, Mönkkönen & Hokkanen 2002, 122.) Ehdotukset 

jäsennellään tarkasti ja jalostetaan tarvittaessa ennen eteenpäin vientiä ja 

jatkotoimia (Verkostojohtamisen opas 2013)
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Tässä työssä kehittelyvaiheen aivoriihi toteutettiin pienessä ryhmässä, jossa mind 

map-tutkimuksessa saatuja ideoita Koromäen segmenteistä, aiheista ja ohjelmista 

kehiteltiin sekä työstettiin tarkempia aktiviteetteja ja tuotepaketteja (Liite 5). 

Tiimiin kuului kahdeksan henkilöä, joille alue oli entuudestaan tuttu. He ovat 

viettäneet siellä useita juhannuksia ja ovat ennenkin tottuneet ideoimaan erilaisia 

pelejä ja leikkejä. Lähtökohtana oli, että alueen tuntevat henkilöt pystyisivät 

työstämään mind mapista saatuja ideoita syvällisemmin. Leikeistä haluttiin 

kaikenikäisille soveltuvia, helposti toteutettavia ja ettei tarvitse investoida paljoa 

tarvikkeisiin, vaan pystytään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan jo olevia 

pelejä ja tarvikkeita. 

Ryhmä sai listattua paljon erilaisia pelejä ja kisailuja, mutta mitään uutta ja ennen 

kokematonta ei syntynyt. Kisailuissa oli muun muassa hiihto nurmella, jossa 

käytetään alueella jo olevia vanhoja puusuksia. Urheilukentällä on mahdollista 

pelata eri pallopelejä, kuten jalka-, pesä-, sulka- ja lentopalloa. Luonnosta 

saatavista raaka-aineista oli ideoitu esimerkiksi kävyllä ampumiskisa ja 

tikanheittoa kantoon.

Tuotepaketeiksi ryhmä suunnitteli useita. Esimerkiksi yrityksille yöpymisen 

sisältävän ryhmäytymispäivän, jolloin he yhdessä tekisivät rosvopaistin sekä muut 

ateriat, saunoisivat ja kisailisivat. Tarkoituksena olisi saada ryhmä toimimaan 

yhdessä. Keskiaikaiset häät- tuotteessa alue vuokrataan hääpaikaksi ja siellä 

mahdollisuus hääparin vaikka takoa sepän pajassa sormukset itselle, ohjelmaksi 

pukkitappelua ja yöllä savusaunomista. 

Aivoriihen tuotokset antoivat pohjan kahdelle tuotteelle tehtyihin tuotekortteihin 

(Liitteet 6 ja 7). Tuotekortista on tarkoitus selvitä asiakkaille ja muille tahoille 

tuotteesta tarvittavat niin kustannukset kuin toiminnalliset tiedot (Matkailualan 

tutkimus- ja koulutusinstituutti 2010).

Maatilamatkailun tuotteistamisessa blueprintin käyttö helpottaa tuottajaa 

mieltämään prosessit. Kaavioon pystyy laittamaan tarvittavat ajat ja tarvittavan 

henkilöstömäärän sekä tarvikkeet. (Sammallahti 2009, 90.)
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Tässä työssä tehtiin blueprint-kaavio toiseen tuotekorttiin (Liite 8), jotta 

toimeksiantajalla olisi helpompaa lähteä viimeistelemään tuotteistusta sekä 

pohjaksi tuleviin tuotteisiin.

Koekäytön ideana on selvittää mahdolliset ongelmat ja riskit. Ulkopuoliset 

koekäyttäjät ovat parempia, koska heidän näkökulmansa on erilainen kuin 

henkilökunnan ja kehittelijöiden, joten näin saadaan paremmin riskit kartoitettua. 

(Komppula & Boxberg 2002, 108.) Toukokuussa proto testattiin Koromäessä yhtä 

tuotetta ryhmällä, joka oli pieni työporukka. Koromäki oli heille uusi kokemus. 

Testauspäivä oli hieman sateinen, mutta ohjelma, joita olivat ketjun heitto, 

puujalkakävely, vesipajatso, kuulantyöntö ja vauhditon pituushyppy saatiin 

vedettyä läpi. Ryhmä oli tuonut omat makkarat ja juomat, jotka he nauttivat 

kisailujen jälkeen ennen savusaunaa. Ryhmällä oli hauskaa ja nauttivat yhdessä 

tekemisestä.

Prototestauksen jälkeen heille laitettiin sähköpostilla linkki kyselyyn (Liite 9), 

joka oli tehty Webropol-kyselyohjelmaa käyttäen . Kyselyssä haluttiin saada 

palautetta kokemuksesta Koromäessä ja vastauksista tietoa missä oli onnistuttu ja 

mikä kaipaisi kehittelyä. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että hyväksi koettiin 

ympäristö, kisailu ja savusauna. Ne olivat saaneet kaikilta äänen. Huonona 

avoimiin vastauksiin oli tullut peseytymispaikka ja sää. Parhaaksi Koromäessä 

saatiin vastauksissa: miljöö, ainutkertainen, rauhallinen ympäristö, tilaa temmeltää 

ja ystävällinen palvelu. Huonoimmaksi Koromäessä koettiin alkeellinen pesutila, 

järven puute ja huonon sään sattuessa aktiviteettien tekeminen. Vastaajat kokivat 

elämyksiä ja rentoutusta. Kaikki seitsemän suosittelisivat Koromäkeä kaverille.

Tässä työssä oli kehittelyvaiheesta rajattu markkinointi ja talous pois sekä 

viimeistelyvaihe. Tähän oli syynä ettei ole vielä selvyyttä milloin markkinointi on 

ajankohtaista. Myöskään kohderyhmää sekä heille suunnattua tuotetta millä 

halutaan erottua kilpailijoista, ei ole lopullisesti päätetty. 
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7 YHTEENVETO

7.1 Päätelmät tutkimuksista

Koromäen kehittämisprosessin käynnistysvaiheessa tietoperustan määrittely 

luonnistui helposti. Kyse oli maaseudulla olevasta alueesta, jonne tuotekehitellään 

toimintaa, jotta asiakkaat saisivat elämyksiä. 

Kehittämisprosessin luonnosteluvaiheessa tehdyssä SWOT- analyysissä tuli esille, 

että toimeksiantajan heikkouksissa ja uhissa olleeseen vesistön puutteeseen on 

kiinnitettävä huomiota. Yhtenä parannuksena tähän olisi hommata alueelle vaikka 

palju, jossa voisi rentoutua saunomisen ohessa. Ravintolatoimen puuttuminen luo 

haasteita tuotteistamiselle. Tulevaisuudessa tähän onkin kiinnitettävä huomiota, 

olisiko mahdollista yritystoimintaa kasvattaa tällä toiminnalla. Mutta toisaalta, 

koska alueella ei ole anniskelulupia, on asiakkaiden mahdollista tuoda sinne omia 

juomia, joka sitten näkyy kustannuksissa. Vahvuuksissa oleviin rakennuksiin ja 

miljööseen on panostettava, eli pidettävä huoli niiden kunnosta. Niillä 

edesautetaan kehittelemään tuotteista ainutlaatuisia ja elämyksiä synnyttäviä. 

Vahvuuksissa ollut omat eväät on kilpailuvaltti anniskeluoikeuden omaaviin 

paikkoihin, jolloin hinta ei tule ryhmille niin kalliiksi kun he voivat itse hankkia 

tarjoamisensa. 

Benchmarking tutkimuksessa selvisi, että Tennilässä tai lähietäisyydessä on useita 

talleja, joiden kanssa toimeksiantaja voisi ehkä tehdä yhteistyötä ja liittää 

esimerkiksi virkistyspäivän tuotteeseen ratsastuksen ohjelmaksi.

Savusaunoja oli Päijät-Hämeessä, joista useimmat vesistön äärellä. Koromäen 

kilpailuvahvuus ei siis ole savusauna itsessään, vaan heidän täytyy kilpailla 

hinnalla sekä oheistuotteilla. Savusauna on iso, joten suuremmalle ryhmälle oiva 

paikka. Sijaintinsa puolesta Koromäen savusauna oli sopivan matkan päässä 

Lahdesta. Benchmarkingissa löytyneet savusaunat sijaitsivat suurimmaksi osaksi 

kauempana Lahden keskustasta.

Kokoustiloja Hollolassa on useita. Suurimaksi osaksi ne oli isommalle ryhmälle, 

niissä on sähköt ja muuta mukavuuksia. Koromäen kilpailukyky olisi pienelle 
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ryhmälle aidossa maalaismaisemassa luoden kontrastia, eli saaden elämystä 

aikaiseksi vastapainona nykyaikaiselle hektiselle elämänmenolle. Kokouspakettiin 

olisikin hyvä liittää muuta ohjelmaa. Erilaiset leikkimieliset kisat ja savusauna 

antaisivat vastapainoa virallisemmalle ohjelmalle. Yksi Koromäen vahvuus olisi, 

että sen pystyy vuokraamaan pelkkänä alueena, jolloin itse järjestää ohjelmaa, 

kokousta ja tarjoilua. 

Mind map-tutkimuksessa tapahtumaan erikoistuneet opiskelijat olivat luovempia. 

Heiltä tuli selkeästi enemmän ja laajempia ideoita alueelle. Tuotoksissa 

kohderyhmät olivat lapsista vanhuksiin. Oli erilaisia ryhmäytymispäiviä, liikunta-

painoitteisia tapahtumia, keskiaikaistapahtumaa ja virkistymistä. 

Asiakassegmentit vaihtelivat koululaisryhmistä senioreihin, työporukoista 

teemaryhmiin. Paras ryhmäkoko olisi noin 20, jolloin huonon sään sattuessa 

ryhmä voisi olla Eemelin tuvassa. 

Aivoriihessä ideoitiin leikkimielisiä kisailuja ja ohjelmia ryhmille. Näistä 

ohjelmista tuotettiin tuotepaketteja. Työssä saatiin aikaiseksi lista leikeistä, joten 

toimeksiantajan on helppo neuvotella asiakkaiden kanssa tuotteista ja paketeista. 

Listassa olevista leikeistä voi viimeistelyvaiheessa koota omat tuotelaput, jotka 

voi laminoida ja kerätä kansioon, josta pelkän alueen vuokraajatkin voivat niitä 

hyödyntää. 

Aivoriihen aikaansaamasta tuotepaketista työstettiin tuotekortti; Kisaile ja 

kirmaile Koromäessä. Tämä tuote sisältää ohjelmaa ja savusaunan. Toinen 

tuotekortti tehtiin; Koe Koromäessä- tuote, joka on pelkkä alueen vuokraaminen. 

Niissä olevat hinnat eivät ole vielä todellisia, koska hinnoittelu oli rajattu pois.

Blueprint-kaavio tehtiin, jotta toimeksiantaja näkee, mitä mikäkin vaihe tuotteessa 

vaatii niin asiakkaalta kuin työntekijältä. Testauksissa toimivuudesta muodostuu 

sitten uutta kuvaa tuotteesta. Tapahtumia / ohjelmia voi vaihdella, poistaa ja lisätä 

sen jälkeen, ilman että koko tuotepakettia tarvitsee muuttaa.

Testipäivä Kisaile ja kirmaile Koromäessä- tuotteesta, joka pidettiin toukokuussa, 

kävi ilmi, että paikka on altis säälle. Jos sataa, ohjelman läpivieminen on 

haastavaa. Koromäen alueen lähietäisyydessä samalla tilalla on suuri peltihalli, 
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joka on kesäisin tyhjänä. Halliin voisi laittaa jo kesän alussa heinäpaalia ja muuta 

rekvisiittaa, joten jos sataa on ryhmien helppo siirtyä toimimaan sinne ja viedä 

kisailuja läpi kuivassa paikassa.

7.2 Pohdinta työstä

Tällä toiminnallisella opinnäytetyöllä oli kolme tarkoitusta. 1. kehittää Mikko 

Eskolan omistaman museoalueen käyttömahdollisuuksia, 2. ideoida ohjelmaa ja 

3. luoda tuotepaketteja. Koen, että nämä tavoitteet tuli saavutettua. Paljon erilaisia 

ideoita syntyi ja koeryhmältä saatu palaute antoi uskoa, että alueella olisi poten-

tiaalia tuottaa erilaisia ohjelmapaketteja, joista asiakkaille muodostuu elämyksiä. 

Aloittaessani tekemään työtä en ollut lopullista aikataulua suunnitellut, mutta 

alustavasti tähtäsin kevään viimeiseen seminaariin. Olen tyytyväinen, että työ 

valmistui kevään 2013 aikana. Tässä työn ajoituksessa kriittisimmän vaiheen 

aiheutti kevään myöhästyminen. Lumet sulivat vasta huhtikuun lopulla, joka 

aiheutti sen, että museoalueen maapinta ei ollut tarpeeksi kuiva vielä toukokuun 

alussa, jotta siellä olisi silloin voinut järjestää protopäivää. Protopäivä oli vain 

reilu viikko ennen seminaaria, joten olikin vain päivistä kiinni, että pääsin 

tavoitteeseeni aikataulutuksessa.

Haastavimpana koin itse tekstin kirjoittamisen. Tutkimukset ja testaaminen olivat 

itselle mielekkäimmät vaiheet. 

Menetelmistä jäin mind mapin osalta miettimään, olisiko workshop ollut parempi 

menetelmä ja antanut enemmän. Silloin olisi voinut pahville laittaa jo valmiiksi 

ajateltuja segmenttejä, yksi asiakasryhmä per pahvi. Näihin ryhmät olisivat 

voineet lisätä aiheen ja niihin tarkempia ohjelmia. Ryhmät olisivat työstäneet noin 

20 minuuttia per segmentti ja sitten vaihto toiseen. Näin he olisivat täydentäneet 

toinen toisiaan. Pahviin olisi voinut sanallisen muodon lisäksi käyttää kuvia mitkä 

olisivat kertoneet mielikuvia tuotteesta.

Näin kun työ on tehty, jäin miettimään olisiko se pitänyt tehdä toisen opiskelijan 

kanssa parityönä. Itsellä oli ehkä liian läheinen katsantokanta työhön, joten ihan 

ulkopuolinen tekijä kanssani olisi antanut työlle kenties vieläkin enemmän.
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Jatkotoimenpiteiksi voisi ajatella yhteistyön kehittelyä toisten yritysten kanssa. 

Muun muassa ohjelmapalveluyrityksille voi tarjota paikkaa, koska alueella olisi 

mahdollisuus järjestää erilaisia toimintoja, kuten paitball. Myös lähialueen tallien 

kanssa mahdillista yhteistyötä tulisi tutkia. Toinen jatkotoimenpide on viedä 

tuotepaketit loppuun asti. Silloin markkinointi ja talous kuuluisivat työhön. 

Koromäen vahvuutena näen sen luonnonmukaisuuden, kontrastin nykypäivään ja 

mahdollisuuden laaja-alaiseen toimintaan.
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LIITTEET

Liite 1: SWOT-analyysi

VAHVUUDET

- mielenkiintoiset vanhat rakennukset
- kohtuullinen etäisyys Lahden 
keskustasta
- miljöö luonnon keskellä, rauhassa
- iso savusauna 
- iso nurmikenttä, jossa voi urheilla, 
pelata ja leikkiä
- metsä vieressä; voi suunnistaa, 
retkeillä sekä marjastaa ja sienestää
- saa tuoda omat eväät 
- antiikkisia esineitä, joihin pääsee 
tutustumaan
- luonnontila
- iso alue laajoine parkkipaikkoineen

HEIKKOUDET

- etäisyys Lahden keskustasta
- julkiset liikenneyhteydet huonot
- esteettömyys: maasto vaikeakulkuinen 
liikuntaesteisille
- saunapalvelun kannalta vesistön puute
- saunassa pesutilat alkeelliset
- luonnontila
- ei ruokapalvelua
- välineistön heikko kunto
- rajoittuu kesäkäyttöön
- isännän kiinnostuksen/ ajan puute 
vielä tässä vaiheessa

MAHDOLLISUUDET

- tehdä yhteistyötä ohjelmapalveluiden 
kanssa
- luonnonläheisyys
- päästessä tietoisuuteen mahdollisuus 
laajentaa ja erikoistua
- järjestää isoja sekä pieniä juhlia

UHAT

- kilpailutilanne; suurimmalla osalla 
lähialueen savusaunatarjoajat vesistöjen 
äärellä
- paikkojen heikkeneminen
- ajanpuute tehdä tarvittavat



Liite 2: Benchmarking 

Kokous- ja juhlatiloista Hollolassa sekä savusaunat Päijät-Hämeessä

MIKÄ MONELLE LISÄTIETOA
Harjulan lava
18 km Lahdesta

Tanssitilaa 376:lle
istumapaikkoja 150:lle

Heinlammin kyläntalo
6 km Lahdesta

120:lle Pe-su 550,-
150€ / päivä
kokoukset 20€ / 
takkahuone 50€
Hiljaisuus 02.00

Heinäsuon suojapirtti
22 km Lahdesta

150:lle 180€ / tilaisuus

Herralan seurojentalo
17 km Lahdesta

200:lle

Hollolan Hirvi
11 km Lahdesta

20- 130:lle Tilausravintola

Hollolan Vanha 
Kunnantupa
20 km Lahdesta

100:lle Kokous 30 € / 3 tuntia 
pikku tupa, 70 € / 3 tuntia 
iso tupa
alakerta 120 €/ 6 tuntia
alakerta 380 €/ vrk

Hollolan 
Nuorisonseurantalo 
Kukko
13 km Lahdesta

180:lle

Korpikylän kyläntalo
15 km Lahdesta
Kutajoen metsästysseuran 
maja
19 km Lahdesta

50:lle

Laitialan Kartano
34 km Lahdesta

40:lle - Saunat 
- tenniskenttä
- ulkoilu- ja sienimaastot 
- järvenrannalla
500€ / pvä (sis. Saunan 
25:lle)

Pyhäniemen Kartano
17 km Lahdesta

12-150:lle

Toivolan 
nuorisoseurantalo
20 km Lahdesta

120:lle - Rosvopaisti kuoppa
- hiekkapintainen 
pelikenttä



400 € / pe-su
10 € /tunti (viikolla)
( + 80 € jos siivous)

Vesikansan 
nuorisoseurantalo
13 km Lahdesta

150:lle

Iso-Naappilan loma, 
Vääksy
29 km Lahdesta

- Kokoustilat 50:lle, -nykyaikaiset 
tekniikkalaitteet

Lehmonkärki, Asikkala
40 km Lahdesta

- Juhlatila 140:lle
- Kokoustilat 70- ja 80:lle 
varusteluineen

- Useita saunoja
- Savusauna 10:lle 
- Päijänteen rannalla
- Leikkikenttä

Marttilan tila, Kalkkinen
46 km Lahhdesta

- Rantasauna 25:lle

Alatalon lomamökit, 
Padasjoki
66 km Lahdesta

- Savusauna 8:lle

Piilosteniemi, Padasjoki
50 km Lahdesta

- Kokoustilat
- Savusauna 10-40:lle, 
- Kaksi kotaa 10-50:lle

- Päijänteen rannalla
- luhtiaitta museo

Harrastustoiminnoista Koromäen lähellä

MITÄ ETÄISYYS 
KOROMÄESTÄ

MITÄ

Suvin hevospalvelut 2 km Ratsastusta
Ratsastusterapia 
Vartiainen

2 km Ratsastusterapiaa

Korpikylän 
ratsastuskeskus

7,3 km Ratsastusta

Voistion talli 3 km Ratsastusta



Liite 3: Benchmarkingissa käytetyt nettisivut:

Heinlammin kyläntalo. Saatavissa: http://www.heinlamminkylantalo.net/

Hollolan Hirvi. Saatavissa: http://www.hollolanhirvi.fi/net/

Hollolan vanha kunnantupa. Saatavissa: 

http://www.hollolanvanhakunnantupa.fi/vuokraus/

Iso-Nappilan tila. Saatavissa: http://www.iso-naappilanloma.fi/fi/Kokous-

+ja+juhlatila/Kokous-+ja+juhlatilat.html

Korpikylän ratsastuskeskus. Saatavissa:http://www.ratsastuskeskus.net/

 Laitialan kartano: Saatavissa: http://www.lahdenjarvimatkailu.fi/majoitus/

Lehmonkärki. Saatavissa: 

http://www.lehmonkarki.fi/Suomeksi/Ohjelmaajatapahtumia/Pelikent

%C3%A4t/tabid/7146/language/fi-FI/Default.aspx 

Marttilan Tila. Saatavissa: http://www.marttilantila.com/

http://www.kolumbus.fi/rauno.hannikainen/suomen_paasivu.htm

Piilostenniemi. Saatavissa: 

http://personal.inet.fi/yritys/piilostenkodat/Piilostenniemi/paasivu.html

Ratsastusterapia Vartiainen. Saatavissa: 

https://www.facebook.com/RatsastusterapiaTiinaVartiainen

Suvin hevospalvelut. Saatavissa: 

http://www.suvinhevospalvelut.net/Suvin_hevospalvelut/Etusivu.html

Toivolan nuorisoseuran talo. Saatavissa: http://toivola.nettisivu.org/yhteystiedot-

ja-hinnasto/

Voistion talli. Saatavissa: https://www.facebook.com/groups/152756961409046/



Liite 4: Mind Map- ideat

SEGMENTTI AIHE OHJELMAA
Polttarit - Airsoft/ paintball

- savusauna 
Häät

Ulkomaalaiset turistit Selviytymispäivä Tekemistä ilman sähköä, 
vettä

Larppauspäivä

Yhdistykset
Perheet - Puuhapäivä/

- majoitusvuokrausta
Rippikoulu / partio Leirit
Koululaiset Ryhmäytymispäivä Ekologinen huvipuisto 

metsäratoineen ja eri 
teemoineen

Yritykset Saunaillat
Keskiaikaistapahtuma - Turnajaiset, 

kojuja, misä myynnissä 
ko. Ajan tavaroita, pajoja, 
missä testataan taitoja, 
esim takomista, 
mestarinäytöksiä

Musiikkitapahtuma - keskiaikainen
- rautalankamusiikki
- kansanmusiikki

Koululaiset, päiväkodit, 
lapsiperheet

Liikuntapäivä, leirit, 
päiväretket

Laskiaisrieha, joulumaa/ 
tonttula, seikkailurata 
metsään, köysirata

Seniorit Päiväretki - tarinat, 
- osallistuminen esim. 
sepänpajassa
- pelit, mölkky
- pannukahvit

Lapset Päiväretki
- luokkaretket
- leirikoulut

-pelit nurmikentällä
- seikkailumetsä ( keiju/ 
peikko tms ) 
aarrekarttoineen
- kasvien tunnistus
- osallistuminen 



askareiden tekoon, ruoan 
valmistus, 
saunanlämmitys jne
- marjanpoimintakisa
- puujalkajuoksu
- liikunnallisia 
aktiviteetteja, esim 
lehmäjalkapallo

Historiasta kiinnostuneet Päiväretki
Yritykset Virkistyspäivä

kokouspaketti

- rosvopaisti
- saunominen
- paintball ym 
- makkaranpaistoa
- arjesta irtautumista

- tilat
- sauna
- makkaranpaisto

Koululaiset Päiväretki - Urheilua, mm. 
”olympialaiset”
- opetus
- käsityöpaja
- sepänpaja 
- erämiestaidot
- luonnossa marjastus, 
sienestys, kasvien 
tunnistus
- ruokailuksi makkaraa, 
tikkupulat tms nuotiolla 
valmistuva

Liikuntaseura Retkikohde - Vaellus
- pyöräilyreitin etappi
- suunnistus
- kalliokiipeily

Historia säilyttämispäivä - työnäytöksiä
- pajan opastusta
- tarinallisuus

Juhlaseurue kesäjuhla

Juhlapaketti

Mahdollisuus 
telttamajoitukseen tai 
mökeissä

Aikuiset Juhannuspaketti - saunomista
- juhannustaikoja

Perheet Rentoutumispäivä - Erilaisia aktiviteetteja
- sauna



Liite 5: Aivoriihen tuottamia aktiviteettejä ja tuotepaketteja

KISA/ PELI TARVITAAN OHJEET
Pesäpallo Räpylöitä

Maila
Pesäpallo 

Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen.
Pelataan pesäpallo säännöillä

Jalkapallo Jalkapallo Joukkueet pelaavat kaksi erää ennalta 
sovitun ajan 

Lentopallo Lentopallo Ryhmä jaetaan kahteen. 
Pelataan lentopallo säännöillä.

Peranque- peli Petangue peli 
vihko
kynä

Mölkky Mölkky
Kynä
Vihko

Voi pelata joko ryhmänä tai yksilönä.
Tavoite kaataa mölkkyjä keräten tietty 
pistemäärä. Se voittaa joka ensin 
saavuttaa tavoitteen.

Lakana 
-lentopallo

Kaksi lakanaa
lentopallo 
verkko

Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen.
Kummallakin joukkueella on lakana. 
Pelataan lentopallon säännöillä.
Kentällä kerralla neljä per puoli. He ovat 
lakanan kulmissa kiinni. Tarkoitus 
liikuttaa palloa lakanalla yli verkon.

Sukkahousu- 
viesti

Sukkahousut
peruna

Nailon sukkahousut, joissa on yksi iso 
peruna jalkaterässä, sidotaan kisaajan 
vyötärölle. Perunalla, joka roikkuu 
jalkojen välissä, yritetään liikuttaa 
tulitikkurasiaa nurmikolla tietyn matkan. 
Matka kun suoritettu, siirretään 
sukkahousut seuraavalle.

Kynä pulloon - 
viesti

Narua
kynä
tyhjä lasipullo

Narun päähän sidotaan kynä. Naru 
solmitaan kisaajan vyötärölle niin, että 
kynä jää roikkumaan jalkojen väliin noin 
polvien kohdalle. 
Kisaaja yrittää ujuttaa kynää tyhjään 
pulloon. Sitten kun onnistuu, siirtyy 
vuoro seuraavalle 

Pingispallo 
lautasella – 
viesti

Lautanen
Pingispallo

Kisaaja saa pitää vain lautasen reunasta 
kiinni. Lautasella pingispallo.
Tarkoitus edetä tietty rata niin nopeasti 
kuin mahdollista, eikä  pallo saa tippua. 
Jos pallo tippuu, on palattava alkuun. Se 
joukkue voittaa, jonka jäsenet ovat 
ensimmäisenä päässeet radan läpi.



Kuinka monta 
makaronia -kisa

Lasipurkki
makaronia

Joukkueen täytyy arvioida kuinka monta 
makaronia purkissa on. Se joka arvaa / 
tietää oikein tai on lähimpänä, voittaa.

Huojuva torni 
-kisa

Huojuva torni 
pihapeli

Joukkueet kisaavat siitä ketkä saavat 
liikutettua useampaa palikkaa tornissa 
ennen kuin se kaatuu.

Tikka-kisa Puukanto
Tikat

Joukkue heittää jokainen jäsen viisi 
tikkaa kannosta tehtyyn maalitauluun. 
Kannon osat on pisteytetty eri lailla. On 
myös miinus pisteitä. Tulos lasketaan 
yhteen ja parhaan pistemäärän saanut 
voittaa. 

Golf- kisa Lasten golf peli Kentälle on laitettu golf rasteja. 
Joukkueet etenevät yhden lyönnin verran 
kerrallaan. Se joukkue voittaa joka 
pääsee ensin maaliin.

Frisbee golf Frisbee
isoja kangaspusseja

Isot kangaspussit on laitettu kiinni 
erilaisiin paikkoihin niin, että niiden 
suuosa on tarpeeksi iso, jotta frisbee 
menee sisään. 
Joukkueet yrittävät heittää frisbeet 
pusseihin. Se joukkue, joka ensin saa 
kaikki frisbeet pusseihin voittaa.

Kauko-
ohjattavan 
auton ohjaus- 
kisa

Kauko-ohjattava 
auto
Huivi
palikoita
Ajanottoväline

Joukkueessa oltava vähintään kaksi. 
Toiselta sidotaan silmät ja hän ohjaa 
autoa. Toinen antaa ohjeet. Reitti on tehty 
mutkittelevaksi palikoilla. Palikoita ei 
saa kaataa, mutta jos näin käy, tulee 
niistä sakkoaikaa. Maalissa on palikka 
joka kaadetaan ja aika loppuu siihen.
Joukkue jolla nopein aika, voittaa.

Maaginen onki 
– kisa

Kaksi lasikuituista 
onkivapaa

Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen. 
Molemmille annetaan onkivapa
Vavan molemmille puolille vähintään 
kaksi henkilöä. Vapaa liikutellaan 
sormien kohdalla, ei kämmenellä. Vapa 
on pysyttävä vaakasuorana. Ensin se 
liikutetaan alas noin metriin ja sitten 
nostetaan ylös, noin olkapään kohdille. 
Se voittaa joka onnistuu tässä.

Hula hula kisa Hula hula vanne Jokainen pyörittää vannetta. Määritellään 
tietty aika ja kuinka monta pyöritystä 
onnistuu sinä aikana. Eniten pyörittänyt 
voittaa.

Dandem juoksu Huivi / naru Tehdään parit. Heidät sidotaan toisiinsa; 
toisen vasen toisen oikeaan jalkaan. Parin 
kuljettava tietty reitti. Se voittaa joka on 



nopein
Puujalkajuoksu Puujalat Puujaloilla joko kuljetaan tietty matka ja 

nopein voittaa, tai on tietty aika ja 
pisimmälle päässyt voittaa.

Vesipajatso 50 litran saavi
litran lasipurkki
10 kpl 20 sentin 
kolikoita

Vesisaavi täytetään vedellä. Pohjalle 
laitetaan lasipurkki.
Jokainen tiputtaa vuorollaan kolikot, 
tarkoituksena saada ne lasipurkkiin. 
Kierroksia ennalta sovittu määrä. Se 
voittaa joka saa eniten kolikoita purkkiin.

Ketjun heitto- 
kisa

Maalitaulu, jossa 
kolme erikokoista 
aukkoa
viisi kpl ketjua

Jokainen heittää tietyn matkan päästä 
viisi ketjua maalitauluun. Aukot 
pisteytetty 1, 2 ja kolmella pisteellä. Se 
voittaa joka saa eniten pisteitä.

Hiihto nurmella Vanhat puusukset
sauvat

Voidaan toteuttaa viestinä tai yksilö 
kisana. 
Hiihdetään nurmella tietty matka ja 
voittaja on se joka on nopein tai mikä 
joukkue nopein.

Kävyllä 
ampuminen

Käpyjä 
ritsa
kohdepalikat

Kohteet aseteltu eri paikkoihin ja eri 
matkojen päähän. Ne on pisteytetty eri 
pisteillä. 
Jokainen saa tietyn määrän käpyjä jotka 
ampuu ritsalla koittaen kaataa kohteet. Se 
voittaa joka saa eniten pisteitä.

Seikkailurata Köyttä
Lankkua
Paperi
kynä
kertakäyttömukeja

Metsään on tehty seikkailurata, jota 
seurataan köyttä pitkin. Voi joutua 
kävelemään köydellä, joka on noin 20 cm 
maasta, tai ylittää lankkua pitkin joki. On 
rasteja joissa joutuu vastaamaan tietovisa 
kysymyksiin. 
Jos marja-aika, kerättävä reitiltä marjoja. 
Tulokset; aika, visavastaukset ja 
marjamäärä lasketaan yhteen ja paras 
voittaa.

Nuolen heitto- 
kisa

3 kpl isoja nuolia
rengas
narua tai lankkua

Rengas laitetaan nurmelle ja sen 
ympärille narusta tai lankusta neliöitä 
muutama.
Tietyn matkan päästä heitetään nuolet 
maaleihin. Renkaan sisälle, saa 25 
pistettä ja ulompi neliö 15 ja uloin neliö 
5 pistettä. Pisteet yhteen ja kolme parasta 
kisaa seuraavan kierroksen ja paras 
pistemäärä näistä voittaa.

Saappaanheitto 
-kisa

Saapas Saapasta heitetään ja tulos mitataan. 
Paras voittaa.



TUOTE-
PAKETTI

OHJELMA HUOMIOITA

Polttarit Saapuminen Koromäkeen
- Paintball / airsoft 
- jalkapallo-ottelu
- eväiden syöntiä
- savusauna
- vapaata oleskelua

Saapuminen Koromäkeen 
- kertominen polttariperinteestä
- kukkaseppeleen tekoa 
luonnonkukista
- erilaisia kisailuja
- eväiden laittoa ja syöntiä
- morsiamen saunotus 
perinteisillä menoin
- vapaata oleskelua

- yhteistyötä ohjelmapalvelun 
kanssa
- mahdollisuus lisähinnasta 
yöpyä

- ennakko valmistautumista 
morsiusperinteisiin
- mahdollisuus lisähinnasta 
yöpyä

Koululaiset
- retkipäivä

Saapuminen Koromäkeen
- urheilukisoja
- omien eväiden syönti

Saapuminen Koromäkeen
- erilaisia kisailija
- Omien eväiden syönti

Saapuminen koromäkeen
- tutustuminen museoalueeseen
- tikkupullataikinan teko 
kohoamaan
- takomista Sepänpajassa
- kisailua
- omien makkaroiden paisto 
nuotiolla 
- Tikkupullien paisto

Saapuminen Koromäkeen
- luontopolku metsässä 
- eväiden syönti
- leikkiä urheilukentällä

Infottu ottamaan pullataikina-
ainekset mukaan

Yritykset
- 
kokoustuote

Saapuminen Koromäkeen
- tutustuminen alueeseen
- kokous Eemelin tuvassa
- eväiden syöntiä
- leikkimielisiä kisailuja
- savusauna



- ryhmäyty- 
mispäivät 
(sis. 
yöpymisen)

Saapuminen Koromäkeen 
iltapäivästä
- Tutustuminen alueeseen
- rosvopaisti nuotion 
lämmitystä
- kisailuja
- rosvopaistin tekoa ja kuopaan 
laitto
- savusauna
- yöllä kipinävuorot nuotiolla
- aamupalantekoa
- urheilua, kisailua tai 
luonnossa samoilua
- rosvopaistin nosto kuopasta ja 
ruokailu
- vapaata seurustelua
- lähtö Koromäestä iltapäivällä

- Ennalta ilmoitettu mitä pitää 
hankkia rosvopaistin tekoon
- tuotteeseen kuuluu kaikki muu 
varustus, paitsi ruoka raaka-
aineet

Keskiaikais-
häät

Alue  vuokrattu hääpaikaksi
- sepänpajassa mahdollisuus 
takoa 
- ohjelmassa voi olla 
pukkitappelua
- ruokapisteitä eri kohteissa
- savusaunan lämmitys yön 
tunneiksi

- Asiakas on perehtynyt 
aiheeseen ja yhdessä voi 
suunnitella tapahtumaa

Ulkomaalais-
ryhmille 
elämyspäivä

Saapuminen Koromäkeen
- tutustuminen alueeseen
- takomista sepän pajassa
- erilaisia kisailuja
- eväiden syöntiä
- savusauna

Virkistyspäiv
ä 
eläkeläisryh-
mille

Saapuminen Koromäkeen
- Tutustuminen alueeseen
- muutama helppo kisa
- nuotiolla eväiden laittoa ja 
nokipannukahvia
- savusauna



Liite 6: Kisaile ja kirmaile Koromäessä- tuotekortti

Tuotekortti

Tuotteen nimi Kisaile ja kirmaile 
Koromäessä

Vastuullinen M. Eskola Tmi

palvelutarjoaja

Yhteystiedot Perunakuja 34, 
16630 Tennilä 
p. 0500 550933
m.eskola@dnainternet.net

Yhteyshenkilö Mikko Eskola

Tuotekuvaus Tule viettämään mukava päivä Koromäen  museo-
alueella, vaikkapa työporukalla! Nauti lämpimästä 
tunnelmasta ja hauskasta ulkoilma-aktiviteeteista. 
Päivän vaihtuessa iltaan, voitte siirtyä rentoutumaan ja 
kokemaan savusaunan eksotiikkaa. Löylyjen lomassa 
paistatte nuotiolla makkaraa ja nautitte olostanne 
taivaan alla. Täällä voit nauttia aidosti Suomen 
luonnosta ja perinteistä!

Ryhmäkoko 5- 20 hlö

Kesto Aktiviteetti 3h, saunat 3h sekä vapaata seurustelua.

Toteutusajankohta 1.5. - 30.9.

Tilaustuote Varaathan viimeistään kahta viikkoa ennen ajankohtaa.

Opastettu / ohjattu Henkilökuntamme opastaa asiakkaita aktiviteeteissa, 
on mukana huolehtimassa grillistä sekä savusaunasta.

Hinta 500 e. Hintaan sisältyy hauskaa ulkoilmakisailua. 
Asiakas voi etukäteen valita ohjelmat listastamme, 
jossa mm. on: heitetään ketjua, vesipajatsoa, 
puujaloilla kävelyä ja hiihtoa nurmella. Ohjelman 
jälkeen savusauna ja omien eväiden syöntiä. Sauna 
käytössänne 3h. 

Lisäpalvelut Pyyhkeet vuokrattavissa hintaan 5 e / hlö. 

Muuta huomioitavaa Maasto on epätasaista, joten tukevat kengät olisi 
suotavaa. Ei ravintolapalveluita, omat eväät
Julkinenliikenne ei kulje. 



Liite 7: Koe Koromäessä  -tuotekortti

Tuotekortti

Tuotteen nimi Koe Koromäessä -
päivä luonnon helmassa

Palvelutarjoaja M. Eskola Tmi

Yhteystiedot Perunakuja 34, 16630 Tennilä 
p. 0500 550933
m.eskola@dnainternet.net

Yhteyshenkilö Mikko Eskola

Tuotekuvaus Tule kokemaan elämyksiä hämäläisessä maisemassa. 
Museoalueella vietätte päivää virkistyen tai kokousta 
pitäen. Alueella on Eemelin tupa, jossa ruokailu- ja 
kokoustilat 20: lle, sekä kolme mökkiä. Urheiluken-
tällä pääset harrastamaan erilaisia aktiviteetteja. 
Mahdollisuus vaikka pituushyppyyn, kuulantyöntöön, 
korkeushyppyyn, jalkapallopeliin, sulkapalloiluun ja 
tikanheittoon sekä pöytäpingikseen. Grillikatos ja 
nuotiopaikka käytössä.

Ryhmäkoko 5- 30 hlö

Etäisyyksiä 20 km Lahden keskustasta, 8 km Salpakankaalta

Kesto 5- 16 tuntia

Toteutusajankohta 1.5. - 30.9.

Tilaustuote Varaathan 7 päivää aikaisemmin.

Omatoiminen Omatoimista ohjelmaa.

Hinta Tilavuokra 200 ,-

Hintaan sisältyy Museoalueen ja urheilukentän käyttö.

Lisäpalvelut Savusauna
Yöpyminen aitoissa

Lisähinnat Savusauna 15,- / hlö, kuitenkin vähintään 200,-
Pyyhkeet vuokrattavissa hintaan 5 e / hlö
Yöpyminen mökeissä 15,-/ hlö ( ei sis. liinavaatteita) 

Muuta huomioitavaa Maasto on epätasaista. ei ravintolapalveluita, joten 
omat eväät. Ei liiku julkisia liikennevälineitä.



Liite 8: Blueprintkaavio Ohjelmallisesta savusaunaillasta

BLUEPRINT
 

Ulkotilojen siivous 
ja järjestely

Laskun 
Kirjotus

Saapuminen

Ohjelmaa

Vastaanotto, ohjeis-
tus ja esittely

Tarjouspyyntö Varausjärjestelmä

Mökkien ja
ulkotilojen

 loppusiivous ja
järjestelyt

Ohjelman 
toteutus

Saunan ja grillin
 huolehtiminen

Ruokailu / eväät

Saunominen

Tilaus ja vahvistus

Tarjouspyyntö

Tilaus ja vahvistusTilaus ja vahvistus

ASIAKAS

Saunan lämmitys

ASIAKASPALVE-
LUHENKILÖ

Tarjous Tarjous Tarjous

Lähtö/ Laskunmaksu

Ohjelman
 esivalmistelut

Laskutus

NÄKYMÄTTÖMÄT 
PROSESSIT



Liite 9: Webropol -kysely: 
Palautekysely 
tuotekehitystä varten
 Kyselyn tarkoituksena on kerätä 
informaatiota uuden tuotteen 
kehittelyä varten. Kiitos  
vastauksistanne!

1. Sukupuoli *
nmlkj Nainen
nmlkj Mies

2. Ikä *
nmlkj -20
nmlkj 21-40
nmlkj 41-60
nmlkj 61-

3. Mitä koit hyväksi?
gfedc Liikunnan
gfedc Kisailut
gfedc Ympäristön
gfedc Savusaunan
gfedc Tilat
gfedc Aikataulun
gfedc Muun. Minkä?

4. Mitä koit huonoksi ?
gfedc Liikunnan
gfedc Kisailut
gfedc Ympäristön
gfedc Savusaunan
gfedc Tilat
gfedc Aikataulun
gfedc Muun. Minkä?

5. Minkä oli Koromäessä parasta?

6. Mikä oli Koromäessä huonointa?

7. Mitä koit Koromäessä?
gfedc Rauhaa
gfedc Elämyksiä
gfedc Rentoutusta
gfedc Uusia virikkeitä
gfedc Ahdistusta
gfedc Pitkästymistä
  fedc Pitkästymistä
g  edc Toimettomuutta
gfedc Muuta, Mitä? 

8. Suosittelisitko Koromäkeä kavereillesi?
dc Kyllä
gc En
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