
The Lights On! -events were introduced at Luonnon Päivät -website. 

 

https://www.luonnonpaivat.fi/info/tutustulahettilaisiin/nina-luostarinen/ 

 

 

 

 

https://www.luonnonpaivat.fi/info/tutustulahettilaisiin/nina-luostarinen/


Project presented in Edinburg AAAE 2017 conference 1.6.2017. Nina Luostarinen and Timo Parkkola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2fmoYm3ev00&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2fmoYm3ev00&feature=youtu.be


Espoo Urban Mill 10.3. Presenting possibilities of bringing culture and heritage alive with virtual tools. 

Participants: Nina Luostarinen 

 

 

 

 



Facebook coverage https://www.facebook.com/cblightson/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cblightson/


Google 360 Gear photo shooting in Kuusisto, Vallisaari, Rapola and Raseborg. 

 

 

https://www.facebook.com/cblightson/videos/1709733095996412/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cblightson/videos/1709733095996412/


 

 

 

 



 

 

 

The Newspaper Kaarina-lehti wrote 23.8. about Kuusisto event.

 



The Newspaper Kunnallislehti wrote about Kuusisto event 25.8.2017 

 

 

 



Kaarina-lehti wrote a full page article about Lights on!-project and mobile game of it. As illustration it used 

photos of our Kuusisto event. 

 



The newspaper Uudenkaupungin Sanomat wrote 25.8.2017 about Kuusisto event  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Photos about Lights On! -events 26.8.2017 

 

https://ninaluostarinen.smugmug.com/Lights-on/ 

https://ninaluostarinen.smugmug.com/Lights-on/


Seminar about historical travelling routes and present-day tourism in Turku 19.4.2017. Lights On! -project 

was also introduced there. 

 

 



The newspaper Valkeakosken Sanomat wrote 28.8.2017 about Rapola event  

 

 

 

 

 



 



The Newspaper Valkeakosken sanomat wrote 15.7.2017 about Rapola Hill Fort and the guided tours for the 

public. 

 

 



Valkeakosken Sanomat wrote 17.8. about Rapola event (Rapola palaa! 26.8.) 

Rapola palaa! -tapahtuma: 
Salaisuudet poltetaan kokossa 
Vanajalla 
Rapola palaa! yhdistää runsaan tapahtumatarjonnan, muinaistulet, 
luonnon ja yhdessä syömisen. 

UUTISET17.08.  18.00 
S I R P A  R A U H A N I E M I  
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Sirpa Rauhaniemi 

Voipaalan kartanon aulassa on vaatimaton, umpeen naulattu puuarkku. Sinne voi kätkeä 
paperilappusen, johon on kirjoittanut salaisuutensa. 

Elokuun viimeisenä lauantai-iltana Iku-Turson Akat käyvät hakemassa arkun ja soutavat 
sen illan hämärtyessä kirkkoveneellä Vanajan Niittysaaren kärkeen. Siellä arkku 
salaisuuksineen poltetaan kokossa. 

–Kokon sytyttämistä voi todistaa Rapolan linnavuoren uudistetulta näköalapaikalta, josta 
avautuu huikea näkymä kansallismaisemaan. Harjuvaelluksella on yllätysohjelmaa, mutta 
valkean palamista järvellä voi seurata myös livelähetyksenä Voipaalan navetassa, kertoo 
tapahtumatuottaja Jaana Kari. 
Salaisuuksien arkku ja sen polttaminen sopivat hyvin muinaistulien yöhön. Arkku ja tuli 
ovat kuitenkin vain osa Rapola palaa! -tapahtumaa, joka järjestetään Voipaalan 
kartanoalueella ja Rapolan linnavuorella. 
Suomi100 -vuoden tapahtuman takana ovat Lights On! -hanke ja paikalliset toimijat. 

Alueella alkaa tapahtua jo kello 16, ja meno jatkuu iltayöhön. 

–Tapahtuman ydin on yhdessä syöminen. Syödään yhdessä -teemapäivä osuu hienosti 
samalle päivälle tapahtumamme kanssa, Kari kertoo. 

Voipaalan puutarhaan katetaan pitkä pöytä ja lisäksi paikalle pystytetään kaksi 
ruokatelttaa. Ruokailu toimii non-stop -periaatteella kello 17–22. 

–Paikalta voi ostaa ruokaa, esimerkiksi grillattua sikaa, viikinkiruokaa, lettuja ja 
vuohenjuustoa. Mutta paikalle voi tulla myös oman eväskorin kanssa. Sään salliessa voi 
levittää viltin nurmikolle, Jaana Kari sanoo. 

Tapahtumatuottaja Jaana Kari sanoo olevansa liikuttunut siitä, miten aktiivisesti 
paikalliset yhdistykset ja yritykset ovat osallistuneet tapahtuman toteuttamiseen, suurin 
osa talkoohengessä. 
–Rapolan henki elää, eikä se todellakaan ole mitään tarua! Olen ylpeä näistä ihmisistä, 
Kari sanoo. 

Rapola palaa! sisältää monenlaista tekemistä ja nähtävää niin lapsille kuin aikuisille. 

Tapahtuma alkaa kello 16 Univeräjän rentoutusretkellä, joka suuntautuu linnavuoren 
harjuhautaan. Harjulle järjestetään myös ilmaisia opastuskierroksia. 

Voipaalan pihapiirissä voi seurata lasten teatterileiriläisten ja tanssiryhmien esityksiä tai 
osallistua puutarhassa aarrerasteille. Yhdistykset järjestävät monenlaista puuhaa ja 
yritykset kauppaavat tuotteitaan. 

Kylienvälinen köydenvetokilpailu käydään iltaseitsemältä. Viime vuonna voiton vienyt 
kylä, Ritvala, puolustaa taatusti tiukasti mestaruuttaan. 

–Illan päätteeksi uusitussa Voipaalan Navetassa järjestetään lavatanssit Folk Extremen 
tahdissa. Suomi 100 -hengessä ammattimuusikot soittavat nostalgista iskelmää ja vintage-
musiikkia. 

Voipaalan taidekeskukset näyttelyt ovat avoinna kello 11-18. 



Koska kyse on Suomi100 -tapahtumasta, järjestäjät kannustavat ihmisiä pukeutumaan 
halutessaan vanhoihin asuihin, kansanpukuihin tai kansallispukuihin, jos sellaisen 
omistaa. 

–Mitään pukeutumiskoodia ei ole, mutta perinneasuaan saa halutessaan tuulettaa. Ehkäpä 
tapaamme linnavuoren pidoissa myös parhaimpiinsa pukeutuneen Rapolan kuninkaan, 
Kari vinkkaa. 

Alueella on rajallisesti pysäköintitilaa. Sen vuoksi kannattaa suosia kimppakyytejä. 

Rapola palaa! lauantaina 26.8. klo 16–23. Vapaa pääsy. 
T A U S T A  

Rapola palaa! 
Tapahtuma kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan. Se järjestetään Suomen luonnon 
päivänä ja muinaistulien yönä. 

Tapahtuman pääjärjestäjänä ovat Metsähallitus ja Voipaala. Se on osa Lights on! -hanketta ja 
mukana on lukuisia paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä. 

Illan tapahtumat sijoittuvat Voipaalan kartanon puistoon ja Rapolan linnavuorelle. 

Harjureittejä koristellaan mm. paperilyhdyillä, joita on tehty lyhtytalkoissa. 

 



The newspaper Etelä-Uusimaa wrote about Raseborg-event 30.8.2017. 

https://issuu.com/etela/docs/eu-170831-to/2 

 

https://issuu.com/etela/docs/eu-170831-to/2


Invitation to the Raseborg event also in sign language. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJLtWs0Moq8 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJLtWs0Moq8


The tourism magazine tells about Raseborg Castle Ruins. Summer 2017. 

 

 

 

 

 

 



The newspaper Västra Nyland wrote about Raseborg event 28.8.2017 

 

 



	
Social	media	channels	
	
https://www.facebook.com/cblightson/?fref=ts	
https://twitter.com/cblightson?lang=fi	
https://www.youtube.com/channel/UCyLB9QrW91LiOSiV5ZTyULQ	
https://www.instagram.com/cblightson/	
	



 

11.5. European Heritage Congress 2017 in Turku  

 

 



The Newspaper Helsingin Sanomat wrote about Vallisaari tourism and falicities 29.4.2017. 

 

 



The Finnish Magazine Museolehti wrote an article about Vallisaari. 

https://issuu.com/suomen_museot/docs/museo_2_2016/48 

 

 

 

https://issuu.com/suomen_museot/docs/museo_2_2016/48


 



Suomen valoteknillinen seura promotes Lights On! -events on their websites. 

 

 



 

Finnish Broadcasting Company 24.6.2017. Radioprogramme about Vallisaari. 
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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Rapolan linnavuoren käyntikokemusta matkailijan näkökulmas-
ta. Tavoitteena oli kartoittaa niitä tekijöitä, jotka tuovat asiakaskokemukseen lisäarvoa ja herättävät 
matkailijoissa positiivisia tuntemuksia, ehkä jopa elämyksiä. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi sitä, mil-
laista lisäarvoa kävijäkokemukseen voitaisiin tuoda lisätyn todellisuuden hyödyntämisen myötä. 
 
Muinaisjäännösalueella on muun muassa kuppikiviä eli uhrikiviä ja kalmistoja sekä rautakauden aikai-
sia asuinpaikkoja. Alueella on kansallis- ja kulttuurimaisemia sekä arvokasta luontoa sekä taidekeskuk-
sena toimiva Voipaalan kartano. Alue on vetovoimainen monikerroksellisen historiansa ansiosta, mutta 
heikosti kehitetty matkailun tarkoituksiin. Rapolan linnavuoren matkailun kehittämiselle reunaehtoja 
asettavat muinaismuistolaki (295/1963) sekä luonnonsuojelulaki (1096/1996). Alueen kehittämistoimis-
sa tulee huomioida näiden lakien asettamat rajoitukset kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. 
Kohteessa oleva aineellinen kulttuuriperintö eli muinaisjäännökset kertovat osaltaan aineettomasta 
kulttuuriperinnöstä. Esimerkiksi ICT-teknologian ja lisätyn eli laajennetun todellisuuden sovellusten 
hyödyntämisen myötä tätä kulttuuriperintöä voidaan tuoda näkyväksi ja koettavaksi. 
 
Rapolan linnavuoren asiakaskokemusta matkakohteena selvitettiin maaliskuussa 2017 kahden osallis-
tavan kokeilun avulla. Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitettiin kokeiluun osallistuneiden autenttista eli 
aitoa henkilökohtaista paikan kokemusta matkailijan näkökulmasta. Toisella kerralla kokeiluun osallis-
tuneet testasivat paikan kokemusta lisätyn todellisuuden avustuksella sudenkuopan yhteydessä. Su-
denkuoppaan liittyvä kokeilu järjestettiin teknisesti QR-koodeja ja Aurasma-sovellusta testaamalla. 
 
Kerättyjen asiakaskokemusten perusteella Rapolan linnavuori on vetovoimainen, mutta alueen infra-
struktuuri vaatisi välitöntä kunnostamista. Myös alueesta saatavilla oleva kartta eli retkiopas on nykyi-
sellään riittämätön matkailijan näkökulmasta. Osallistujat kaipaisivat myös lisäinformaatio kohteesta. 
Lisätietoja paikan päälle teknologian välityksellä tuotaessa, tärkeintä on tekniikan käyttämisen help-
pous ja käyttövarmuus. Uusia sovelluksia älypuhelimiin ei olla valmiita lataamaan luonnon keskellä. 
Lisäinformaation tuomisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi QR-koodeja, jotka matkailijat voisivat halu-
tessaan lukea. Lisätyn todellisuuden sovellusten avulla tuotavien elementtien arveltiin kiinnostavan ja 
palvelevan lähinnä lapsista ja nuorista koostuvia kävijäryhmiä.  
 
Kokeilujen perusteella voidaan todeta, että Rapolan linnavuori profiloitui asiakaskokemusten perusteel-
la pääasiallisesti luontomatkailukohteeksi. Alueen luontoympäristö ja maisemat tekivät osallistujiin vai-
kutuksen. Luontoympäristö nousikin kohteen suurimmaksi vetovoimatekijäksi. Alueen markkinointivies-
tinnässä tulisikin kiinnittää huomiota kohteen virkistyskäyttöön. Alueen muinaisjäännökset, erityisesti 
kuppikivi ja kalmistot saivat osallistujissa aikaan positiivisia tuntemuksia ja elämyksiä. Jäännökset sai-
vat osallistujat miettimään menneisyyttä, entisajan tapoja ja uskomuksia. Osa kokeiluun osallistuneista 
tempautui mukaan historiaan uhraamalla rahaa kuppikivellä. Näitä lisäarvoa tuottavia tekijöitä tulisi 
myös hyödyntää kohteen matkailullisessa kehittämisessä ja markkinoinnissa.  
 
Tutkimus tehtiin Humanistisen ammattikorkeakoulun toimeksiannosta Lights On! -hankkeelle. Rapolan 
linnavuoren alue on yksi hankkeeseen valituista historiallisista vallan linnakkeista, joita pyritään kehit-
tämään matkailun tarkoituksiin. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää Rapolan linnavuoren alueen mat-
kailua tukevissa kehittämistoimissa sekä Lights On! -hankkeen muissa kohteissa. 
 

Asiasanat elämys, elämyksellisyys, kestävä matkailu, kulttuurimatkailu, kulttuuriperintö, luontomatkai-
lu, täydennetty todellisuus 
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The objective of this study was to gather information about travelers' experience at Rapola Hill Fort. 
The purpose of this thesis was to collect information on factors that influence positive customer expe-
rience and perhaps even experientiality. The purpose was also to examine what added value aug-
mented reality can bring to visitor experience. The work was commissioned by Humak University of 
Applied Sciences. and it was part of Lights On! -project. 
 
Rapola Hill Fort area of relics consist for example sacrificial or cup-marked stones and burial grounds. 
Site also contains national and cultural landscapes and valuable natural environments. Site is attrac-
tive cultural tourism destination but poorly developed for the tourism purposes. Legislation sets pre-
condition for developing tourism. However, cultural heritage able to bring alive and experience for the 
visitors by using ICT solutions and augmented reality.  
 
The theoretical section explores, for example, human geography and the definitions related to the field 
of sustainable nature and cultural tourism. The empirical part consists of interviews conducted for the 
test subjects.  
The test subjects were interviewed to find out their opinions on the Rapola Hill Fort area customer 
experience. The data was collected from the test subjects who participated on two experimental visits 
which were held on March 2017 at the Rapola Hill Fort area. The first visit experimented visitors for the 
authentic customer experience. The second test experimented with augmented reality by using QR 
codes and Aurasma application. The collected data was analyzed using qualitative content analysis. 
 
The findings indicate that the Rapola Hill Fort area is attractive but site infrastructure should be re-
markably improved. In addition, an existing destination brochure is not sufficient to comprehend what 
the area has to offer. Visitor experience can be improved considerably if these things will be noticed 
and fixed. Also, providing more information about sites' attractions is needed. This additional infor-
mation could easily be added by the QR codes. The main issue is that technology used in the Rapola 
Hill Fort should be easy and reliable to use. The majority of participants believed that the applications 
of augmented reality might help children and young people to comprehend cultural heritage. 
 
The findings suggest that the Rapola Hill Fort area is mainly regarded as a nature tourism destination. 
The environment and cultural landscape made an impression on the tested individuals. The environ-
ment was regarded as the most interesting attraction on the site. In addition, the relics, especially sac-
rificial stones, and burial grounds, made an impression and were seen as attractions of cultural tour-
ism. Because of relics the test subjects reflected the past, the old habits, customs, and beliefs. Some 
of the tested individuals even sacrificed money at the sacred stone. These added value factors should 
be utilized when developing the area for tourism and marketing the destination to travelers. 
 
 
 
 

Keywords experience, experientiality, sustainable tourism, cultural tourism, cultural heritage, nature 
tourism, augmented reality  
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyö on osa laajempaa tutkimus- ja kehitysprojektia Lights On! -hanketta. 

Hanke rahoitetaan Central Baltic Interreg 2014–2020 -ohjelmasta ja se toimii vuosina 

2015–2018. Hankkeeseen valituille kohteille tavoitellaan lisää näkyvyyttä ja kiinnos-

tavuutta, ja tätä kautta pyritään löytämään paikoille uusia kävijäryhmiä. Hankkeen 

päätoimija on Metsähallituksen luontopalvelut. Humanistinen ammattikorkeakoulu on 

yksi hankkeen osatoimijoista ja käsillä oleva työ on oppilaitoksen toimeksianto. Tut-

kimuksen lähtökohtana on hankkeeseen valittujen kulttuurimatkailukohteiden kehit-

täminen. Tutkimustulosten tarkoituksena on hyödyttää koko hanketta. 

 

Tutkimus keskittyy hankekohteista tarkastelemaan Pirkanmaalla Valkeakosken 

Sääksmäellä sijaitsevaa Rapolan linnavuorta. Tutkimuksessa taustoitetaan matkai-

luelinkeinon merkitystä paikalliselle aluetaloudelle sekä kulttuuri- ja luontomatkailu-

kohteiden merkitystä alueiden vetovoimaisuuteen. Lisäksi työssä käydään läpi kult-

tuuriperintöön, luonnonsuojeluun ja suojeltujen alueiden käyttöön liittyviä aspekteja ja 

näiden reunaehtojen huomioimista kohteiden kehittämisessä. 

 

Tutkimuksessa nostetaan esiin yhteiskunnan rakenteiden muutosten johdosta synty-

neet uudenlaiset matkailun alalla vallitsevat trendit ja näiden vaikutus matkailijoiden 

tarpeisiin ja tätä kautta matkailuelinkeinoon ja edelleen palvelutarjontaan. Matkailijoi-

den tarpeet ovat muuttuneet yksilöllisemmiksi ja arvostukset ovat muuttuneet. Lisäksi 

digitalisaatio on tuonut matkailuun täysin uudenlaisia mahdollisuuksia ICT:n hyödyn-

tämisen ja erilaisten sovellusten avulla. 

 

Rapolan linnavuorella järjestettiin kaksi testitilaisuutta paikan kokemiseen ja elämyk-

sellisyyden kartoittamiseen liittyen maaliskuussa 2017. Tutkimuksessa tarkastellaan 

matkailun näkökulmasta tätä paikan kokemusta linnavuorelta, kohteen elämykselli-

syyttä ja lisätyn todellisuuden mahdollisesti tuomaa lisäarvoa paikan kokemiseen 

kohteessa vierailevien keskuudessa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää kohteen 

matkailun palvelutarjontaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. 
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1.1 Työn tarve ja opinnäytetyön tavoitteet 

 

Tutkimus tehdään Humanistisen korkeakoulun toimeksiantona Lights On! -

hankkeelle. Hankkeeseen valittujen kohteiden matkailullista kehittämistä varten tarvi-

taan pohjatietoa kohteiden nykytilasta sekä kartoitusta siitä, miten esimerkiksi infra-

struktuuria, kohdeinformaatiota sekä markkinointia voitaisiin kehittää. Lisäksi on tar-

peellista selvittää, millaista lisäarvoa erilaiset lisätyn todellisuuden elementit esimer-

kiksi kuvat ja videot, voisivat tuoda matkailukohteen kävijäkokemukseen. Tutkimuk-

sessa keskitytään hankekohteista Rapolan linnavuoreen. 

 

Matkailuelinkeino on nouseva ja työllistävä ala, jonka aluetaloudelliset vaikutukset 

heijastuvat koko alueen talouteen. Käsillä oleva opinnäytetyö on tutkimuksellinen ja 

pääasia on uuden tiedon tuottaminen. Kyseisellä uudella tiedolla tulee olemaan väli-

töntä sovellusarvoa Valkeakosken Rapolan linnavuoren matkailun kehittämisessä 

sekä uusien tuotteiden, palvelujen tai menettelytapojen kehittämisessä. Tutkimustie-

dolle on tarvetta, koska matkailutoimiala on dynaaminen ja matkailun trendit muuttu-

via. Matkailijoiden tarpeet ja arvostukset muuttuvat. Tämä heijastuu suoraan siihen, 

millaista palvelutarjontaa matkailijat arvostavat ja ovat siitä valmiita maksamaan.  

 

Työn tavoitteena on selvittää Rapolan linnavuorella järjestettävien kokeilujen avulla 

se, millaisena paikkana linnavuori koetaan ja miten tätä kohteessa vierailevien käyn-

tikokemusta voitaisiin mahdollisesti kehittää jatkossa matkailun näkökulmasta. Tutki-

muksessa pyritään nostamaan esiin ne olennaiset tekijät toisin sanoen paikan eri-

tyispiirteet, jotka Rapolan linnavuorella nousevat esiin paikan kokemiseen liittyen. 

Nämä esiin nousevat ja lisäarvoa tuottavat tekijät tulisi jatkossa huomioida Rapolan 

linnavuoren toimintaa kehitettäessä.  

 

Tutkimustulosten avulla pyritään nostamaan esiin, missä on se paikan kokemiseen 

liittyvä lisäarvo Rapolan linnavuorella, joka saa ihmisen kokemaan jotain merkittävää 

tai jopa haltioitumaan. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös muissa Lights On! -

hankkeen kohteissa.  
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1.2 Tutkimusasetelma, kysymykset ja työn rakenne 

 

Lights On! -hankkeessa halutaan kokeilla uusia toimintatapoja ja muun muassa sel-

vittää lisätyn todellisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksia matkailussa ja hankkee-

seen valituissa kohteissa. Tutkimusongelma liittyy Valkeakosken linnavuoren matkai-

lun kehittämiseen ja paikan kokemiseen sekä kohteen ”elämyksellisyyteen” nykyisel-

lään ja mahdollisten lisätyn todellisuuden elementtien avustuksella tulevaisuudessa. 

Rapolan linnavuorella järjestettävien kokeilujen avulla kartoitetaan tätä paikan koke-

musta ja mahdollista elämyksellisyyttä. 

 

Opinnäytteen tutkimusote on laadullinen, jonka empiirinen tutkimusosio perustuu 

haastatteluaineistoihin. Kokemusta Rapolan linnavuoresta paikkana ja matkailukoh-

teena lähestytään aluksi autenttisena eli sellaisena kuin kohde nykyisin näyttäytyy, 

jolloin kartoitetaan yksilöiden subjektiivista kokemusta linnavuoren alueesta. Tämän 

jälkeen kävijäkokemusta ja sen mahdollista muutosta tutkitaan kohteen todelliseen 

ympäristöön lisättävien elementtien avulla. Tutkimuksessa käytettävät menetelmät 

tullaan kuvailemaan tarkemmin luvussa seitsemän.  

 

Haastatteluaineiston käyttökelpoisuutta vahvistaa tehtävän analyysin lisäksi moni-

puolinen teoreettinen tarkastelu. Alla oleviin tutkimuskysymyksiin pyritään vastaa-

maan teoreettisen viitekehyksen ja kerättävän empiirisen aineiston avulla.  

 

Tutkimuskysymykset 

❖ Millaisena Rapolan linnavuori näyttäytyy kävijöiden kokemana? 

❖ Minkä vuoksi lisättyä todellisuutta mahdollisesti tarvittaisiin kohteessa? 

❖ Mitkä ovat paikan kokemiseen liittyvät olennaiset lisäarvoa tuottavat tekijät, 

jotka matkailutoimintaa kehitettäessä tulisi huomioida? 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu pääasiassa humanistisen maan-

tieteen sekä matkailututkimuksen perusteiden kautta. Häklin (1999,86) mukaan hu-

manistinen maantiede on nykyisellään kiinnittynyt osaksi monialaista ja poikkitieteel-

listä kulttuurintutkimuksen kenttää, jossa humanistisen maantieteen traditiolla on 

merkittävä tehtävä kulttuurin ja spatiaalisuuden suhteiden tulkitsijana. Matkailuilmiötä 

tutkimuksessa lähestytään pintapuolisesti.  
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Tutkimuksessa matkailulla viitataan ihmisten tilapäiseen liikkumiseen vapaa-ajalla 

vakinaisen asuinalueensa ulkopuolelle. Humanistisen maantieteen tradition lisäksi 

tematiikkaa lähestytään erilaisten käsitteiden kautta. Käsitteet liittyvät läheisesti kult-

tuuri- ja luontomatkailun kehittämiseen ja paikan vetovoimaan ulkopuolisten silmissä. 

Tutkimuksessa tarkastelun pääpaino on ihmisten paikan kokemisessa ja positiivisten 

kokemusten kautta mahdollisesti syntyvissä elämyksissä.  

 

Tutkimuksessa käydään aluksi läpi teoriaa seuraavasti: Luvussa kaksi taustoitetaan 

sitä, mikä Lights On! -hanke ja sen tavoitteet ovat ja mitä hankkeen erilaisilla toimen-

piteillä pyritään saavuttamaan matkailun kehittämisessä. Kolmannessa luvussa esi-

tellään Valkeakosken Rapolan linnavuoren alue ja kohteen nähtävyydet. Lisäksi kol-

mannessa luvussa kerrotaan lyhyesti alueella tarjolla olevista palveluista sekä mat-

kailun kehittämistoimintaan liittyvistä toimijoista sekä alueen saavutettavuudesta ja 

kohteen kävijöistä. Neljännessä luvussa esitellään matkailua elinkeinona, kulttuuri- ja 

luontomatkailua ja kestävää kehittämistä sekä alueen vetovoimaisuuteen liittyviä teki-

jöitä ja paikan kokemista.  

 

Viidennessä luvussa tarkastellaan elämystaloutta ja elämyksellisyyttä sekä kuvataan 

tarinoiden tuoman lisäarvon merkitystä matkailun kehittämisessä. Kuudennessa lu-

vussa kerrotaan ICT-teknologian hyödyntämisestä matkailun tarkoituksiin. Lisäksi 

luvussa kerrotaan mitä lisätty todellisuus tarkoittaa ja kuinka erilaisia lisätyn todelli-

suuden elementtejä voidaan hyödyntää matkailussa.  

 

Seitsemännessä luvussa käydään tarkemmin läpi Rapolan linnavuoren kokeiluiden 

toteuttamisessa käytettävät menetelmät. Kahdeksannessa luvussa käydään läpi ko-

keiluihin osallistuneiden henkilöiden kokemuksia Rapolan linnavuorelta kerättyjen 

haastatteluaineistojen pohjalta. Yhdeksännessä eli viimeisessä luvussa koitetaan 

jäljittää Rapolan linnavuoren erityispiirteitä matkailukohteena ja paikan kokemiseen 

liittyvää lisäarvoa. Luvussa käydään läpi niitä asioita, jotka nousevat Rapolan linna-

vuoren kävijöiden keskuudessa keskiöön kohteessa vierailtaessa. Tarkasteltavana 

on se, mitä kohteessa kävijöiden näkökulmasta tulisi kehittää ja tuoda paremmin esil-

le, ja jotka kohteelle toimintaa suunniteltaessa ja paikkaa kehittäessä matkailun tar-

peisiin kannattaisi huomioida.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA - LIGHTS ON! – HANKE 

 

 

Tutkimuksen taustalla on Lights On! -hankkeeseen valittujen kohteiden kehittäminen 

matkailun saralla. Hanke toimii vuosina 2015–2018 ja se rahoitetaan Central Baltic 

Interreg 2014–2020 -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 1 861 669 

euroa. Hankkeen päätoimija on Metsähallituksen luontopalvelut. Humanistisen am-

mattikorkeakoulun lisäksi hankekumppaneita ovat myös Riigimetsa Majandamise 

Keskus ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Hankkeessa on mukana yhteen-

sä kahdeksan historiallista vallan linnaketta (ks. kuvio 1.) Suomenlahden molemmilta 

puolilta. (Metsähallitus 2017a.) 

 

 

2.1 Historialliset vallan linnakkeet matkakohteina 

 

Hankekohteet Suomessa ovat Kuusiston piispanlinnan rauniot, Raaseporin rauniolin-

na, Rapolan linnavuori ja Vallisaari. Virossa hankekohteita ovat Keila-Joan historialli-

nen kartanopuisto, Lõhaveren linnoitus, Neerutin linnavuori sekä Varbolan linnavuori. 

(Metsähallitus 2017b.) 

 

 

Kuvio 1. Lights On! -hankekohteet (Metsähallitus 2017b) 

 

Metsähallituksen (2017b) mukaan hankkeen avulla pyritään nostamaan esille Itäme-

ren koilliskolkan yhteistä menneisyyttä. Hankekohteiden menneisyys havainnollistaa, 

kuinka muun muassa kotimaiset ja ulkomaiset voimat ja poliittinen juonittelu ovat 

muovanneet maita vuosisatojen kuluessa. Nämä historialliset nähtävyydet, vallan 

linnakkeet ovat antaneet aineksia myös lukuisiin tarinoihin, legendoihin ja myytteihin. 
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2.2 Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet 

 

Lights On! -hankkeella kehitetään muinaisia vallan linnakkeita Suomessa ja Vi-rossa. 

Hanke luo historiallisten matkakohteiden verkoston Suomeen ja Viroon. Metsähalli-

tuksen (2017c) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (2017) sivuilta löytyvien tieto-

jen mukaan kyseessä on palvelujen, kävijäkokemuksen ja markkinoinnin parantami-

seen keskittyvä hanke. Hankkeen tarkoituksena on innostaa ihmisiä vierailemaan 

raunioilla, linnoituksissa ja linnavuorilla sekä kehittää niiden laatua matkakohteina. 

Historialliset vallan linnakkeet Suomenlahden molemmilla puolilla ovat toimijoiden 

mukaan vetovoimaisia, mutta tällä hetkellä melko tuntemattomia ja heikosti kehitetty-

jä matkakohteita. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankkeeseen valittujen kohtei-

den laatua matkakohteina, lisätä kävijämääriä ja houkutella paikalle uusia kävijäryh-

miä. (Metsähallitus 2017c; Humanistinen ammattikorkeakoulu 2017.) 

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kohteiden laatua matkailunäkökulmasta ja luoda 

historiallisten matkakohteiden verkosto Suomeen ja Viroon. Hankkeeseen sisältyy 

alueen vierailijainfrastruktuurin parantamista, tuotteistamisvalmennusta alueen mat-

kailutoimijoille, kansainvälinen valaistuskilpailu ja korumuotoilu-kilpailu sekä erilaisia 

innovatiivisia ja osallistavia, suurelta osin pelillisyyteen nojaavia palveluja, joilla hou-

kutellaan kohteille kävijöitä. Kävijäkokemuksen kehittämisessä keskeisenä osana on 

kohteiden palvelurakenteiden parantaminen. Matkailijat pääsevät kulkemaan kunnos-

tettuja ja uusia reittiyhteyksiä pitkin, ja uusissa opasteissa ja mobiiliopastuksessa ker-

rotaan tarinoita historian käänteistä. (Metsähallitus 2017c; Humanistinen ammattikor-

keakoulu 2017.) 

 

Hankkeessa tuotetaan luovia markkinoinnin työkaluja käyttäen tuoreita lähesty-

mistapoja, kuten pelillistämistä ja lisätyn todellisuuden elementtejä. Humanistinen 

ammattikorkeakoulu ideoi ja testaa keinoja tuoda historian tarinat ja hahmot eri tavoin 

kävijän koettavaksi sekä testaa yhteisöllisiä keinoja tuoda menneet ajat omakohtai-

siksi elämyksiksi. Suunnitteilla on muun muassa mobiilipohjainen peli, joka yhdistää 

kaikki hankekohteet, innostaa vierailemaan niissä ja tutustumaan historiaan paikan 

päällä suoritettavien tehtävien kautta. (Kulttuuriympäristömme.fi-palvelu 2016.)  
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3 VALKEAKOSKEN RAPOLAN LINNAVUORI 

 

 

Rapolan linnavuori on Suomen suurin muinainen linnavuori. Alue sijaitsee Hämeen-

linnan ja Tampereen puolivälissä Pirkanmaalla Valkeakosken kunnassa Sääksmäel-

lä. Valkeakosken keskustasta matkaa Rapolanharjulle on noin 8 km. Rapolanharju 

on suojeltu paitsi muinaismuistolailla (1963) myös luonnonsuojelulailla (1923). Rapo-

lanharju lähiympäristöineen on Suomen laajin yhtenäinen muinaismuistoalue. Rapo-

lassa voi havaita historiakohteelle tyypillisen ajallisen kerrostuneisuuden. Alueella on 

nähtävissä jälkiä eri aikakausien kerrostumista ja historiasta, joista koostuu moninai-

nen kiehtova kokonaisuus. Lisäksi alueella on vaikuttavia kulttuurimaisemia ja arvo-

kasta luontoa. Rapolan linnavuori siirtyi Museovirastolta Metsähallituksen hallintaan 

vuonna 2014, kohdetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut. (Metsä-

hallitus 2017d; Kajala 2017.) 

 

Rapolanharju Valkeakosken Sääksmäellä on osa Vanajaveden laakson kansallis-

maisemaa ja valtakunnallisesti merkittävää Sääksmäen -Tarttilan kulttuurimaisema-

aluetta. Alla olevasta kuviosta 2 on nähtävissä se, että Suomen suurimman muinais-

linnan jäänteiden lisäksi alueella on esihistoriallisen ajan asumusten jäännöksiä, 

kalmistoja, uhrikiviä sekä muinaispelto. (Valkeakosken kaupunki 2015.) 

 

 

Kuvio 2. Rapolan linnavuoren alueen kohde-esite (Metsähallitus 2017e) 
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Rapolanharju on eräs maamme merkittävimpiä esihistoriallisia linnavuoria, joka on 

ollut käytössä ainakin vuosina 800-1250 (Valkeakosken kaupunki 2016). Huurteen 

(1995, 204) mukaan muinaislinnat ovat useimmiten sijainneet asutuksen lähellä. Ta-

vallisesti linnavuoret ovat korkeita ja jyrkkärinteisiä, jo luonnostaan vaikeapääsyisiä 

kallioita ja mäkiä. Loivia kohtia on voitu varustaa puolustusta varten. Useimmiten val-

lit ovat olleet suurista kivistä ilman laastia rakennettuja leveitä kiviaitoja, joiden kor-

keus on noussut pariinkin metriin. Soraharjuilla- ja mäillä valleja on myös sorasta. 

Vallin päällä lienee ollut puuvarustus, jollaisesta on merkkejä Sääksmäen Rapolassa. 

Pääsy linnaan on ollut vallissa olevien porttiaukkojen kautta. (Huurre 1995, 204.) 

 

Linnavuoreen liittyy kiinteästi harjun lounaisrinteellä sijaitseva laaja muinaismuisto-

alue. Sieltä on löydetty muun muassa yli 100 hautaröykkiötä käsittävä polttokalmisto-

alue ja rautakautinen muinaispelto. Samoin linnavuoreen on kiinteästi liittynyt Sauna-

lahden pohjukassa sijainnut muinainen satama. Vuosisatoja jatkunut asutus Rapo-

lanharjun rinteillä on jättänyt jälkensä myös harjun luontoon ja etenkin kasvillisuu-

teen. Erityisen merkittävä vaikutus on ollut linnavuoren läheisyydessä sijaitsevilla 

Rapolan ja Voipaalan kartanoilla. (Valkeakosken kaupunki 2016.) Rapolanharjun vä-

littömässä läheisyydessä sijaitsevat keskiajalta peräisin olevat Voipaalan ja Rapolan 

kartanot sekä 1550-luvulla rakennettu Sääksmäen harmaakivikirkko. Yhdessä mai-

seman eri elementit muodostavat kerroksellisen kulttuurikokonaisuuden esihistoriasta 

nykypäivään. (Valkeakosken kaupunki 2015.) 

 

Rapolan linnavuorelle ja muinaisjäännösalueelle on vapaa pääsy. Rapolan linnavuor-

ta voidaan suositella historiasta kiinnostuneille ja jylhien maisemien ystäville. Maasto 

on kuitenkin epätasaista ja vaikeakulkuista, eikä Rapolanharjulle pääse pyörätuolilla. 

Liikuntaesteisten ja näkövammaisten on suositeltavaa ottaa mukaansa avustaja. Ra-

palum-näyttelyyn on esteetön pääsy. (Metsähallitus 2017d; Metsähallitus 2017e.) 

Muinaismuistolain mukaan muinaisjäännöksiin kajoaminen ilman lupaa on kielletty. 

Luonnonsuojelulaki puolestaan pyrkii säilyttämään alueen luonnon nykytilassaan. 

Harjualueella toivotaankin käytettävän valmiita polkuja, liikuttavan rauhallisesti ja 

kunnioittavan ja suojeltavan ympärillä näkyviä muinaismuistoja, kasveja ja eläimiä. 

(Valkeakosken kaupunki 2012.) 
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3.1 Rapolan linnavuoren alueen esittely ja nähtävyydet  

 

Rapolan linnavuoren alue tarjoaa paljon ainutkertaista historiallista nähtävää. Alueel-

la on muinaislinnan lisäksi muun muassa muinaispelto, uhri- eli kuppikiviä ja kalmis-

toja sekä rautakauden aikaisia asuinpaikkoja. Alueella on myös kansallis- ja kulttuu-

rimaisemia ja arvokasta luontoa esimerkiksi uhanalaisia perinneympäristöjä. Rapolan 

alueen maisemat ovatkin innoittaneet taiteilijoita. Rapolan linnavuorella ja muinais-

jäännösalueella kuljetaan kirjaimellisesti kulttuuriperinnön keskellä. Alueella olevat 

patikointireitit esittelevät luontoa ja kulttuuria. (Metsähallitus 2017f.) ”Rautakuonaa ja 

Rapolan tarinoita” -opetuspaketti on laadittu täydentämään ja tukemaan historian 

opetusta ala-koulussa. Opetuspaketin virtuaalisen reitin varrelle on liitetty rasteja, 

joita näpäyttämällä aukeaa rautakautta ja Rapolaa käsitteleviä tietoiskuja ja niihin 

liittyviä tehtäviä. (Valkeakosken kaupunki 2009.) 

 

Harjualueen ympäristössä kulkee opastettuja reittejä, joita seuraamalla saa käsityk-

sen siitä, mitä kaikkea Rapolan esihistorialliseen kulttuuriperintöön kuuluu. Luonto- ja 

muinaispolut ovat pituudeltaan 1,6 km ja 6 km, jotka on merkitty reittimerkein ja opas-

tein. (Valkeakosken kaupunki 2015.) Valkeakosken Rapolanharjun kuusi kilometriä 

pitkän polun varrella sijaitsevat muun muassa seuraavat muinaisjäännökset: 1. Ma-

tomäen rautakautinen röykkiöalue, 2. Hirvikallion rautakautinen röykkiöalue ja poltto-

kalmisto, 3. Voipaalan uhrikivi, 4. Hirvikallion uhrikivi ja 5. Rapolan rautakautinen lin-

navuori. Lisäksi reitin varrella on muitakin nähtävyyksiä. Reitin varrella sijaitsee kaksi 

1500-luvun lopulla syntynyttä kartanoa. Niistä Rapolan kartano on presidentti P. E. 

Svinhufvudin synnyinkoti (1861). Rapolanharjun alue on myös tunnettu kulttuurivai-

kutteisten kasvien esiintymisalue ja siellä on muun muassa valtakunnallisesti arvok-

kaita perinnebiotooppialueita. (Museovirasto- Suomen muinaispolut 2014.) 

 

 

3.2 Alueen palvelut ja toimijat 

 

Rapolan linnavuoren alueella on Voipaalan kartanon eli nykyisen Voipaalan taide-

keskuksen lisäksi saatavilla muitakin yhteistyötahojen palveluja, kuten erilaisia hy-

vänolon hoitoja. Saatavilla on myös teemallisia yleisöopastuksia, joita tarjoavat Val-

keakoski oppaat ry Valkeakosken Matkailuinfon kautta sekä Regnum Rapalum -
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linnavuorikierroksia. Rapolan linnavuoren alueella on myös myytävänä esimerkiksi 

postikortteja, käsitöitä ja kirjoja. Kartanokahvila sijaitsee päärakennuksessa eli taide-

keskuksen yhteydessä, jossa sijaitsevat myös wc sekä inva-wc, jotka ovat käytettä-

vissä taidekeskuksen ollessa auki. Taidekeskuksen palvelut ovat kaikkien alueen 

matkailijoiden käytettävissä Voipaalan taidekeskuksessa, jonka pysäköintialueelta 

lähtee polku harjulle. (Metsähallitus 2017g.) 

 

Voipaalan taidekeskuksen ilmainen Rapalum-näyttely sijaitsee kartanon talliraken-

nuksessa ja on avoinna toukokuusta syyskuun loppuun tilauksesta. Rapalum-näyttely 

kertoo Rapolanharjun ja Sääksmäen esihistoriasta, historiasta ja ympäristöstä. (Met-

sähallitus 2017g.) Alueella on lisäksi tarjolla muun muassa seuraavia palveluja: Kah-

vila ja sekatavarapuoti Rapolan Rosefiina l. ”Rosefiinan puoti ja Mummon keittiö”, 

joka sijaitsee Voipaalan kartanon pihapiirissä. Osuuskunta Elonjuuren jäsenet puo-

lestaan tarjoavat erilaisia hoito- ja hyvinvointipalveluja. Sisustusompelu pientä ja 

kaunista valmistaa ja myy sisustustekstiilejä. Voipaalan vanhassa viljamakasiinissa 

Sääksmäentien varressa Elias Ilkan ateljeessa on esillä Valkeakosken kuvataiteilijat -

yhdistyksen jäsenten vaihtuvia näyttelyitä kesäkaudella. Kudonta-asema Pellavapää 

sijaitsee Voipaalassa vanhan aittarivin päädyssä. Kudonta-aseman toiminta on osa 

Valkeakoski opiston tarjontaa Sääksmäellä. (Valkeakosken kaupunki 2017a.) 

 

Voipaalan taidekeskuksessa ja lähialueella järjestetään myös muita näyttelyjä ja ta-

pahtumia ympäri vuoden. Alueella tullaan järjestämään esimerkiksi 26.8.2017 Mui-

naistulien ilta sekä Wanhan ajan markkinat 2.9.2017. (Valkeakosken kaupunki 

2017b.) Sääksmäellä sijaitsevassa Ritvalan kylässä järjestetään muun muassa Ritva-

lan Nuorisoseuran toimesta helkajuhlat, joka on Suomen vanhin kansanperinnejuhla. 

Helkajuhlaa vietetään helluntaina 4.6.2017. (Ritvalan Nuorisoseura 2017.) 

 

Rapolan linnavuoren alueella ja lähiympäristössä on saatavilla erilaisia palveluja. 

Useimmiten näiden matkailijoillekin tarjottavien palvelujen tarjontaan osallistuu moni-

nainen joukko erilaisia paikallisia, alueellisia sekä valtakunnallisia toimijoita. Eri toimi-

joiden yhteistyö mahdollistaa kattavan palvelutarjonnan kohteilla kävijöille ja luo mo-

nipuolisemmat mahdollisuudet osallistua alueen luonto- ja kulttuurimatkailun tarjon-

taan. Vesterisen (2010,11) mukaan yhteistyötä tarvitaankin muun muassa tuotteis-
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tamisessa, kulttuuri- ja matkailusektorin vahvuuksien yhdistämisessä sekä markki-

nointi- ja yhteistoimintaverkostoissa. 

 

Vesterisen (2010) mukaan sekä matkailu- että kulttuurialojen toimintaa kuvaavat ha-

janaisuus ja toimijoiden pienuus. Aloilla käytettävä kieli on erilaista, käytettävissä ole-

vat resurssit ovat vähäiset eikä tietoa kulttuurimatkailun liiketoiminnallisesta kannat-

tavuudesta, markkinoinnista ja asiakkaiden toivomuksista ole. Vesterisen (2010) tut-

kimuksessa kulttuurimatkailun toimijoiksi tunnistettiin ministeriöt, rahoittajat, edistäjät, 

edunvalvojat, kehittäjät, katto-organisaatiot, tiedotuskeskukset, myyjät, koulutus- ja 

tutkimusorganisaatiot. Aluetasolla kulttuurimatkailun kentässä on julkishallinnon toi-

mijoita, rahoittajia, matkailuorganisaatioita, oppilaitoksia ja kehittämiskeskuksia, yh-

distyksiä ja säätiöitä, sekä suuri joukko kulttuurin eri osa-alueita edistäviä yhdistyksiä, 

jotka eivät tunnista rooliaan kulttuurimatkailukentässä. (Vesterinen 2010, 8-10.) 

 

Valkeakosken kaupungin ja muiden paikallisten yksityisen ja kolmannen sektorin toi-

mijoiden lisäksi alueen matkailulliseen kehittämistoimintaan osallistuvat julkisen sek-

torin alueelliset ja valtakunnalliset toimijat. Paikallisia toimijoita ovat muun muassa 

erilaiset yhdistykset, säätiöt ja tutkimus- ja oppilaitokset, matkailuyritykset ja muut 

paikalliset yrittäjät, joiden toiminta tukee matkailua. Lisäksi alueen kehittämistoimissa 

paikallistasolla voi toimia esimerkiksi aktiivisia yksityishenkilöitä, historioitsijoita ja 

erilaisia kulttuuritaitajia, joiden paikallistietämys ja osaaminen voi olla korvaamatonta. 

 

Vesterisen mukaan (2010, 11) kulttuuritoimijat eivät usein tunnista itseään kuuluvaksi 

kulttuurimatkailutoimijoiden joukkoon. Esimerkiksi aluetasolla toimivat kulttuuriyhdis-

tykset eivät tunnista olevansa osa matkailua. Yhdistykset eivät välttämättä huomioi 

matkailua edes suunnitelmatasolla, koska oma toiminta koetaan aatteellisena, yleis-

hyödyllisenä, vain paikallisasukkaille suunnattuna toimintana tai taiteilijan vapautena.  

 

Alueellisia julkisen sektorin toimijoita ovat muun muassa Pirkanmaan maakuntamu-

seo ja Pirkanmaan liitto. Lisäksi alueen matkailulliseen kehittämistoimintaan osallis-

tuvat julkisen sektorin valtakunnalliset toimijat. Metsähallitus vastaa alueen kunnos-

sapidosta ja hoitaa aluetta. Museovirastolla on myös tärkeä rooli Rapolan linnavuo-

ren alueella, koska alueella on muinaismuistoja. Lisäksi hanketoimijat ovat osaltaan 

linnavuoren alueen kehittämistoiminnoissa mukana. 
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3.3 Kohteen saavutettavuus ja kävijäryhmien tilastointi 

 

Kulttuuripalveluiden saavutettavuudella voidaan viitata moneen eri asiaan näkökul-

masta riippuen esimerkiksi rakennetun ympäristön esteettömyys, saavutettavuus eri 

aistien avulla, alueellinen saatavuus, sosiaalinen saavutettavuus ja niin edelleen. 

Näkökulmasta riippumatta hyvä saavutettavuus lisää joka tapauksessa yksilöiden 

mahdollisuuksia tehdä itse, osallistua ja saada elämyksiä. Kulttuuripalvelujen alu-

eellinen saatavuus liittyy siihen, minkälaista kulttuuritarjontaa alueella on, ja millais-

ten kulkuyhteyksien päässä ja miten ne ovat saavutettavissa. (Kulttuuria kaikille-

palvelu 2017.) Kulkeminen julkisella liikenteellä ei ole välttämättä varteen otettava 

vaihtoehto, jos kohde sijaitsee kaukana eikä julkisia yhteyksiä ole juurikaan tarjolla.  

 

 

Kuvio 3. Rapolan sijainti ja saavutettavuus, Metsähallitus 2017e. 

 

Omalla autolla ja julkisilla yhteyksillä Rapolan linnavuorelle 

Voipaala sijaitsee VT 130 tien varrella Hämeenlinnasta 38 km ja Tampereelta 40 km 

päässä. Rapolan linnavuorelle on liikenneopasteet Helsingin–Tampereen moottori-

tieltä liittymistä 29 ja 30 (ks. kuvio 3). Opasteet johtavat Voipaalan taidekeskuksen 

pysäköintialueelle (osoite Sääksmäentie 772), josta lähtee viitoitettu reitti Rapolan-

harjulle. Junalla kohteeseen pääsee esimerkiksi Tampereen suunnasta matkustamal-

la Toijalaan, josta matkaa Rapolaan on vielä noin 15km. Valkeakoskelta Rapolanhar-

julle pääsee paikallisliikenteen linja-autovuoroilla. Tampereelta ja Hämeenlinnasta 
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Rapolanharjulle pääsee pikavuoroliikenteen linja-autovuoroilla. Bussit kulkevat esi-

merkiksi Valkeakoskelle ja takaisin Tampereen suuntaan tunnin välein. Pikavuorolii-

kenteen lähin pysäkki on tiellä 130 Sääksmäentien risteyksessä, pysäkin nimi on 

Sääksmäki KK TH. Linja-autojen pysäkeiltä kävelee Rapolan linnavuorelle noin 15 

minuutissa. (Metsähallitus 2017e.) 

 

Esteettömyys puolestaan viittaa siihen, miten rakennetussa ympäristössä on huo-

mioitu monenlaisten yleisöjen tarpeet ja kuinka hyvin sekä sisätiloissa että ulkotilois-

sa pystyy toimimaan. Saavutettavuus ulottuu koko reitille. Saavutettavissa tiloissa on 

esteetöntä ja turvallista liikkua, jonka lisäksi löytyy esimerkiksi esteettömiä WC-tiloja. 

Tarjolla on esteettömiä autopaikkoja ja tasaisia kulkuväyliä. Opasteet ovat selkeitä ja 

valaistus on hyvä. (Kulttuuria kaikille -palvelu 2017.) Rapolan maasto on epätasaista 

ja vaikeakulkuista, eikä harjulle pääse pyörätuolilla. Rapalum-näyttelyyn on kuitenkin 

esteetön pääsy ja taidekeskuksen yhteydessä sijaitsevat esteettömät saniteettitilat. 

 

Rapolan linnavuoren kävijämäärät ja tilastointi 

Metsähallitus kerää hoitamistaan suojelu- ja retkeilyalueista vuosittain käyntimääriä. 

Käyntimäärien keruu tapahtuu monin eri menetelmin. Kohteissa on esimerkiksi erilai-

sia kävijälaskureita, joiden avulla saadaan tietoa eri reittejä tai maastopalveluja käyt-

tävistä. (Metsähallitus 2017h.) Metsähallituksen toimesta aloitettiin vuonna 2014 Ra-

polan linnavuoren käyntimäärätilastointi. Ensimmäisenä vuonna Rapolan linnavuoren 

harjun kävijöitä ei kuitenkaan tilastoitu. Vuoden 2015 kokonaiskäyntimäärä jouduttiin 

arvioimaan, koska kaksi elektronista polkulaskuria saatiin alueelle asennettua vasta 

lokakuussa 2015. (Kajala 2017.) 

 

Nyt Rapolan kävijämäärien tilastointia varten toimivat laskurit raksuttavat Rapolan 

harjun parkkipaikalta lähtevällä polulla ja muurilla. Käyntimäärätilasto vuodelta 2016 

perustuu näihin kahteen laskuriin. Vuoden 2015 arvioitu kokonaiskäyntimäärä Rapo-

lan linnavuorella oli 10 000. Vuonna 2016 Rapolan linnavuoren laskureihin perustuva 

käyntimäärä oli 20 600. Rapolasta ollaan Metsähallituksen toimesta tehty vuonna 

2015 kävijätutkimus ja sen raportti tullaan julkaisemaan lähiaikoina. (Metsähallitus 

2017i; Metsähallitus 2017j; Kajala 2017.) 
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Tarkemmat kuukausittaiset käyntimäärätilastot Rapolasta vuodelta 2016 (ks. tauluk-

ko 1.) kertovat siitä, että heinäkuussa alueella vieraillaan suhteellisesti eniten vuoden 

aikana (kävijämäärä 3367). Muutenkin kesäaikaan kohteella vieraillaan huomattavas-

ti enemmän kuin hiljaisina talvikuukausina. Vähiten kohteella on ollut kävijöitä alku-

vuodesta eli tammikuussa sekä helmikuussa ja loppuvuodesta eli marras- ja joulu-

kuussa. Kyseisinä talvikuukausina kävijämäärät ovat jääneet alle 1000, tammikuun 

kävijämäärän ollessa alhaisin (378 kävijää). 

 

Taulukko 1. Rapolan linnavuoren käyntimäärien tilastointi kuukausittain 2016  

(Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä 2017.) 

 

 

 

Rapolan linnavuoren kävijämäärien kehitystä voidaan tarkastella muutaman vuoden 

kuluttua, kun laskureiden ja muiden menetelmien avulla kerättyä tietoa Rapolan lin-

navuoren kävijäryhmistä on enemmän käytettävissä. 
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4 MATKAILU, PAIKAN KOKEMINEN JA ALUEEN VETOVOIMAISUUS 

 

 

Matkailu on kansainvälinen ja kasvava toimiala, jonka toimintaympäristö vaihtelee 

nopeissa sykleissä. Matkailulla on yhä suurempi merkitys Suomen kansantaloudelle. 

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2014 oli arviolta 4,4 mil-

jardia euroa, joka on 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Matkailuun kulu-

tettiin Suomessa vuonna 2014 arviolta 14,2 miljardia euroa. Summa sisältää suoma-

laisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten mat-

kailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli noin 28 prosenttia eli 4,03 mil-

jardia euroa. Matkailu on työvoimavaltainen ala, joka työllistää erityisesti nuoria, eikä 

sitä voida mainittavasti automatisoida. Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2014 

yhteensä 139 200 henkilöä ja matkailualalla toimi 28 900 yritystä. Uusia yrityksiä syn-

tyy eniten ohjelmapalveluihin. Matkailu pysyy liiketoimintana Suomessa, sitä ei voida 

siirtää ulkomaille. Matkailulla on myös aluepoliittista vaikutusta, syrjäisemmät seudut 

voivat elää ja kukoistaa matkailun vuoksi. (VisitFinland 2017a ja VisitFinland 2017b.) 

 

 

4.1 Matkailuelinkeino ja muuttuvat trendit 

 

Matkailu on kausiluonteista, lisäksi useat matkailualan työpaikat ovat osa-aikaisia. 

Kausiluonteisuudella tarkoitetaan sitä, että matkailijavirrat jakautuvat epätasaisesti 

vuoden eri kuukausille. Tästä johtuen matkailua varten rakennettu infrastruktuuri on 

osan vuodesta vajaakäytöllä, kun taas sesonkien aikana resurssit esimerkiksi majoi-

tuskapasiteetti voivat osoittautua riittämättömiksi. Kulttuurimatkailun nähdään kuiten-

kin olevan muita matkailumuotoja vähemmän riippuvainen sesonkivaihteluista. (Hon-

kanen 2001, 108.) 

 

Puhakka (2001) tarkastelee tutkimuksessaan ”Matkailukysynnän trendit vuoteen 

2030 mennessä” ajankohtaisia alaan liittyviä trendejä. Yleisiä trendejä matkailussa 

ovat muun muassa se, että matkailijat haluavat yksilöllisiä ja identiteettiään heijasta-

via palveluja. Vapaa-ajan paineet ja snacking-kulttuuri lisäävät puolestaan lyhytlo-

mien kysyntää. Matkoja tehdään yhä useammin myös lyhyempänä niin sanottujen 
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perinteisten loma-aikojen ulkopuolella. Matkailijat kaipaavat lisäksi uudenlaista yhtei-

söllisyyttä. Eettisen ja vastuullisen matkailun odotetaan myös kasvavan ja esimerkiksi 

hyvinvointi- ja terveysmatkailun odotetaan kasvavan edelleen. Luontomatkailussa on 

kysyntää ”turvalliselle vaaralle” ja aidoille kokemuksille. Matkailijat etsivät lisäksi aito-

ja kokemuksia ja mahdollisuutta itsensä kehittämiseen. Kulttuurimatkailijat arvostavat 

paikallisuutta, perinteisiin liittyviä arvoja ja paluuta juurille. 

 

Trendeinä ja kasvavina suuntauksina nähdään myös virtuaalimatkailu ja lisätyn todel-

lisuuden mahdollisuudet muiden matkailua tukevien teknologioiden ja sovellusten 

ohella. Uudet matkailijaryhmät, teknologinen kehitys sekä ajatukset yhteisöllisyydestä 

ja jakamistaloudesta haastavat matkailutoimijoiden liiketoimintamalleja. Myyntikoh-

teena ei ole enää matka vaan yksilöllinen ja merkityksellinen kokemus – elämys. 

 

Matkan hahmottaminen ja jäsentäminen matkailijoiden kokemusten ja niiden merki-

tyssisältöjen näkökulmasta auttaa ymmärtämään, miksi matkailijat toimivat niin kuin 

toimivat ja mitä he itse asiassa saavat matkailusta. Tämä puolestaan tukee matkojen 

entistä asiakaslähtöisempää ja tehokkaampaa markkinointia. (Lüthje 2001, 25.) Ahon 

(2001, 33) mukaan matkailu on tärkeä areena ihmisten pyrkimyksille etsiä lisäsisältöä 

hyvinvointiinsa. Matkailu kykenee tarjoamaan laaja-alaisen toteutusfoorumin lukuisal-

le joukolle inhimillisiä tarpeita, kuten rentoutuminen ja kuntoutuminen, yhteisöllisyy-

den tunne, sosiaalinen hyväksyntä, arvostus, oppiminen ja muut henkilökohtaiset 

saavutukset, itsensä toteutus eri muodoissaan ja esteettiset elämykset. 

 

Tietoa matkailijoiden kokemuksista tarvitaan matkailun markkinaviestinnässä, seg-

mentoinnissa ja asemoinnissa. Lisäksi informaatiota kokemuksista tarvitaan tuoteke-

hityksessä matkojen koetun laadun parantamiseksi sekä asiakastyytyväisyyden li-

säämiseksi. Matkailijoiden kokemusmaailmojen ymmärtäminen auttaa matkailuelin-

keinoa tunnistamaan niitä matkan elementtejä, joilla on turisteille suuri painoarvo, 

sekä elementtejä, joita elinkeino ei voi kontrolloida, mutta joissa kielteisten kokemus-

ten riski on suuri. (Lüthje 2001, 25.) 
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4.2 Paikan kokemisesta - humanistinen maantiede 

 

Humanistisen maantieteen näkökulmasta tilan, paikan tai maiseman kokemusta voi-

daan lähestyä yksilön kokemuksellisuutta tarkastelemalla, jolloin eletty ja koettu tila 

korostuu. Tilaa ei tällöin ymmärretä kulttuurista ja yhteiskunnasta erillisenä. Esimer-

kiksi maisema voidaan ymmärtää paikkaan ja luontoon läheisesti sidoksissa olevana 

elettynä ympäristönä, joka muodostuu subjektiivisissa kokemuksissa. Maisema on 

todellinen vasta kun tulemme siitä tietoisiksi. Tällöin ihminen nostetaan aktiiviseksi 

alueen, paikan tai maiseman kokijaksi, jolloin hänelle muodostuu inhimillisiä, yksilölli-

siä ja subjektiivisia merkityksiä. (Häkli 1999, 81-82.) Kokonaisvaltainen tilan tai pai-

kan kokemus on aina yksilöllinen. 

 

Tila syntyy yhteiskunnallisesti, sitä tulkitaan subjektiivisesti ja kulttuurisesti ja se kie-

toutuu ihmisten elämään ja yhteiskunnallisten prosessien kulkuun. Tila on sosiaali-

nen ja erottamattomasti osa yhteiskuntaa, ei pelkkä fyysinen rakenne tai ulottuvuus. 

Maisema, alue ja paikka viittaavat inhimillisessä elämässä merkittäväksi koettuun 

ympäristöön, jota voidaan esimerkiksi ihastella tai hyljeksiä, ympäristöön jota tulki-

taan ”luetaan”, eletään ja muokataan. (Häkli 1999, 82.) 

 

Tilan käsite tulkitaan humanistisessa maantieteessä inhimillisen elämän ja kokemi-

sen kautta. Se ei ole ennalta tietynlaiseksi kuviteltu ulottuvuus, vaan kuvaa sitä, että 

elämme aina jossakin ympäristössä, jolla on paitsi fyysiset ominaisuutensa, myös 

meille merkittävät piirteensä. Merkitykset ja erityisiin paikkoihin liittyvät tunteet ovat 

tärkeämpiä tai vähintään yhtä tärkeitä kuin tilan fyysisyys. Fyysisen etäisyyden ko-

keminenkin riippuu siitä, millaisia merkityksiä kulloinkin annamme etäisyydelle. (Häkli 

1999, 83.) Karjalaisen (2004) mukaan paikkasuhteemme ovat ruumiillisesti ja kaikin 

aistein koettuja tunnetiloja, kohdetta koskettavaa havainnointia, kokemista ja tulkit-

semista. Toiminnoissamme joudumme jatkuvasti tulkitsemaan ympäristöämme käyt-

tämällä hyväksi kokemuksiamme, tietojamme ja kieltämme. Ympäristössä toimimi-

nen, ympäristön havaitseminen ja tulkitseminen liittyvät saumattomasti toisiinsa. (Kar-

jalainen 2004, 52, 60.) 

 

Humanistisen maantieteen näkökulmasta paikka tarkoittaa elettyä tilaa, joka syntyy 

erilaisten merkityksenantojen kautta. Paikan määrittelyssä korostuu paikkojen moni-
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nainen luonne ja paikka voidaankin nähdä enemmänkin mentaalisena kuin fyysisenä 

sijaintina. Kuusisto-Arposen (2006, 32-33) mukaan paikan käsitteessä yhdistyvät so-

siaaliset rakenteet, yhteisöllisyys, kokemuksellisuus ja kuulumisen tunne. Paikan 

merkityksestä paikkatunteesta puhuttaessa tiedon ja tunteiden väliset siteet korostu-

vat. Tällä tarkoitetaan sekä tiedostettua että tiedostamatonta paikkatunteen rakenta-

mista. Paikka voi ilmetä millä maantieteellisellä tasolla hyvänsä, eivätkä paikkojen 

rajat ole yleensä selväpiirteisiä toisin kuin esimerkiksi alueiden hallinnolliset rajat. 

 

Paikan olemuksen tärkein määrittäjä onkin kokemus ja kuuluminen. Paikkatunne 

rakentuu jokaiselle yksilölle oman henkilöhistorian kautta, kuitenkin niin, että pai-

kasta tietämämme ja jopa kokemamme asiat ovat tulleet osaksi meitä sosiaalisen eli 

yhteisöllisen muistin kautta. (Kuusisto-Arponen 2006, 32-33.) Paikka ei ole pelkäs-

tään tietty sijainti vaan se merkitsee aina jotakin jollekulle. Paikat muodostuvat ympä-

ristölle tai tilalle antamistamme kulttuuris-yksilöllisistä merkityksistä. Paikkojen mitta-

kaava ja merkitykset vaihtelevat tilanteesta ja hetkestä toiseen, ja kullakin paikalla on 

oma identiteettinsä, joka tekee siitä ainutlaatuisen, erilaisen verrattuna muihin paik-

koihin. Paikkoja yritetään myös luoda liittämällä niihin tietoisesti merkityksiä. (Lüthje 

2005, 72.) Paikkatunne on paitsi kerronnallinen, se on myös aistittava, jonka vuoksi 

sitä voi olla vaikeaa pukea sanoiksi (Kuusisto-Arponen 2006, 34). 

 

Merkitykset ovat olennainen osa paikkoja, mutta paikat eivät ole pelkästään merki-

tyksiä. Niihin liittyy yleensä myös jokin fyysisten, aineellisten elementtien koko-

naisuus sekä maantieteellinen sijainti ja alue. Paikat sisältävät aina jotain, kuten tie-

tynlaista maastoa ja luontoa, rakennuksia, ihmisiä ja toimintaa ja nämä kaikki ovat 

osa tuota paikkaa ja yhteydessä sen merkityksiin. Paikat voivat olla myös kuvitteelli-

sia, joita ei ole olemassa fyysisesti lainkaan. (Lüthje 2005, 72.) Matkakohteen käsit-

teellä on monia yhtymäkohtia humanistisen maantieteen paikka-käsitteen kanssa. 

Lüthje (2005) määrittelee matkakohteet paikoiksi, joihin tehdään matkoja.  

 

Lüthjen (2005, 71) mukaan matkakohteet ovat sekä fyysisiä kokonaisuuksia, joilla on 

maantieteellinen sijainti, että vähemmän konkreettisia sosiokulttuurisia kokonaisuuk-

sia, jotka koostuvat ihmisistä, heidän elämäntavoistaan, perinteistään ja historiois-

taan. Matkakohteiden mittakaava vaihtelee tilanteesta ja asiayhteydestä riippuen, 

kohde voi olla esimerkiksi maa, kaupunki tai tietty alue esimerkiksi Lappi. Matkakoh-
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teet ovat myös mielissämme olevia mielikuvia, millaiseksi miellämme kunkin kohteen. 

Markkinoinnin näkökulmasta matkakohteet voidaan ajatella myös tuotteiksi. 

 

Jotta paikka olisi matkakohde, sillä täytyy olla ominaisuuksia, jotka saavat matkailijat 

liikkeelle eli matkustamaan kyseiseen paikkaan. Paikassa täytyy olla vetovoimaa. 

Matkailijoita matkakohteeseen houkuttelevia vetovoimatekijöitä voivat olla esimerkiksi 

kohteen luonto, kulttuuri, ilmasto, palvelut, harrastusmahdollisuudet, hintataso ja 

saavutettavuus. (Lüthje 2005, 72-73.) 

 

Tilan ja paikan lisäksi maisema on keskeinen käsite humanistisessa maantietees-

sä. Maiseman voidaan nähdä olevan erilaisten todellisuuden kuvausten, symbolien ja 

merkkien kudelma, joka heijastaa kulloisenkin historiallisen ja yhteiskunnallisen tilan-

teen idelogioita ja taustoja. Maisemaa voidaan analysoida ja tulkita historiallisesti 

esimerkiksi kuvataiteen ja karttojen kautta. (Häkli 1999, 85.) 

 

Vaikka maailmamme näyttää olevan voittopuolisesti visuaalinen, emme kuitenkaan 

näe vain ympäristöämme. Ympäristön havaitsemisessa kaikin aistein tapahtuva ha-

vainnointi on olennaista. Maailmamme on myös kuuluva, tuoksuva, kosketettava ja 

vieläpä maistuva, eikä mitään näistä vain yhtä kerrallaan, vaan lopulta yhtä aikaa, 

moniaistisesti. Nämä aisteihin perustuvat havainnot eivät kuitenkaan yksin muodosta 

ympäristön kokemisen perustaa. Kokemista muovaavat ja suuntaavat muutkin kuin 

välittömän aistimuksen kautta syntyvät ilmentymät. Kulttuurisina ja sosiaalisina olen-

toina sidomme kaiken aistimamme merkitysverkostoihin. Ympäristömme on samalla 

kertaa sekä aisteihin perustuva, että kulttuurinen. (Karjalainen 2004, 54-55.)  

 

 

4.3 Alueen vetovoimaisuus - luonto- ja kulttuurimatkailu  

 

Alueen vetovoima koostuu useasta tekijästä, se on paikkaan sidottu ja se aikaansaa 

muulta tulevissa matkailijoissa halun vierailla tietyssä paikassa. Vetovoima on käsit-

teenä maantieteellinen, koska määritelmissä korostetaan paikkaan sidottuja element-

tejä ja liikkumista lähtöalueelta kohdealueelle. (Kauppila 2001, 128.) Komulaisen 

(2013, 13) mukaan paikan vetovoimatekijät ovat usein aineettomia arvolupauksia, 

kuten esimerkiksi aitous, nostalgia, yksilöllisyys sekä luonnollisuus. Nämä paikkaan 
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liittyvät vetovoimatekijät pyritään matkailun kehittämistoimenpiteillä tekemään näky-

väksi ja konkreettisesti koettavaksi esimerkiksi tuotteen, palvelun, tiedon tai koke-

musten muodossa. Komulaisen mukaan arvolupaus voi olla myös erilaisia asiakas-

hyötyjä tai -kokemuksia, joiden avulla asiakas tyydyttää tarpeensa, näillä kokemuksil-

la hän viittaa elämys-, aktiviteetti-, ja aistikokemuksiin. 

 

Useimmat matkailun edistämistoimet liittyvät alueiden vetovoimatekijöiden kehittämi-

seen tai niiden esilletuontiin. Markkinointi viestii alueen vetovoimasta valituille kohde-

ryhmille. Tietty vetovoimatekijä yhdelle voi olla kuitenkin kohteen mielekkyyttä pie-

nentävä toiselle, esimerkiksi luonnon rauha ja hiljaisuus verrattuna vilkkaaseen yö-

elämään. (Kauppila 2001, 127.) Lüthjen (2005, 71) mukaan ajan kuluessa matkakoh-

teet muuttuvat sekä fyysisesti, sosiaalisesti että kulttuurisesti. Ne eletään, koetaan ja 

esitetään erilaisten poliittisten, hallinnollisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuris-

ten käytäntöjen ja suhteiden kautta. Nämä käytännöt, esimerkiksi markkinointi ja 

matkailun kehittämistoimenpiteet, sekä niihin liittyvät suhteet tuottavat matkakohteet. 

Samalla kohteet saavat erilaisia ajan mukana muuttuvia merkityksiä. 

 

Kauppilan (2001, 129) mukaan matkailun vetovoimatekijät määritellään ja listataan 

monin eri tavoin. Kauppilan mukaan vetovoimatekijät voidaan kuitenkin karkeasti 

ryhmitellä kolmeen luokkaan: luonto, kulttuuri ja ihmisten aikaansaamat tekomuodot, 

joilla hän viitannee esimerkiksi infrastruktuurin ja erilaisiin palveluihin ja niiden järjes-

tämiseen. Luonto on aina kuulunut Suomen matkailun vetovoimatekijöihin, jonka ym-

pärille voidaan kehitellä erilaisia aktiviteetteja ja ohjelmapalveluita (Silvennoinen, 

Tahvanainen & Tyrväinen 1997, 18). 

 

Ympäristö jaetaan usein luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön. Tällainen 

jaottelu ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, koska esimerkiksi kansallispuistoissa ja 

muilla luonnontilaisilla alueilla on erilaisia ihmisten tekemiä rakenteita. Luonnonym-

päristön ja rakennetun ympäristön välinen suhde voidaankin ymmärtää erilaisista vä-

limuodoista koostuvaksi jatkumoksi. (Järviluoma 2001, 70-71.) Kulttuuriympäristös-

sä näkyvät ihmisen toiminta ja suhde ympäristöönsä ennen ja nyt. Kulttuuriympäristö 

muodostuu muinaisjäännöksistä, rakennetusta ympäristöstä, maisemasta ja perinne-

biotoopeista. Kulttuuriympäristöä suojellaan lainsäädännön, ympäristö- ja kulttuuri-

hallinnon yhteistyön ja kansalaisten toiminnan avulla. (Museovirasto 2016.) 
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Luonnon matkailullinen vetovoimaisuus ja luonnon merkitys vetovoimatekijänä 

kytkeytyvät matkakohteen valinnan syihin ja odotettavissa olevien luontokokemusten 

painoarvoon kohteen valintaprosessissa. Luontoelämysten ja luonnon vetovoimai-

suuden lisäksi viitataan usein toimintaan, aktiviteetteihin ja harrastusmahdollisuuk-

siin, sekä niille ja koko luontomatkailulle puitteet antavaan luonnonympäristöön. (Jär-

viluoma 2001, 77.)  

 

Luonnonympäristöön suuntautuva luontomatkailu perustuu mahdollisimman aitoihin 

ja manipuloimattomiin luontokokemuksiin. Luontomatka suuntautuu aitoon luonnon-

ympäristöön ja luontomatkailuksi voidaan katsoa esimerkiksi vaeltaminen, ratsastus 

ja melonta. Luontomatkailu on matkustamista luontoon joko omatoimisesti tai mat-

kanjärjestäjän ohjaamana ja siten matkan päätarkoitus on luontoelämysten kokemi-

nen. (Valkama 1997, 98-99.) Järviluoma (2001, 78-79) toteaa, että se, onko kohde-

alue luonteeltaan pääasiassa luonnonympäristöä vai rakennettua ympäristöä, on 

luontomatkailun määrittelyn kannalta epäoleellista. Luontoon perustuvasta tai luon-

tomatkailusta on kyse silloin, kun jotkin kohdealueen luonnonelementit toimivat tär-

keimpinä matkailun vetovoimatekijöinä. 

 

Järviluoma (2001, 77) muistuttaa, että oman lukunsa muodostavat vielä määrittelyta-

vat, jotka asettavat luontomatkailulle liikkumismuotoja koskevia rajoitteita tai kestä-

vän kehityksen periaatteisiin liittyviä reunaehtoja. Luontovastuullinen matkailu pitää 

sisällään ympäristövastuullisen luontomatkailun, jolla viitataan muun muassa siihen, 

että puitteet kuten esimerkiksi jätehuolto matkailulle järjestetään ympäristövastuulli-

sesti (Valkama 1997, 100). 

 

Maisema kuuluu usein luontomatkailun vetovoimatekijöiden kärkijoukkoon. Matkailijat 

tavoittelevat maisemaan liittyviä kokemuksia ja elämyksiä, joiden vuoksi he ovat val-

miita ponnistelemaan melkoisesti ja kuluttamaan aikaa ja rahaa. (Lovén 2001, 105.) 

Maisema luo alueellisen identiteetin ja vahvistaa sitä. Sillä on keskeinen merkitys 

asukkaiden paikkasuhteen syntymisessä ja paikan imagon viestimisessä matkailijoil-

le (Komulainen 2013, 7).  
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Pirkanmaan maisema on syvästi suomalainen, jonka peruspiirteet ovat syntyneet 

jääkaudella ja sen jälkeisissä vesistövaiheissa. Maisemaa ovat muokanneet luonnon 

omat prosessit ja ihmisen monivuosisatainen toiminta. Maakunnan eri osilla on 

omanlaisensa maisemarakenne, maisemakuva ja kulttuuripiirteet. (Palokoski 2005, 

32.) Matkailun vetovoimatekijänä toimivan kauniin maiseman taustan ymmärtäminen 

edellyttää varsin laajaa historiallisten ja kulttuuristen yhteyksien huomioonottamista. 

Yleensä matkailija on maiseman suhteen ulkopuolinen, jolloin näkymässä korostuu 

esteettinen puoli. Lisäksi hän jäsentää näkemänsä eri tavalla kuin paikallinen henkilö. 

(Silvennoinen et al.1997, 24.) 

 

Maisema voi olla keskeinen osa virkistys- ja matkailupalvelua. Visuaalisen ko-

kemuksen lisäksi maisema voi olla tietyssä paikassa syntyvä kokonaisvaltainen elä-

mys, joka muodostuu eri aistien yhteisvaikutuksesta. Maisemaan voi liittyä myös kult-

tuurisia, historiallisia ja luonnontieteellisiä ominaisuuksia sekä paikallisia tarinoita. 

Luonnon maisemilla on lisäksi positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvin-

vointiin. (Komulainen 2013, 5.) Ahon (2001, 32) mukaan matkailun rooli ihmisten hy-

vinvoinnissa tärkeänä tekijänä on vähitellen tunnustettu. 

 

Moderni matkailija on kiinnostunut paitsi luonnosta, kulttuurista ja perinteisistä tavois-

ta myös menneisyydestä. Luonto- ja kulttuurimatkailu edustavat pehmeitä arvoja, 

koska niiden perustana on harrastuneisuus ja omakohtainen kiinnostus, kokeminen 

ja elämys. (Borg 1997, 53.) 

 

Kulttuurilla on nykyaikaisessa taloudessa monta ulottuvuutta. Kulttuuria ovat yhteis-

kunnassa vallitsevat arvot ja asenteet sekä taiteet ja niistä ammentava kulttuuriteolli-

suus, luova talous. Luova talous ja kulttuuri ovat aina vahvasti paikallisia – samalla 

kun ne ovat osa laajempaa vuorovaikutuskenttää. Kulttuurin merkitys alueiden hou-

kuttelevuudelle on koko ajan kasvanut. (Hautamäki 2009, 7,10.). Paikallisuus ja kult-

tuuriperinteet erottavat paikan muista, ne tuottavat ja luovat elämyksiä (Komulainen 

2013, 7). Kulttuuria hyödynnetään yhä useammin myös matkailun kehittämisessä. 

Kulttuurimatkailuun liittyvää kehittämistyötä tehdään alueilla muun muassa EU-

osarahoitteisella hankerahoituksella.  
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Vaikka Suomen matkailullinen mielikuva painottuu edelleen luontoon, matkailun kan-

sainvälinen kohderyhmä modernit humanistit ovat vahvasti kulttuurista kiinnostuneita. 

Suomen vahvuuksia matkailussa ovat muun muassa modernin ja luontoon pohjautu-

van kulttuuriperinnön sujuva vastakohtaisuus sekä suomalaiseen elämäntapaan kuu-

luvat asiat. Matkailupalveluihin on mahdollisuus yhdistää runsaasti kulttuurillisia ele-

menttejä, joita hyödyntämällä kulttuurista kiinnostuneet matkailijat voivat kokea erilai-

sen kulttuurielämyksen. (VisitFinland 2017c.) 

 

Modernit humanistit odottavat Suomen kulttuuritarjonnalta erityisesti elämäntapaa, 

suomalaisuutta, kulttuuriperintöä ja ruokakulttuuria koskevaa näkemistä ja tekemistä. 

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia ohjaa kulttuurimatkailun tuotekehitystyötä 

Suomessa ja luo suuntaviivat kehittämistyölle. Strategiassa määritellyn vision mu-

kaan suomalainen kulttuuri on matkailullisesti vetovoimaista ja kysyttyä kansainväli-

sillä markkinoilla ja samalla Suomen matkailuimago on vahvistunut. (VisitFinland 

2017c.) Suomen matkailustrategian kulttuurimatkailun määritelmä painottaa kult-

tuurimatkailun sosiaalista, kasvatuksellista ja taloudellista merkitystä:  

 
Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voima-
varoja arvostaen matkailutuotteita ja –palveluja paikallisille ja alueen ul-
kopuolisille ihmisille ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Tavoit-
teena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin 
voimavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisen 
identiteetin rakentumista sekä oman ja muiden kulttuurien ymmärrystä ja 
arvostusta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 

 

Suomessa kulttuurimatkailun kehittämistoimet hyödyttävät muualta tulevien matkaili-

joiden ohella myös paikallisia toimijoita ja asukkaita. Hankerahoituksella kunnoste-

taan muun muassa kulttuuriympäristöä ja erilaisia kulttuuritiloja myös paikallisten 

käyttöön, järjestetään erilaisia tapahtumia ja parannetaan palvelutuotantoa. Hyödyn-

tämällä luonnonympäristöä ja maisemaa sekä kulttuuriperintöä ja historiaa tarinallis-

tamisen keinoin voidaan paikat ja erilaiset kulttuurimatkailukohteet saada elämyksel-

lisemmiksi, koettavaksi tässä ja nyt historian tarinoilla höystettynä. Samalla säilyte-

tään ja vaalitaan kulttuuriympäristöjä sekä kulttuuriperintöä. 
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4.4 Kulttuuriperintö – vaaliminen, välittäminen ja säilyttäminen 

 

Kulttuuriperinnön määritelmä on laaja, se sisältää niin aineellisen kuin aineetto-

mankin ulottuvuuden ja nostaa esille kulttuuriperinnön merkityksen myönteisenä voi-

mavarana. Määritelmän mukaan kulttuuriperintö on ajassa muuttuvaa, ja se sijoittuu 

vankasti nykyhetkeen, ei vain menneisyyteen. Myös kulttuuriympäristö nostetaan 

määritelmässä esille ihmisten ja luonnon välisen vuorovaikutuksen tuloksena. (Mu-

seovirasto 2015, 19.) Kulttuuriperinnölle on luonteenomaista se, että sitä tuotetaan 

aina uudelleen kunkin aikakauden lähtökohdista (Grahn 2009, 107). 

 

Kulttuuriperintö koostuu niistä aineellisista ja aineettomista menneisyyden jäljistä, 

jotka on tunnistettu todisteiksi ihmisen toiminnasta. Aineellisen kulttuuriperinnön, 

kuten monumenttien, rakennusten ja esineiden rinnalla myös aineettoman kulttuuri-

perinnön säilyttäminen ja välittäminen uusille sukupolville koetaan nykyisin tärkeäksi. 

(Grahn 2009, 107.) Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan menneisyydestä perittyjä voima-

varoja niiden omistajasta riippumatta, jotka ihmisten mielestä kuvastavat heidän jat-

kuvasti muuttuvia arvojaan, uskomuksiaan, tietojaan ja perinteitään. Tähän kuuluvat 

kaikki ihmisten ja paikkojen vuorovaikutuksesta aikojen kuluessa rakentuneen ympä-

ristön osat. (Museovirasto 2015,17.) 

 

Kulttuuriperintöprosesseihin osallistuvat sekä kulttuuriperinnöstä osalliset yhteisöt ja 

yksilöt, että kulttuuriperintöorganisaatiot, joita ovat muun muassa arkistot, kirjastot, 

museot sekä lukuisat kulttuuriperinnön säilyttämiseen osallistuvat paikalliset, alueelli-

set ja kansalliset organisaatiot. (Grahn 2009, 107.) Muun muassa Museovirasto osal-

listuu monipuolisesti jatkuvasti muuttuvan kulttuuriympäristön säilyttämiseen, hoitoon 

ja kehittämiseen. (Museovirasto 2016.) Kulttuuriperintöprosesseja voidaankin Grah-

nin (2009) mukaan tarkastella välittämisen, ylläpitämisen, suojelun, museoinnin ja 

uudelleen tuottamisen näkökulmasta, ja ne ovat yksi keskeinen kulttuurituotannon 

osa-alue. 

 

Rapolan linnavuorella Valkeakoskella on suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kiin-

teät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Lain 

mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja ja niitä suojellaan muistoina 

Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Kulttuurimaisemassa ne muodos-
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tavat vanhimman ajoitettavan elementin ja siten lähtökohdan maiseman eri osa-

alueita tarkasteltaessa. Monet kiinteät muinaisjäännökset ovat kunnostettuina, hoi-

dettuina ja informaatiotaululla merkittyinä huomattavia nähtävyys- ja opetuskohteita. 

(Museovirasto 2017a.) 

 

Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti ilman eri toimenpiteitä lain piiriin kuulu-

vat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää sellaiset toimenpiteet, jotka saattavat olla 

vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle. Ilman lain nojalla annettua lupaa on muun 

muassa kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja 

muu siihen kajoaminen kielletty. Muinaismuistolaki määrää yleisen maankäyttöhank-

keen tai kaavoituksen suunnittelijan selvittämään suunnitelman vaikutukset kiinteään 

muinaisjäännökseen. (Museovirasto 2017a.) 

 

Aineettomaan kulttuuriperintöön luetaan muun muassa ne käytännöt, represen-

taatiot, tiedot, taidot, tavat ja ilmaukset, jotka yhteisö on omaksunut osaksi kulttuuri-

perintöään (Grahn 2009, 107). Aineeton kulttuuriperintö voi olla suullista perinnettä, 

esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja. Se voi 

myös olla myös ilmaisuja, käytäntöjä, tietoja ja taitoja tai välineitä, esineitä sekä näi-

hin liittyviä paikkoja. Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemi-

sesta astui voimaan Suomessa vuonna 2013. Sopimus painottaa perinteen välittä-

mistä, vaalimista, kulttuurista moninaisuutta sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriperin-

töön. (Museovirasto 2017b.)  

 

Näkyvin osa Metsähallituksen hoidossa olevaa kulttuuriperintöä on vanhat rakennuk-

set ja muinaisjäännökset. Metsähallitus hoitaa kohteita yhteistyössä museoviran-

omaisten kanssa. Lisäksi Metsähallitus ylläpitää muun muassa rakennusten ja kult-

tuuriympäristöjen hoitoon liittyviä perinnetaitoja ja jakaa tietoa kohteiden historiasta. 

Metsähallitus vastaa myös monien kulttuuriperintökohteiden säilymisestä, kuten kan-

sallispuistojen perinnetiloista. Kaskeamisen ja muun vanhan maankäytön synnyttä-

mät perinnemaisemat ovat Suomen monimuotoisimpia mutta myös uhanalaisimpia 

luontotyyppejä. Niiden lajirunsaus on syntynyt ihmistyön ja karjanlaidunnuksen seu-

rauksena ja samat toimet sen säilyttävät. (Metsähallitus 2016.) 
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4.5 Luontoarvojen huomioiminen ja kestävä matkailu 

 

Luontomatkailu ja yleensäkin luonnossa virkistäytyminen ovat mahdollisia lähes 

luonnontilaisten luonnonympäristöjen käyttömuotoja, mikäli toiminnasta aiheutuvat 

ympäristömuutokset jäävät vähäisiksi. Jos luontomatkailua halutaan tarkastella suo-

jelulliset aspektit huomioon ottaen, on mahdollista puhua esimerkiksi kestävästä 

luontomatkailusta tai ottaa käyttöön yleisemmin kestävän matkailun käsitteet (Järvi-

luoma 2001, 77.) 

 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) tavoitteena on: 1) luonnon monimuotoisuuden yl-

läpitäminen; 2) luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen; 3) luonnonvaro-

jen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen; 4) luonnontuntemuksen ja 

yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä 5) luonnontutkimuksen edistäminen. 

Lakia sovelletaan luonnon ja maiseman suojeluun ja hoitoon. Lain mukaisessa luon-

nonsuojelusuunnittelussa ja maiseman suojelussa on otettava huomioon taloudelli-

set, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat sekä alueelliset ja paikalliset erityispiir-

teet. Saarisen (2004, 49) mukaan luontoon perustuvan matkailun mahdollisuuksiin ja 

myönteisiin aluetaloudellisiin vaikutuksiin uskotaan. Luontoon perustuvan matkailun 

mielikuvallinen ja aluekehityksellinen merkitys maa- ja syrjäseuduilla on kiistaton.  

 

Järviluoman (2001, 79) mukaan keskeinen piirre luontomatkailussa on myös sen kyt-

keytyminen suojelualueisiin. Suojelualueet esimerkiksi opasteineen ja järjestyssään-

töineen antavat enemmän tai vähemmän toimivat puitteet matkailun ympäristöhaitto-

jen aisoissa pitämiseen ja aitojen luontokokemusten mahdollistamiseen. Toisaalta 

nimenomaan suojelualueilla matkailun ja luonnonsuojelun intressien yhteensovitta-

minen on usein haasteellista. 

 

Maisemakuvan turmeltuminen koetaan yleisesti uhkana matkailulle, toisaalta pelkona 

on, että itse matkailu omalta osaltaan pilaa maisemaa. Matkailun kehittämisen ja 

maisemanhoidon ei kuitenkaan tarvitse olla ristiriidassa, vaan ne voivat täydentää 

toisiaan. Esimerkiksi perinnemaiseman säilyttämisen yhtenä perustana voi olla sen 

merkitys matkailulle. Tällöin on myös huomioitava ympäristön sietokyky matkailutoi-

mintaan ilman, että kohteen luontoympäristöön ja rakennetun ympäristön kokonai-

suuteen, tai sen muihin esteettisiin vetovoimatekijöihin aiheutuu merkittäviä vahinko-
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ja. Tällöin turvataan myös paikallisten positiivinen suhtautuminen matkailuun, koska 

matkailun merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia ovat ympäristö- ja maisemahaitat. (Sil-

vennoinen et al. 1997, 24).  

 

Luontoarvon määrittäminen on haasteellista ja riippuu paljon siitä, kuka määrittelyn 

tekee. Muun muassa Laurila-Pant (2013) on tutkimuksessaan lähestynyt luontoarvo-

jen määrittämisen problematiikkaa. Hänen mukaansa luonnon arvo voidaan nähdä 

monin eri tavoin, kuten taloudellisen hyödyn, esteettisyyden tai olemassaoloarvon 

kannalta. Luontoarvo voidaan ymmärtää laajasti kattaen niin lajien ja elinympäristö-

jen arvon itsessään sekä yleisesti luonnosta saatavan hyödyn niin taloudellisten kuin 

muidenkin lähtökohtien osalta. 

 

Luonnon ja ympäristön merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu paljon ja vaiku-

tusten on todettu olevan positiivisia. Komulaisen (2013, 5) mukaan kestäviä ratkaisu-

ja syntyy silloin kun luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset, ekologisuus sekä ta-

loudelliset seikat otetaan huomioon maisemapalveluita toteutettaessa. Vaikka luon-

nonympäristöt ovat keskeisiä levon, virkistyksen ja henkisen latautumisen paikkoja, 

luontoon liittyviin aineettomiin arvoihin kuten maisemaan tukeutuvien palvelukonsep-

tien ja liiketoimintamallien kehittämisessä ollaan vasta alussa.  

 

 

5 ELÄMYKSELLISYYS JA MATKAILU 

 

 

Elämykset ja elämyksellisyys ovat osa modernia viihdeteollisuutta. Länsimainen 

matkailu ja sen kasvu ovat perustuneet muun muassa varallisuuden lisääntymisen 

ohella pitkälti uusien mielikuvien ja ideoiden tuottamiseen, kuluttajien tarpeiden syn-

nyttämiseen sekä niihin vastaamiseen palvelujen tuotteistamisessa ja tarjonnassa. 

Matkailu koetaan nykyisin yhtenä keskeisenä keinona tyydyttää moninaisia tarpeita. 

(Saarinen 2001, 84.) 

 

Matkailuelinkeinossa muutos on tarkoittanut siirtymistä massaturismista kohti yksilöl-

listä matkailua ja kuluttajaryhmiä. Saarisen (2002, 8) mukaan elämysmatkailu onkin 
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osa matkailutuotannon ja matkailun yksilöllistymistä sekä länsimaisten yhteiskuntien 

kysyntävetoisten markkinoiden muovautumista. Elämys ja elämyksellisyys viittaavat 

usein yksilölliseen kokemiseen, hetkellisyyteen sekä palvelujen ja erilaisten tuottei-

den kuluttamisen nopeatempoisuuteen. 

 

 

5.1 Elämystalous- ja tuotanto – matkailusta elämyksiä 

 

Elämystalous on yksi monista käsitteistä, joilla on pyritty kuvaamaan kulutusyhteis-

kunnan, palvelualojen ja samalla aineettoman pääoman roolin kasvua. Elämystalou-

dessa asiakas maksaa siitä, että pääsee kokemaan jotain itselleen merkityksellistä. 

Käsitettä on käytetty jo 1950-60-luvuilla, mutta vasta 1990-luvulla se nousi laajem-

paan keskusteluun muun muassa B. Joseph Pine II ja James H. Gilmoren lanseerat-

tua julkaisunsa ”The Experience Economy”. (Alanen 2007.) Sanna Tarssanen on 

edelleen kehittänyt elämystalouden käsitettä matkailutoimialan tarpeisiin (Matkai-

lualan koulutus- ja tutkimusinstituutti 2010). 

 

Elämystaloudessa on ennen muuta kyse kaupallisesta ja suunnitelmallisesta talou-

dellisesta toiminnasta, tällöin elämykset ovat kaupallisesti tuotteistettuja ja pääsään-

töisesti myönteisiä kokemuksia. Monin osin aineettoman elämystuotannon voimakas 

kasvu ja kysyntä ovat saaneet aikaan tarpeen hyödyntää elämystuotantoa osana 

muuta aluetaloutta sekä kehittää ja tukea sitä koulutuksen avulla ja julkishallinnon 

toimenpitein. (Saarinen 2002, 11-12.) 

 

Elämysmatkailu on osa matkailutuotannon ja matkailun yksilöllistymistä ja länsi-

maisten yhteiskuntien kysyntävetoisten markkinoiden muovautumista. Elämysmatkat 

ovat tietoisesti rakennettuja ja suunnattuja ensisijaisesti juuri kuluttajien tarpeiden 

kautta. Elämystuotteet pyrkivät olemaan yksilöllisesti suunnattuja ja räätälöityjä kulle-

kin asiakkaalle tai asiakas- ja matkailijaryhmälle heidän toiveidensa ja tarpeidensa 

mukaan. (Saarinen 2001, 89-90.) 

 

Saarisen (2001) mukaan elämys voisi matkailussa viitata esimerkiksi matkailun koh-

dealueen eli paikan ”elämänkertaan”, kohteeseen ja paikallisuuteen kytkeytyvään 
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tarinalliseen ja kertomukselliseen sisältöön ja sen matkailulliseen tuotteistamiseen 

(Saarinen 2001, 83). Markkinointiviestinnässä elämyksellisyys ja elämystarjonta liit-

tyivät aluksi erityisesti luontomatkailuun ja seikkailuun. Mielikuvia luotiin kauniiden 

maisemien ja erilaisten aktiviteettien avulla. (Komppula 2002, 55.)  

 

Komppulan (2002, 56) mukaan kokemuksen ja elämyksen ero ei ole suuri. Elämys 

on emotionaalisesti rakentunut, kun taas kokemus on sisällöltään tiedollinen. Elämys 

on yksilöllisempi kuin kokemus, eikä se siten ole samalla tavalla yksilöiden välillä ver-

tailtavissa oleva, kuten kokemus on. Elämys on aina subjektiivinen, eikä sen oikeelli-

suudesta tai vääryydestä voida neuvotella. 

 

Elämyksillä viitataan matkailuilmiön yhteydessä pääsääntöisesti myönteisiin koke-

muksiin ympäristöstä, kun taas matkailukokemukset voivat olla myös kielteisiä. Elä-

mykset ovat voimakkaasti tunteisiin vetoavia ja ne syntyvät useiden eri aistien kautta. 

Matkailussa elämykset paketoidaan kaupallisiksi tuotteiksi, joiden oletetaan jättävän 

miellyttäviä muistijälkiä elämystuotteita kuluttaville matkailijoille. (Järviluoma 2001, 

75-76). Matkailuelämystä pidetään usein voimakkaana tunteisiin perustuvana koke-

muksena. Lisäksi elämykseen liitetään usein ajatus siitä, että se tapahtuu useiden eri 

aistien kautta. Elämys voidaan määritellä moniaistiseksi, muistijäljen jättäväksi, 

myönteiseksi, kokonaisvaltaiseksi ja yksilölliseksi kokemukseksi. (Saarinen 2001, 85; 

Saarinen 2002, 12.) 

 

Elämyksen erottaa muista tuotteista se, että se on mieleen painuva. Elämys on tilan-

nesidonnainen ja ainutkertainen. Se koostuu tapahtumista, jotka usein seuraavat toi-

siaan prosessina, jonka Ruotsalainen (2010) on mukaillut Bosvijkin, Thiessenin ja 

Peelen 2007 teoksen pohjalta (ks. kuvio 4. elämysprosessista), 

 

 

Kuvio 4 Elämyksen prosessi (Ruotsalainen 2010) 
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Komppulan (2002) mukaan elämykset voivat olla yksittäisiä, silmänräpäyksellisiä, tai 

ne voivat olla pitkään jatkuvia, kuten esimerkiksi matkaelämys. Elämys vaatii sekä 

fyysisen että mentaalisen läsnäolon toteutuakseen. Koska elämys on subjektiivi-

nen kokemus, ei matkailuelämyksiä voida yrityksissä tuottaa, sen sijaan elämysten 

syntymiselle voidaan tarjota sopivat olosuhteet. Näiden olosuhteiden kehittäminen on 

sitä, mitä perinteisesti kutsutaan tuotekehitykseksi. (Komppula 2002, 56-57.) Elä-

myksellä tai elämyksellisyydellä on jotakin lisäarvoa tai merkitystä matkailukokemuk-

seen nähden (Saarinen 2001, 85). 

 

Elämys on huomattavasti enemmän kuin mukava ja miellyttävä kokemus tai hyvä 

palvelu. Elämyksiä eli ikimuistoisia, merkittäviä kokemuksia voidaan systemaattisesti 

tuotteistaa siinä missä hyviä laadukkaita palveluitakin. Elämystuote on tuotteistettu 

kokemus, jonka sisältö ja toteutustapa on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja se on rää-

tälöitävissä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Palvelussa on olennaista se, 

mitä asiakkaalle tarjotaan. Elämyksessä keskitytään siihen, miten ja millainen koke-

mus vieraalle luodaan. (Matkailualan koulutus- ja tutkimusinstituutti 2010.)  

 

Elämystuotteen erottaa palvelutuotteesta teema, draamallisuus ja räätälöitävyys 

sekä kokonaisvaltainen suunnittelu. Kilpailukykyinen elämys on aito. Aitouden ohella 

tuotteen kriittisinä elementteinä voidaan pitää myös yksilöllisyyttä, moniaistisuutta, 

arjesta poikkeavuutta ja vuorovaikutusta henkilöstön, asiakkaan ja tuotteen välillä. 

Hyvä elämys tarjoaa henkilökohtaisia oppimiskokemuksia. (Matkailualan koulutus- ja 

tutkimusinstituutti 2010.) Saarisen (2002, 9) mukaan elämystuotanto ja kulutus ovat-

kin uudella tavalla sidoksissa kiinteästi tilaan ja aikaan. Viime kädessä elämykset 

syntyvät yksilön kokemina ja hänen tuottaminaan, joten elämysten kaupallisessa tuo-

tannossa on kyse mahdollisuuksien ja kehysten tarjoamisesta elämysten kokemiseen 

jossakin tilassa ja ajassa. 

 

Elämysten ja elämyshakuisuuden esiin nousu länsimaisissa yhteiskunnissa liittyy laa-

jempaan tuotannon ja kulutuksen rakenteiden muutokseen. Elämysten tuottaminen 

esimerkiksi pelien ja matkailun ohjelmapalveluiden yhteydessä, edellyttää monissa 

tapauksissa useiden eri osaamisalueiden välistä uudenlaista yhteistyötä. (Saarinen 

2002, 6-7.) 
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5.2 Elämyskolmio – asiakkaan kokemusta jäljittämässä 

 

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen LEO:n tuotekehityspalveluiden kulma-

kivi on ollut Tarssasen ja Kyläsen suunnittelema Elämyskolmio -malli, joka sekä 

edesauttaa elämysten suunnittelua että tuotteistamista ja josta on apua kaikille elä-

myksien parissa työskenteleville. (Kalliomäki 2011.) Tuotteen tulisi mallin mukaan 

sisältää seuraavat kuusi erilaista elementtiä: yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaisti-

suus, kontrasti ja vuorovaikutus, että se olisi elämyksellinen (ks. kuvio 5). Näiden 

elementtien myötä asiakkaan kokemus etenee kiinnostuksen, fyysisen kokemisen ja 

oppimisen kautta kohti elämystä ja ehkä jopa henkilökohtaista muutosta. Elämyskol-

miota voidaan hyödyntää kahdesta eri tarkastelunäkökulmasta, joita ovat tuotteen 

elementit ja asiakkaan kokemus. (Matkailualan koulutus- ja tutkimusinstituutti 2010.) 

Rapolan linnavuorta koskevassa tutkimuksessa elämyksellisyyttä lähestytään asiak-

kaan subjektiivisen paikan kokemuksen näkökulmasta. 

 

Mallissa yksilöllisyydellä tarkoitetaan tuotteen ainutkertaisuutta ja ainutlaatuisuutta, 

jolloin täysin samanlaista tuotetta ei löydy muualta. Aitoudella tarkoitetaan tuotteen 

uskottavuutta. Tuote on aito, jos asiakas kokee sen uskottavana ja aitona – vaikka 

tuotteen ympärille kehitelty tarina olisi täysin fiktiivinen. Moniaistisuudella tarkoite-

taan sitä, että tuote on koettavissa mahdollisimman monin aistein. Kontrastilla viita-

taan siihen, että tuotteen on oltava erilainen suhteessa asiakkaan arkeen. Vuorovai-

kutus on vuorovaikutusta tuotteen ja muiden kokijoiden kanssa. Tähän liittyy yhtei-

söllisyyden ja yhdessä kokemisen tunne. (Kalliomäki 2011.) 

 

Kuvio 5. Tarssasen ja Kyläsen Elämyskolmio-malli (Kalliomäki 2011) 
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Elämyskolmio-mallissa elämystä tarkastellaan elementtien lisäksi myös asiakkaan 

kokemuksen tasolla. Asiakaskokemuksen tasolla tarkastellaan asiakkaan motivoitu-

mista ja kiinnostumista, aistimista sekä tunne- ja muutoskokemuksia. Elämyskoke-

musta ei voida koskaan taata, mutta kun tuotteeseen liitetään nämä kuusi elämyksen 

elementtiä, niin elämyskokemuksille pystytään luomaan otolliset olosuhteet. (Kallio-

mäki 2011.) Tutkimuksessa keskitytään elämyskolmio-mallin soveltamiseen asiakas-

kokemuksen näkökulmasta Rapolan linnavuorella. Asiakaskokemusta palvelusta voi-

daan tällöin esimerkiksi kartoittaa kolmella eri tasolla, joita ovat 1) Toiminta, jolla kar-

toitetaan palvelun vastaavuutta asiakkaan toiminnalliseen tarpeeseen 2) Tunteet, 

minkä avulla selvitetään vastaavuutta tunnetason odotuksiin sekä 3) Merkitys, jolla 

pyritään selvittämään vastaavuutta identiteettiin ja henkilökohtaisiin merkityksiin. 

 

 

5.3 Tarinoiden voima – elämysmatkailua kehittämässä 

 

Saresman (2002, 9) mukaan taide toimii porttina esteettisen valtakuntaan lupaamalla 

elämyksiä, kutsumalla henkiseen kasvuun ja auttamalla arjen yläpuolelle. Borgin 

(1997, 53) mukaan paikka voi saada matkailullista merkitystä myös uskomusten, tai-

deperinteen ja historiallisten tapahtumien pohjalta. Paikalla on oma henki, joka voi-

daan aistia ja tunnistaa, kunhan se osoitetaan kävijälle. Kostiainen (2002, 23) lisää, 

että kerronnallisuus on yksi elementti, joka yhdistetään matkailuelämyksiin. Historia-

kohteeseen sovellettuna se voi tarkoittaa esimerkiksi paikkaan liittyviä kertomuksia, 

tarinoita, niiden toistamista tai esittämistä näytelminä. 

 

Matkailualalla matkailijoiden tulkintoja ja reaktioita voidaan suunnata sen mukaan, 

millaisia tarinoita ja millä tavalla ne heille kerrotaan. Kuitenkaan varmuutta siitä, mi-

ten matkailijat näitä kertomuksia tulkitsevat ja niihin reagoivat eli millaisia kokemuksia 

tarinat synnyttävät, ei ole. (Lüthje 2001,18.) Kulttuuri- ja taide-elämysten vastaanot-

taminen on tarjottujen puitteiden jälkeen kiinni vastaanottajasta ja hänen subjektiivi-

sesta kokemuksestaan, matkailijasta itsestään kokijana.  

 

 



 

 

37 
 

Saresma (2002, 13-14) lainaa 1930-luvulla syntyneen hämäläisnaisen kuvausta siitä, 

miten tärkeää elämysten saavuttamiseksi on omata tietynlainen mielentila:  

 

Voimakkaita taide-elämyksiä voi kokea pitkin matkaa elämänsä aikana. 
Oikein orientoitunut ihminen ja taiteelle avoin ja vastaanottaja mieli ovat 
välttämättömät taide-elämysten kokemiseksi. Taide on kuin uskonto, toi-
set haluavat ja pystyvät ottamaan sitä vastaan paremmin kuin toiset. Se 
lienee myös kasvukysymys. (Saresma 2002, 13-14) 

 

Matkailuelinkeino saattaa matkailijoita erilaisten kokemusten ulottuville. Alalla voi-

daan synnyttää erilaisia matkailutuotteita samoista raaka-aineista vaihtelemalla niistä 

matkailijoille annettavaa tulkintaa. Kokemukset matkailutuotteista riippuvat kuitenkin 

kustakin matkailijasta. Matkailijoille tarjotaan mahdollisuuksia kokea, mutta asiakkaat 

päättävät, mitä ja miten he tämän tarjonnan kokevat. Tästä johtuen ei ole olemassa 

tiettyä yhtä matkailutuotetta tietyssä paikassa, vaan valikoima erilaisia tuotteita. Mat-

kailijat tulkitsevat sen, mitä heille tarjotaan ja toimitetaan, ja he saattavat vastaanot-

taa aivan erilaisia viestejä kuin oli tarkoitettu. (Lüthje 2001, 11-12.) 

 

Aineksia tarinoihin voidaan ammentaa monista lähteistä. Tarinoissa voidaan hyödyn-

tää esimerkiksi historiallista faktaa ja muutakin tutkimustietoa kertomusten muodos-

sa, olemassa olevia matkakertomuksia sekä erilaisia kansantaruja ja myyttejä. Ai-

nekset voidaan tuoda näkyviksi kulttuurin keinoin. Tarinan merkityksen elämyspalve-

lun tuottamisessa LEO määrittelee seuraavasti: 

 

Tarina liittyy läheisesti tuotteen aitouteen. On tärkeää sitoa kokonaisuu-
den eri elementit toisiinsa yhtenäisellä tarinalla, jolloin kokemuksesta tu-
lee tiivis ja mukaansatempaava. Hyvä tarina antaa tuotteelle ja koke-
mukselle sosiaalisen merkityksen ja sisällön sekä asiakkaalle syyn kokea 
kyseessä oleva tuote. Tarinan käyttö tarkoittaa sitä, että tarinalla perus-
tellaan asiakkaalle se, mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Tarina on 
tuotteen juoni. Hyvässä tarinassa on faktan ja fiktion elementtejä ja se 
puhuttelee. (Kalliomäki 2011.) 

 

Uskottavuus on keskeinen kysymys menneisyyden asian esittämiselle matkailussa. 

Taustalla on oltava perusteltua tietoa kyseisestä ilmiöstä. Menneisyyden manipulointi 

ja tietojen tahallinen väärentäminen ei ole historiantutkimuksen näkökulmasta sallit-

tua. Tämä ei sulje pois vaihtoehtoisia esittämistapoja ja tulkintoja, jotka voivat näkyä 

matkailussa. (Kostiainen 2002, 28.) 
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Kostiainen (2002, 20) muistuttaa, että historioitsijoiden esitykset menneisyydestä 

ovat tulkintoja, jonka vuoksi samasta kohteesta voi olla enemmän tai vähemmän toi-

sistaan poikkeavia näkemyksiä. Matkailukohteissakin saman historiallisen asian esit-

täminen voi vaihdella merkittävästi. Vaihtelu on sallittua, kun otetaan huomioon, että 

jokaisen esitetyn historian tulkinnan tulisi olla perusteltua analyysiä. Tältä pohjalta on 

myös mahdollista tarkastella historiapainotteista matkailun elämystarjontaa. Olen-

naista onkin huomioida se, miten ja millä perusteilla asiat ja tiedot valikoidaan ja mi-

ten menneisyyden asiat esitetään matkailullisissa yhteyksissään. 

 

Paikan ainutlaatuisista ominaisuuksista voidaan löytää uusia menestymisen mahdol-

lisuuksia. Maisemaan voi liittyä tarina, taide, palanen kulttuuri- tai henkilöhistoriaa. 

Paikka voi olla yksittäinen rajattu kohde tai osa laajempaa kulttuuri- tai luonnonmai-

semaa. Uusien merkityssisältöjen yhdistäminen jo olemassa olevaan maisemaan luo 

kiinnostavia mahdollisuuksia. (Komulainen 2013, 7.)  

 

 

6 ICT-TEKNOLOGIA JA LISÄTTY TODELLISUUS MATKAILUSSA 

 

 

Tulevaisuudessa dataa voidaan yhdistää eri lähteistä ja haarukoida sieltä muun mu-

assa paikkatietoon perustuen kaikki saatavilla oleva tieto käyttökelpoiseksi informaa-

tioksi. Teknologia antaa myös yrityksille mahdollisuuden olla asiakkaan tavoitettavis-

sa oikea-aikaisesti. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään markkinoinnista, vaan myös 

matkailijoiden arviot nivoutuvat osaksi avointa dataa ja siten tulevaisuuden matkaili-

joiden elämyksiä. (VisitFinland 2017d.) 

 

Kupiaisen & Suorannan (2002, 115-116) mukaan elämyksellisyyttä on yhä vaikeampi 

ajatella ilman mediateknologian välitteisyyttä. Tällaista mediavälitteisesti tapahtuvaa 

elämyksellisyyttä he kutsuvat artikkelissaan elämyskulttuuriksi. Olennaista onkin, että 

nykyisessä kulttuurisessa merkitysten vaihdossa kulutuksellisuuteen sidottu media-

teknologia voi tuottaa elämyksellisyyden missä ja milloin tahansa.  
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Esineiden internetillä (Internet of Things, IoT) tarkoitetaan älykkäitä, toisiinsa kyt-

keytyviä laitteita ja sijaintiteknologiaa sekä ohjelmistoja, jotka pystyvät käsittelemään 

suuria määriä dataa ja hakemaan siitä kuhunkin kokemuksen hetkeen soveltuvim-

man tiedon. Matkailualalla on siirrytty esineiden internetin visioinnista käytännön so-

velluksiin niin tukipalveluissa kuin asiakasrajapinnassakin. IoT:n kasvu yhdistettynä 

kaupunkien avoimen datan alustoihin tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden saada re-

aaliajassa tietoa esimerkiksi julkisesta liikenteestä, nähtävyyksistä tai tapahtumista 

käyttämällä sitä varten suunniteltua mobiilisovellusta. (VisitFinland 2017d.) 

 

QR-koodi (Quick Responce) on kaksiulotteinen kuviokoodi, joka sisältää informaatio-

ta. Lukulaitteena toimivan kameran lisäksi tarvitaan viivakoodin lukemiseen ohjelmis-

to. Koodien lukemiseen käytettävä ohjelmisto on internetistä ilmaiseksi saatavilla 

käytännössä kaikkiin älypuhelimiin. Ohjelmistojen haku ja asennus tapahtuu useim-

miten helpoiten suoraan puhelimesta. Matkapuhelimilla QR-koodeja luetaan erillisillä, 

yleensä ilmaisilla sovelluksilla, jotka voi asentaa matkapuhelimeen joko puhelimen 

valmistajan esimerkiksi Nokia ja Apple tai puhelimen käyttöjärjestelmän esimerkiksi 

Androidin sovelluskaupan kautta. Windows Phone -puhelimissa QR-koodilukija on 

osa käyttöjärjestelmää. Android -puhelimiin ohjelmisto löytyy Android Marketista ja 

Nokian puhelimiin Ovi palvelusta. Applen iPhoneen sovellukset löytyvät AppStoresta. 

(TietoWeb Oy 2017a ja 2017b.) 

 

 

6.1 Lisätty todellisuus - augmented reality (AR) 

 

Laajennetussa eli lisätyssä tai täydennetyssä todellisuudessa (augmented reality, 

AR) käyttäjä näkee ja kokee todellisen arkimaailman, mutta esimerkiksi kännykän tai 

tabletin avulla hän saa hyödyllistä lisätietoa näkemästään kohteesta. Käyttäjän nä-

kymään tuotettu lisätieto voi olla tekstiä, digitaalista kuvaa, tietokoneanimoituja 3D-

malleja, pelisisältöä tai asiantuntijan ohjeita. Virtuaalitodellisuudessa (virtual reali-

ty, VR) käyttäjä taas asettaa päähänsä datalasit, jotka sulkevat pois fyysisen ympä-

ristön näkökentästä ja saavat hänet uppoutumaan kolmiulotteiseen virtuaalimaail-

maan, jossa kaikki on mahdollista. Jos virtuaalisovellus on tarpeeksi hyvin toteutettu, 

käyttäjä voi jopa sekoittaa sen todelliseen maailmaan. (Koskenlaakso 2016.) 
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Lisätty todellisuus on osa tätä päivää. Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet ovat oi-

keastaan rajoittamattomat. Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan keinotekoista näky-

mää, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä esimerkiksi kuva, ää-

ni, video, teksti tai GPS-informaatio todelliseen ympäristöön. Laajennettu todellisuus 

yhdistää todelliset ja virtuaaliset objektit todellisessa ympäristössä, toimien interaktii-

visesti ja reaaliaikaisesti. AR liittää tietokonegrafiikalla tuotetut virtuaalikuvat ja -

esineet osaksi tapahtumaympäristöä, jolloin digitaalisuus yhdistyy ympäristöön sau-

mattomasti. Lisätty todellisuus tuo myös elettyyn arkiympäristöön aivan toisenlaisen 

näkökulman ja ulottuvuuden. Tutut paikat saavat uudenlaisia merkityksiä. Suurelle 

yleisölle lisätty todellisuus tuli tutuksi Pokémon Go -peli-innostuksen myötä.  

 

Lisätyn todellisuuden sovelluksia voidaan käyttää abstraktien, näkymättömien tai 

hankalasti saavutettavien asioiden mallintamiseen. Esimerkiksi erilaiset perusaistein 

havaitsemattomissa olevat ilmiöt on mahdollista mallintaa lisätyn todellisuuden sovel-

lusten avulla ja tuoda siten näkyviksi. Lisätyn todellisuuden käyttöä ohjaavat sopi-

mukset ja säännöt. Lisätyn todellisuuden mukana esille nousee aivan uudenlaisia 

asioita, jotka pakottavat tarkastelemaan näitä teknologioita myös erilaisten sopimus-

ten ja sääntöjen näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi tekijänoikeudet, käyttöehdot, 

yksityisyys, ympäristö ja kestävä kehitys. 

 

Digitaalisuus on arkipäiväistynyt. Se on osa kommunikointia, sisältöjen tuottamista, 

jakelua sekä kulutusta. Lisätyn todellisuuden hyödyntämismahdollisuudet ovat oike-

astaan rajoittamattomat, kunhan huomioidaan myös esimerkiksi rajanveto julkisen ja 

yksityisen tilan välillä sekä erilaiset tekijänoikeudet. Mobiililaitteiden kehittyessä so-

vellusalustoiksi niiden merkitys sisältöliiketoiminnan kannalta on kasvanut ja lisäksi 

se on mahdollistanut uusien ansaintamallien kehittämisen. 
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6.2 Lisätyn todellisuuden sovelluksista 

 

Lisätyn todellisuuden sovelluksia on olemassa eri käyttötarkoituksiin, monenlaisilla 

teknologioilla toteutettuna ja ne toimivat erilaisissa laitteissa. Lisätyn todellisuuden 

sovellukset asettavat erilaisia vaatimuksia käytettäville laitteille riippuen sovelluksista 

ja niiden toteutusteknologioista. Lisätyn todellisuuden sisältöjä voidaan tuottaa varsin 

monin tavoin. Käyttömahdollisuuksia räätälöidään eri kohderyhmien näkökulmasta ja 

tarpeisiin. Sovelluksia voidaan käyttää erilaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, kuten esi-

merkiksi viihdekäyttö ja pelit. Mutta lisätyn todellisuuden elementtejä voidaan yhtä 

hyvin hyödyntää myös tutkimuksessa tai esimerkiksi maankäytön ja kaupunkiympä-

ristön suunnittelussa. Sovelluksia käytetään myös mallintamiseen ja visualisointiin. 

Lisätyllä todellisuudella on moninaisia käyttökohteita myös vapaa-ajalla. 

 

Lisätyn todellisuuden sovelluksia on kehitetty pitkälti teknologia edellä. Vaikka lisätty 

todellisuus ei teknologiana olekaan varsinaisesti uusi, on sovellusten tulo arkipäivän 

kulutuskäyttöön kuitenkin vielä jossain määrin uutta laajalle yleisölle. Sovellusten 

suunnittelun haasteina ovat muun muassa useat erilaiset laitealustat (tietokone, pöy-

tänäyttö, älypuhelin, tabletit, datalasit ja niin edelleen) ja erityyppiset käyttöliittymät, 

jotka asettavat haasteita sovellusten suunnitteluperiaatteiden kehittämiselle. 

 

Käyttäjät, joilla ei ole syvempää teknistä osaamista voivat aloittaa lisätyn todellisuu-

den kokeilut lataamalla esimerkiksi mobiililaitteisiin saatavilla olevia ilmaisia lisätyn 

todellisuuden applikaatioita kuten Aurasman, Arilynin tai Layarin, jotka ovat saatavis-

sa Android-laitteille sekä iOS-laitteille. Sovelluksia saa ladattua omalle mobiililaitteel-

le laitealustan sovelluskaupoista (Google Playsta Android-laitteille ja AppStoresta 

iOS-laitteille). Sovellusten toimintaa voidaan kokeilla esimerkiksi tuomalla todelliseen 

ympäristöön sovelluksissa valmiina olevia erilaisia elementtejä esimerkiksi animaati-

oita. Arilynillä ja Layarilla voidaan skannata sovellusten omien tunnuksien lisäksi 

myös esimerkiksi QR-koodeja.  
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6.3 Matkailu ja lisätty todellisuus 

 

Matkailualan yrityksillä on kovat paineet tuottaa yhä parempia palveluita entistä edul-

lisemmin tuotantokustannuksin. Odotukset internetin ja erilaisten sovellusten suo-

mien hyödyntämismahdollisuuksien osalta ovat suuret. Teknologian avulla asiakkaal-

le voidaan tarjota paitsi saumattomampi matkailukokemus myös vaikuttavampia elä-

myksiä yhä kustannustehokkaammin. Ennen näiden mahdollisuuksien laajempaa 

käyttöönottoa, on kuitenkin ratkaistava vielä joitakin avoimia kysymyksiä liittyen muun 

muassa massiivisten tietomäärien säilyttämiseen, yksilöiden tietosuojaan sekä tieto-

alustojen ja -järjestelmien standardointiin, jotta ne toimisivat saumattomasti yhdessä. 

(VisitFinland 2017d.) 

 

Lisätyn todellisuuden paikkatietosovellukset kytkeytyvät kiinteästi matkailuun. Erilai-

siin paikkoihin tutustuminen ja paikkojen etsiminen matkakohteessa on helppoa mo-

biililaitteen ja lisätyn todellisuuden sovelluksen avulla. Sovellukset paitsi näyttävät 

lähellä olevia paikkoja antaen tietoa paikkojen läheisyydestä ja suunnasta, ne voivat 

myös opastaa matkailijan oikeaan osoitteeseen. Lisätyn todellisuuden sovellukset 

ovat omiaan esimerkiksi museoissa. Sovellusten avulla museoesineistä voi saada 

lisätietoa. Toisaalta museoissa olevia esineitä voi sovellusten avulla sijoittaa osaksi 

ulkoympäristöjä, joihin ne liittyvät. Sovellusten avulla voidaan houkutella matkailijoita 

sekä paikallisia asukkaita kohteisiin entistä monipuolisemmalla palvelutarjonnalla. 

Matkailijat voivat löytää matkailukohteeseen erilaisen näkövinkkelin ja voivat matkan 

aikana pistäytyä kohteissa, jotka eivät kuuluneet alkuperäiseen matkasuunnitelmaan. 

 

Google Maps helpottaa vieraassa paikassa tai kaupungissa liikkumista, mutta ei näy-

tä kokonaiskuvaa. AR-sovelluksilla voidaan kohteista saada tarkempia ohjeita ja tie-

toja ympäristöstä. Offline Map toimii samalla periaatteella kuin Google Maps, mutta 

kaikki tiedot ovat offline-tilassa. Sovellusta voidaan käyttää ja suunnistaa haluttuun 

kohteeseen myös AR-toiminnon avulla, jolloin yksi osa näytöstä antaa reaaliaikaista 

kamerakuvaa. Google Translete käännössovellus voi helpottaa ulkomailla matkailta-

essa yleisempien kielien kääntämistä. Sovelluksen avulla pystyy kääntämään erilai-

sia tekstejä reaaliajassa valitulle kielelle, kun puhelimen kameralla osoitetaan tekstiä. 

(Pokemon Go & muut lisätyn todellisuuden applikaatiot 2016, 22, 24 ja 34.) 
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Matkailukäyttöön tarkoitettuja muita sovelluksia ovat esimerkiksi Yelp-palvelu, joka 

kerää tietoja paikallisista yrityksistä ja julkaisee käyttäjien arvioita niistä sovellukses-

saan. Yelpin mobiiliversio tietää sijainnin, näyttää lähialueen yritykset ja käyttäjäar-

vostelujen perusteella ohjaa matkailijan suositeltuihin paikkoihin. Layar-sovelluksella 

voidaan skannata QR-koodeja sekä Layar AR-elämyksiä. Lisäksi se on todellisen 

maailman selain, joka lisää kamaranäkymään niin sanottuja geokerroksia (Geo 

Layers) ja auttaa matkailijaa löytämään esimerkiksi lähialueen parhaat kaupat ja ra-

vintolat. Field Trip ei ole varsinaisesti AR-sovellus, mutta se on kuin taskukokoinen 

matkaopas, joka ilmoittaa matkailijalle, kun lähellä on mielenkiintoista nähtävää tai 

tehtävää. (Pokemon Go & muut lisätyn todellisuuden applikaatiot 2016, 26-31.) 

 

Aurasma-sovellus  

Lisätyn todellisuuden Aurasma-sovellus avaa tavallisista kuvista elämyksiä, joita kut-

sutaan auroiksi. Sovellus on ilmainen ja se toimii iOS- ja Android käyttöjärjestelmillä. 

Sovellus etsii tunnistettavia kuvia (ns. trigger-kuva) ja suoratoistaa niihin liittyvää si-

sältöä. Sisältö voi muodostua yksinkertaisista teksteistä, kuvista, animaatioista ja vi-

deoista sekä 3D-malleista. Aurasmalla voidaankin tuoda älypuhelimeen monenlaista 

sisältöä. Kuvat skannataan puhelimella, jolloin valmiiksi tuotettua sisältöä voidaan 

saada käyttöön. Aurojen sisältö ja laatu voi kuitenkin olla kirjavaa, koska sovellusta 

käyttävät sekä ammattilaiset että amatöörit. (Pokemon Go & muut lisätyn todellisuu-

den applikaatiot 2016,14.) 

 

 

7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tutkimus on laadullinen ja empiirinen tutkimusosio perustuu Rapolan linnavuorella 

maaliskuussa 2017 kerättyihin haastatteluaineistoihin (ks. liite 1. haastattelukysy-

mykset). Tutkimuksen aikataulut vaikuttivat kokeilujen järjestämisen aikatauluihin. 

Ensimmäisellä kerralla niin kutsutulla Rapolan kävelykierrolla selvitettiin osallistujien 

autenttista eli todenperäistä, aitoa kokemusta kohteesta. Toisella käyntikerralla, joka 

järjestettiin viikkoa myöhemmin, kokeiluun osallistuneet testasivat QR-koodien taakse 
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luotuja elementtejä sekä Aurasma-sovelluksella tehtyjä lisätyn todellisuuden materi-

aaleja, jotka sijoitettiin Rapolan linnavuorella sijaitsevan sudenkuopan yhteyteen. 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli kerätä yksilöiden havaintoja ja kokemuksia Rapolan 

linnavuoren alueelta. Työn tilaajan näkökulmasta molempiin kokeiluihin osallistuvien 

validiksi määräksi sovittiin 3-5 henkilöä empiirisen aineiston keräämistä varten. Huo-

mioitava on se, että tulokset ovat suuntaa antavia, koska kyseessä on suhteellisen 

pieni vastaajajoukko. Saatuja tuloksia ei voida suoraan yleistää, mutta kerätyn aineis-

ton perusteella voidaan tehdä joitakin päätelmiä. Tutkijalla ei ole sidoksia alueeseen 

ja tutkijan omat kokemukset Rapolan linnavuorelta ovat verrattain vähäisiä. Voidaan-

kin todeta, että tutkijan kokemukset linnavuorelta ovat samankaltaisia kuin kokeiluihin 

osallistuneiden informanttien, vaikka havaintoja hieman ohjasi tietoisuus siitä, että 

paikkaa havainnoi matkailijan käyntikokemuksen ja elämyksellisyyden näkökulmista. 

 

Haastatteluiden analysointi toteutettiin aineistolähtöisesti eli induktiivisen analyysin 

kautta. Toisin sanoen työssä edettiin aineiston ehdoilla ja sitä kautta, mitä haastatel-

tavien kommenteista nousi esiin. Paikan subjektiiviseen kokemiseen ja mahdolliseen 

elämyksellisyyteen liittyen tulisi saada selville henkilöiden omakohtaiset kokemukset 

kohteesta. Aineisto-lähtöisessä tutkimuksessa saadaan informanteilta kerätty tieto 

mahdollisimman alkuperäisenä ja heidän äänensä kuuluviin. Empiirisen haastattelu-

aineiston käyttökelpoisuutta vahvistaa monipuolinen teoreettinen tarkastelu.  

 

Käytetyn menetelmän eli aineistolähtöisen analyysin avulla pyritään ymmärtämään 

haastateltavien näkemyksiä kohteesta ja kuvailemaan informanttien ”tuntemuksia” 

Rapolan linnavuorelta ja tätä kautta lähestymään tutkimusongelmaa. Aineiston käsit-

telyä varten anonyymit haastateltavat koodattiin seuraavasti H1-H7. Koodausjärjes-

telmän avulla koehenkilöiden ääni saadaan näkyviin. Yksittäiset aineistosta nousevat 

kommentit aineiston varsinaisessa analyysissä eli luvussa 8 yksilöidään tekstiin käy-

tettävällä koodausjärjestelmällä.  

 

Osallistujia kokeiluihin rekrytoitiin aluksi Humanistisen ammattikorkeakoulun Tampe-

reen yksikön kulttuurituotannon aikuisopiskelijoista. Tämän jälkeen vapaaehtoisia 

etsittiin sosiaalisista verkostoista. Kokeilut järjestettiin nopealla aikataululla, joka vai-

kutti osaltaan siihen, kuinka paljon koehenkilöitä saatiin mukaan sitoutumaan mo-



 

 

45 
 

lempiin kokeiluihin. Tutkimukseen osallistui opiskelijoiden lisäksi myös erilaisen taus-

tan omaavia työelämässä olevia henkilöitä. Kaikki kokeiluihin osallistuneet asuvat 

Tampereella, mistä käsin he saapuivat Valkeakosken Rapolan linnavuorelle joko jul-

kisilla yhteyksillä eli bussilla Tampereen keskustasta tai omalla autolla. 

 

Osallistujien ikäjakauma on noin 30-50v. Ensimmäiseen 19.3 järjestettyyn kokeiluun 

osallistui seitsemän henkilöä (H1-H7), joista kaksi oli miehiä ja viisi naista. Kokeiluun 

osallistui aikuisten lisäksi kaksi lasta, joita ei kuitenkaan haastateltu. Osallistujien 

määrä toisella käyntikerralla 26.3 oli hieman edellistä kertaa suppeampi. Kokeiluun 

osallistui edelliseen kokeiluun osallistuneista aikuisista neljä henkilöä (H1-H4), joista 

yksi oli mies ja loput naisia ja heidän lisäkseen kolme lasta. Lapsia ei haastateltu. 

 

Rapolan kävelykierros 

Ensimmäisellä kokeilukerralla Valkeakosken Rapolan linnavuorella 19.3.2017 infor-

mantteja oli seitsemän (H1-H7). Osallistujille lähetettiin ohjeistusta kokeilusta ennen 

varsinaista testipäivää sähköpostitse. Lisäksi osallistujia informoitiin ja ohjeistettiin 

kokeilusta ja päivän kulusta vielä paikan päällä Rapolan linnavuorella. Ennen osallis-

tujien itsenäistä kävelykierroksen aloittamista osallistujille jaettiin vielä kartat alueesta 

ja heitä ohjeistettiin kulkemaan oman mielensä mukaan alueella noin tunnin ajan.  

 

Kävelykierroksen jälkeen osallistujat saapuivat Voipaalan kartanokahvilaan, jossa he 

saivat aluksi tutustua rauhassa haastattelukysymyksiin ja kirjata samalla ylös hieman 

ajatuksiaan kierroksesta. Osallistujat saivat kysymykset etukäteen ennen haastattelu-

ja ja keskustelujen nauhoittamista. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina sisäti-

loissa Voipaalan kartanokahvilassa. Teemahaastattelun pääteemoina haastatteluky-

symyksissä olivat paikan kokemukseen liittyvät tasot elämyksellisyyden näkökulmas-

ta. Kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan asiakkaan kävijäkokemusta Rapolan linnavuo-

relta elämyskolmio-mallin kolmea tasoa mukaillen: 1) toiminta, 2) tunteet ja 3) merki-

tys. Kävelykierroksen jälkeen informanteilta tiedusteltiin sitä, millaista etukäteisinfor-

maatiota tai käyntikokemusta osallistujilla mahdollisesti oli paikasta. Lisäksi kartoitet-

tiin sitä, millaisia ajatuksia osallistujilla yleensäkin oli kohteeseen liittyen ja kenelle he 

kohdetta mahdollisesti suosittelisivat tai ketä ajattelisivat sen voivan kiinnostaa. 
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Kokeilut sudenkuopalla 

Toiseen 26.3.2017 Rapolan linnavuorella järjestettyyn kokeiluun osallistui neljä edel-

liseen viikkoa aiemmin järjestettyyn kokeiluun osallistunutta henkilöä (H1-H4). Tutkija 

oli mukana sudenkuopalla ohjeistamassa ja näyttämässä osallistujille Aurasma-

sovelluksella sekä QR-koodien avulla tehtyjä materiaaleja. Koetilanteessa käytetyt 

tutkijan toimesta laaditut testimateriaalit luotiin Lights On! -hankkeelle tehdyn työhar-

joittelun aikana alkuvuodesta 2017. 

 

Haastattelu toteutettiin toisella kerralla ryhmähaastatteluna kokeilujen suorittamisen 

jälkeen ulkona sudenkuopan reunalla. Ryhmähaastattelussa pyrittiin kartoittamaan 

sitä, millaista mahdollista lisäarvoa lisätyn todellisuuden kokeilut sudenkuopalla toivat 

osallistujien Rapolan linnavuoren käyntikokemukseen verrattuna aiemmin tehtyyn 

kävelykierrokseen. Samalla kartoitettiin osallistujien näkemyksiä siitä, mitä esimerkik-

si lisätyn todellisuuden keinoin voitaisiin ja kannattaisi tuoda Rapolan linnavuorelle 

tulevaisuudessa. Lisäksi osallistujilta kysyttiin sitä, millaista kohderyhmää erilaiset 

lisätyn todellisuuden tai QR-koodien avulla toteutetut palvelut voisivat mahdollisesti 

kiinnostaa ja millaisia kävijäryhmiä kyseisillä tavoilla toteutetut palvelut voisivat hyö-

dyttää kohteessa vierailtaessa. 

 

 

8 KOKEMUKSIA RAPOLAN LINNAVUORELTA 

 

 

Paikan kokemiseen liittyvä ensimmäinen käynti kohteella eli niin kutsuttu Rapolan 

kävelykierros järjestettiin 19.3.2017. Kokeilun pääasiallisena tarkoituksena oli selvit-

tää osallistujien autenttista kokemusta Rapolan linnavuoren vierailusta. Seitsemästä 

kävelykierrokseen osallistuneesta henkilöstä kolme oli aiemmin vieraillut Rapolan 

linnavuorella. Käynneistä oli kuitenkin aikaa, jonka vuoksi heidän muistikuvansa ja 

kokemuksensa paikasta eivät olleet tuoreessa muistissa. 

 

…joo, oon siis käyny joskus…ainaki 10v sitte, varmaan kauemmin-
kin…jotenki hämärästi muistan ton paikan, mut varmaan eri reittejä silloin 
menty. osittain muistan kyllä ne harjut siitä mutta…en ollut silloinkaan 
tiennyt mitään koko paikasta…enkä oo kuullu, että kukaan ois koskaan 
puhunut tästä paikasta…(H1) 
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…oon käynyt joskus lapsena, muistaakseni niinku ala-asteella koulun 
kanssa, jollain luokkaretkellä, mutta ei oo hirveesti mitään mielikuvia jää-
nyt, koska siitä on niin pitkä aika…tiesin, että tää on olemassa, ja näin, 
mutta en mä silleen muistanut tästä mitään…(H5) 

 

Haastatteluissa Ilmeni, että osallistujien tiedot Rapolan linnavuoresta ja mitä koh-

teessa mahdollisesti on tarjottavana matkailijalle, olivat kokeiluun osallistujilla vähäi-

set. Kokeiluun osallistuneet henkilöt eivät olleet ottaneet etukäteen selvää, millaiseen 

paikkaan ovat tulossa. Tämä oli myös tietoinen valinta, koska osallistujat halusivat 

paikan puhuvan puolestaan ja muodostaa omakohtaisen kokemuksensa Rapolan 

linnavuoren alueesta. 

 

Osallistujilta tiedusteltiin aiemman tietämyksen lisäksi myös sitä, oliko heillä mahdol-

lisesti Rapolan linnavuoreen liittyen jotain ennakko-odotuksia tai mielikuvia kohtees-

ta. Osallistujat kertoivat haastatteluissa osallistuneensa kävelykierrokselle ja tutustu-

neensa Rapolan linnavuoren alueeseen ilman sen suurempia odotuksia avoimin mie-

lin. Tämäkin viittaa siihen, että osallistujat halusivat itse luoda mielikuvan paikasta 

ilman sen suurempia odotuksia. 

 

En tiennyt yhtään mihin tuun… en osannut yhtään odottaa, minne tulin… 
ei ennakko-odotuksia, ihan silleen tyhjä taulu niin sanotusti, ei mitään 
odotuksia, ei mitään mielikuvia, mihin on tulossa…(H2) 

 

Suurimmalla osalla haastatelluista (4/7) ei ollut paikkaa koskien juurikaan erityisiä 

odotuksia tai mielikuvia. Jos odotuksia oli, ne liittyivät lähinnä luontokokemukseen ja 

leppoisaan ajan viettämiseen Rapolan linnavuoren ympäristössä. Osallistujien odo-

tukset käymisen arvoisesta luontoympäristöstä täyttyivät. Pääsääntöisesti haastatte-

luissa esiin nostettiin kokemusta Rapolan linnavuoren alueesta miellyttävänä luonto-

kohteena, johon voitaisiin tulla virkistäytymään.  

 

…ei oikeestaan odotuksia, aika lailla sitä, mitä se olikin…just aattelin si-
tä, että tänne vähän rauhottuu...ihana sunnuntaipäivä…käveleen met-
sään…se oli niinku se juttu… (H1) 

 

Faktat, mielikuvat ja aiemmat kokemukset vaikuttavat muun muassa elämysten ta-

voittelun suuntautumiseen, kohteen valintaan, odotusten muotoutumiseen sekä jälki-

käteisarviointeihin. Tiedollinen tausta suhteuttaa uudet elämykset laajempiin yhteyk-
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siinsä ja vaikuttaa siten myös niiden sijoittumiseen muistissa. ”Jo kaiken kokeneen” 

ihmisen ja matkailijana vasta-alkajan välillä on suuri ero elämysten lähtökohdissa. 

(Aho 2001, 39.) Yksi informanteista totesi (H6), ettei hänellä ollut mitään odotuksia 

paikan suhteen, koska ne ovat tavallaan ihan turhia uuteen paikkaan mennessä, var-

sinkin, kun on kiertänyt paljon.  

 

olin kuullut paikasta ja tiesin mahtavista luonto-olosuhteista…olin kuullut 
tästä, mulla on sukulaiset käyneet täällä ja suositteli sitä samoista syistä, 
että tää on niinku hieno luontokokemus…että toi luonto, olin tietonen sii-
tä…mutta tietysti se omakohtainen kokemus on aina erilainen kuin toisen 
puhuma, mutta silleen niinku kannusti lähteenkin toisaalta… (H3) 

 

Yksi osallistujista (H4) kertoi hänellä olleen pieniä odotuksia, jotka eivät täyttyneet, 

koska Rapolassa ei juuri käytännössä pääse näkemään isompia linnanraunioita ”oo-

tin näkeväni, mutta en sit nähnykää”. Yksi haastatelluista (H3) kertoi tienneensä Ra-

polan linnavuoren olevan hyvä luontokokemus. Osallistuja myös kertoi kokemuksen 

vastanneen hänen odotuksiinsa siitä, että kyseessä on historiallinen, hieno kohde.  

 

Ahon (2001, 40) mukaan koetut elämykset ovat esillä erilaisissa sosiaalisissa pro-

sesseissa. Esimerkiksi mainittavia elämyksiä kokeneiden ystävien kertomukset luovat 

kiinnostusta uusiin kohteisiin ja odotuksia omiin elämyksiin. Näitä kertomuksia kuul-

laan sosiaalisten verkkojen kautta. Huolimatta siitä, että osallistujien etukäteistiedot 

Rapolan linnavuoresta olivat verrattain vähäisiä, jokainen kävelykierrokseen osallis-

tunut tiesi tai oli kuullut jotain kohteesta. Osallistujat olivat kuulleet paikasta jotain 

positiivista sosiaalisten verkostojensa kautta, kuten esimerkiksi perheenjäseniltä, su-

kulaisilta, ystäviltä tai tuttavilta. 

 

 

8.1 Rapolan kävelykierros - osallistujien kokemuksia 

 

Kävelykierroksen alussa osallistujille jaettiin Rapolan linnavuoren alueesta käytettä-

vissä oleva kartta eli kohteen retki-esite (ks. liite 2) ja heitä ohjeistettiin liikkumaan 

alueella noin tunnin ajan. Osallistujia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, jotka 

herättävät heissä kierroksen aikana esimerkiksi jonkinlaisia tuntemuksia tai ajatuksia 

ja jäävät heidän mieleensä jostain syystä. 
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Kaksi seitsemästä (H2; H5) osallistujasta kiersi alueella ohjeistuksen mukaisesti tun-

nin ajan, toinen heistä (H2) kertoi haastattelussa tunnin olevan liian lyhyt aika alueel-

la kiertämiseen. Yksi osallistujista (H3) kiersi alueella noin tunnin ja neljäkymmentä 

minuuttia. Loput osallistujista (4/7) kiersivät alueella noin kaksi tuntia. Osallistujat ei-

vät kierroksellaan juuri merkinneet heille jaettuihin karttoihin kohtia, jotka he kokivat 

merkityksellisiksi. Tämä johtui osittain siitä, etteivät osallistujat välttämättä hahmotta-

neet kunnolla kulkemaansa kävelykierrosta verrattaessa sitä karttoihin, jotka heille 

jaettiin ennen kierrosta. Osallistujat kertoivat sen sijaan sanallisesti, mitkä paikat alu-

eella jäivät mieleen ja sijoittivat nämä mainitsemansa paikat suurin piirtein kartalle. 

 

Rapolan kävelykierrokseen osallistuneilta kysyttiin kierroksen jälkeen muun muassa 

sitä, mitä heille jäi päällimmäisenä mieleen heidän tekemistään kierroksista ja minkä 

vuoksi. Haastattelukysymyksillä pyrittiin selvittämään paikan merkitystä ja Rapolan 

linnavuoren käyntikokemusta henkilökohtaisena kokemuksena.  

 

Järviluoman (2001, 75) mukaan luontokokemuksia on mahdollista saada eräretkeltä, 

mutta yhtä lailla esimerkiksi kotipuutarhasta. Luonnonympäristöön liittyvät kokemuk-

set edellyttävät fyysistä oleskelua esimerkiksi kansallispuistossa tai muussa suhteel-

lisen koskemattomassa ympäristössä. Kävelykierrokseen osallistuneet henkilöt olivat 

vaikuttuneita Rapolan linnavuoren alueen luonnosta, ympäristöstä sekä maisemista, 

mikä viittaa siihen, että he kokivat olevansa luonnonympäristössä. Useat mainitsivat 

maisemat ja näköalapaikat puheissaan. Aurinkoinen hyvä keli vaikutti myös osaltaan 

paikkakokemukseen positiivisesti. Paikan kokemukseen voivatkin vaikuttaa merkittä-

västi esimerkiksi ajankohta ja vallitsevat sääolosuhteet.  

 
nimenomaan ne näköalapaikat…ne molemmat taisi olla siinä linnan 
muurien etelä- ja pohjoispuolellako ne nyt sitten oli…(H4) 
 
…heti oli aurinkoinen rinne, sammaleelle paistoi aurinko ja tuli heti hyvä 
fiilis…kun pääsi rinnettä ylös, siellä oli järvinäköala ja penkki… istuin vä-
hän aikaa penkillä ja kattelin järvelle…ennen virallista näköalapaikkaa, 
seesteinen fiilis…(H5) 
 
Ihastuin kovasti linnavuoren upeisiin maisemiin…ja siihen ylipäätään 
metsään ja ikikuusistoon…ja ehkä kokonaisuudessaan alueen hieno his-
toriallinen miljöö… historian monikerroksellisuus, joka kävi kylteistä il-
mi… (H2) 
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Ympäristöä ja maisemia kuvailtiin erilaisilla ylistävillä sanoilla. Rapolan linnavuoren 

luontoympäristö koettiin esimerkiksi kauniiksi, upeaksi, mahtavaksi, hienoksi ja my-

kistäväksi. Rapolan linnavuoren ympäristön koettiin olevan rauhaisa, rauhoittavan 

mieltä ja rentouttavan. Osallistujat kuvailivat kokemuksiaan paikasta sanoilla, jotka 

kertoivat siitä, että he olivat kierroksen jälkeen rentoutuneita, rauhaisia ja seestyneitä 

”…luonnonrauha enimmäkseen, tuli aika rentoutunut fiilis…”(H5). Koettu luonnonrau-

ha ja tietynlainen paikkaan liittyvä hartaus (H1; H3) nousivat myös puheista esille. 

Koetulla luonnonrauhalla viitattiin mielenrauhaan ja rentoutuneeseen olotilaan, jonka 

henkilöt saavuttivat ollessaan kävelykierroksella Rapolan ympäristössä. 

 

…luonnonrauha, loistava ilma ja kävelyreitti kulki hiljaisten metsien ja 
kukkuloiden poikki. siellä ei ollu juurikaan autoliikennettä, muuta kuin 
siellä alhaalla meni sitten ohitte…eikä ollu juuri muita kulkijoita…eli siellä 
oli hyvin rauhaisaa, puut vaan huminoitti…(H7) 

 

Metsähallituksen (2017e) sivuilta löytyvien tietojen mukaan Rapolan linnavuori on 

hyvä matkailukohde myös talvella, mutta vierailu alueella on helpointa lumettomaan 

aikaan. Alueella sijaitsevilla poluilla ei ole talvikunnossapitoa, vaikkakin polut ovat 

useimmiten talvisinkin auki kohteen muiden retkeilijöiden ansiosta. Tutkimuksen te-

kemisen aikataulullisista syistä kävelykierros järjestettiin keväällä. Tällöin liikkuminen 

on välillä vaikeaa tai mahdotonta kelirikon takia. Vaikka linnavuorella ei muuten juuri 

ollutkaan lunta missään, talven aikana paljon kuljetut Rapolan linnavuoren polut oli-

vat jäätyneet ja olivat tämän vuoksi paikoitellen erittäin liukkaita ja vaikeakulkuisia. 

 

Kokemus liukkaudesta ja hankaluudesta liikkua alueella heijastui myös osallistujien 

kokemuksiin Rapolan linnavuoresta. Neljä seitsemästä kokeiluun osallistuneesta 

mainitsi liikkumisen olleen haasteellista. Mielekästä käyntikokemusta kohteella var-

josti se, että Rapolassa polut olivat jäässä ja kulkeminen oli paikoittain hankalaa, tun-

tuen vaaralliselta ”liukastelulta”. Jäisten polkujen ja reittien liukkauden vuoksi kokei-

luun osallistuneet myös rajoittivat hieman kulkemistaan alueella. Huomiota tuli kiinnit-

tää siihen, mihin astuu ja mihin paikkoihin alueella voi ylipäätään mennä.  

 

…oli tosi tosi liukasta…olis kiva kun olis kesä…ja tosi hienot maise-
mat...se liukkaus jäi nyt valitettavasti mieleen…ei välillä päästy mäkiä 
ylös…(H1) 
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ne maisemat, tosin niitä ei juuri nähnyt, kun piti kattoo jalkoihin, että py-
syy pystyssä…piti keskittyä siihen menemiseen…(H7) 
 
…Siis aivan mahtava tuo luonto, mutta oli vähän haasteelliset kulkuolo-
suhteet…siellä on jumalattoman liukas. (H3) 

 

Harmillisena koettiin myös se, ettei informaatiota ollut saatavilla kaikista alueella si-

jaitsevista esineistä ”…merkkasin tuosta puutarhasta sen patsaan…jäi kiusaan, että 

kuka se tyyppi on, ois ollu kiva, jos siinä olis ollu jokin selitys…”(H2). Huolimatta liuk-

kaudesta ja haasteellisesta kulkemisesta alueella, osallistujien kokemukset Rapolan 

linnavuoresta luonnonympäristönä ja paikkana kokonaisuudessaan olivat positiivisia. 

Esimerkiksi jääkauden sulamisvaiheen aikana muodostunut harjukuoppa eli suppa 

mainittiin mielenkiintoisena luonnonilmiönä. 

 
…toinen oli sit se Supan reuna, kun katteli sitä että 15 metriä syvää 
monttua maassa, joku tämmönen luonnonihme niin…ei voi muuta kuin 
ihmetellä, miten se meri on tullu tosiaan tänne asti…semmoset montut 
on siellä ja ne hyvin on osattu hyödyntää tämmösinä turvapaikkoina ja 
muina…(H7) 

 

Kokeiluun osallistujat nostivat haastatteluissa esiin erityisesti sen, että Rapolassa 

käynti oli miellyttävä luontokokemus. Haastatteluissa esiin nousseiden puheiden pe-

rusteella voitaisiin puhua jopa elämyksellisyydestä  

 

no ne näköalapaikat siellä harjulla, ne oli tosi upeet kyllä...ihan mielettö-
män hienot…ja tuota tuli vähän semmonen isänmaallinen fiilis… (H1) 

 

Osallistujien kokemuksista nousivat selkeästi esiin kokemus upeasta luonnosta, mil-

jööstä, hienoista maisemista ja näköalapaikoista. Kokemus kansallismaisemastakin 

nousi haastatteluissa esiin. Lovén (2001, 98) toteaa, kun maiseman objektiiviset 

ominaisuudet vaikuttavat maisemaa havainnoivaan ihmiseen siten, että hän reagoi 

havaintoihin paitsi tiedon tasolla myös tunteiden ja merkitysten tasolla, voidaan pu-

hua maiseman tuottamista elämyksistä.  

 

Haastatteluissa osallistujien puheissa korostuivat myös pienet Rapolan linnavuoren 

ympäristöön liittyvät jutut, jotka miellyttivät. Osallistujat nostivat kierrokseltaan muu-

tamia mieleen painuneita yksityiskohtia esiin haastatteluissa. Huomiota kiinnitettiin 
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muun muassa harjun näköalapaikkoihin, ikikuusikkoon, yksittäisiin puihin, puutarhaan 

ja vaikkapa auringon paistamiseen sammaleelle.  

 

…polku kalmistolle…hyvä maisema, puut reunusti polkua, se oli semmo-
nen hienon näkönen…(H5) 

 

…Linnavuori, metsä, ikikuusikko…taisin merkitä ton omenapuutarhan, 
koska näin, että miten upea se on varmasti kesällä…kävelin tota tietä 
pitkin, missä on se kalmisto ja Rapolan kartano, niin siinä tosi komee 
puuvanhus… ja sit merkkasin tuosta puutarhasta sen patsaan…(H2) 

 

Kokeiluun osallistuneista suurin osa (5/7) mainitsi kuppikiven eli uhrikiven jääneen 

mieleen kävelykierrokselta ja se koettiin mielenkiintoisena. Kolme kuppikiven mainin-

neista henkilöistä mainitsi myös alueella olevat kalmistot. Erityisesti kuppikivi ja kal-

mistot olivat saaneet osallistujat pohtimaan menneisyyttä, entisiä aikoja, tapoja ja 

uskomuksia. Ihmisten muun muassa arveltiin olleen entisaikaan ”taikauskoisempia 

sen kuppikiven perusteella” (H4). Kalmistot taas saivat pohdiskelemaan sitä, millaisia 

henkilöitä sinne on aikoinaan haudattu: ”kalmisto-alueet mitä siellä oli…niitä jäi niinku 

miettiin…” (H6).  

 

…Ja sit kalmisto. Siellä jäi miettiin, että minkälaisia ihmisiä sinne on 
haudattu…että onko ne ollu ihan tavallisia talonpoikia vai kyläläisiä vai 
onko siellä ollu jotain ns. hienompaa väkeä… (H7) 

 

Lystimaja taas herätti ajatuksen siitä, millaista siellä on mahtanut olla entisajan juh-

lien aikaan: ”oli hauska kuvitella sinne entisajan ihmisiä just viettään iltaa…jotain yli-

oppilaita ja hamenaisia siellä…sen ajan teinit siellä hillunu…”(H7). Osa haastatelluis-

ta (3/7) oli myös kunnioittanut ja jatkanut perinteitä tempautumalla mukaan historian 

havinaan, menneisiin aikoihin, tapoihin ja uskomuksiin. Tällä tavalla he osallistuivat 

omalta osaltaan aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä perinnön välittämi-

seen seuraaville sukupolville. 

 

…ja tietysti se kuppikivi, mää tykkään tosi paljon niinku uskonnollisista 
jutuista ja se jotenki mykisti ittensä, että se on säilynyt…niinki vanha ja 
jätin sinne myös itse uhrikolikon...mä oikein tempauduin mukaan histori-
aan…se oli tosi hieno, teki muhun tosi ison vaikutuksen…(H3) 
 
…sit se kuppikivi, käytiin siellä ja me uhrattiin siellä vähän ra-
haa…lapsetkin siellä vähän esitti toivomuksia, siellä uhrikivellä, se oli ai-
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ka hieno…jotenki harras fiilis, jännä tunnelma… juu siellä oli jotkut muut-
kin uhranneet…siellä oli kolikoita…lapsetki esitti kyllä toivomuksia siel-
lä…mutta yleensä niitä kiviröykkiöitä… niitä hautajuttuja - alko miettiin 
kaikenlaista, miten täällä on oikein eletty ja oltu…niitä pitäs jotenki vähä 
korostaa…(H1) 

 

Osallistujat sivusivat haastatteluiden aikana puheissaan myös Rapolan muinaislin-

naa. Tällöin pohdittiin sitä, miten ”hienolla paikalla ollut linna joskus” (H4) ja linnan 

sijainnin merkitystä esimerkiksi alueen puolustamisessa (H7; H3). Alueella oleva re-

konstruktio linnoituksen vallituksesta koettiin mielenkiintoisena, koska sen avulla saa-

tiin myös kiinni menneistä ajoista (H5). Lisäksi yksi osallistujista mainitsi kaivoksi tul-

kitun rakenteen ”elämänmakuisena paikkana” keskellä linnavuoren suppaa (H3).  

 

…ni se muinaislinna. se on aivan upealla paikalla ja loogisesti juuri, miksi 
vihollisten takia on just siihen rakennettu…(H3) 

 
…pieni pätkä muurirekonstruktiota…tykkään, että voi jotenki ite koskea 
ja mennä…kokea sen jonku silleen…siitä tuli vähän muinaisfiilis…(H5) 

 
…ne jotka oikein jäi mieleen ni oli tää…linnavuoren kaivo, se oli aivan 
mahtavassa paikassa…vaikka oli haasteellista mennä sinne pohjalle…se 
oli kyllä upee paikka, se oli semmonen elämänmakuinen paikka…että 
pysty hyvin kuvitteleen, miksi se on valittu kaivoksi…(H3) 

 

Kävelykierrokselle osallistuneilta kartoitettiin myös toiminnallisia tarpeita ja heidän 

ajatuksiaan siitä, millaisia aktiviteetteja Rapolan linnavuorella voisi mahdollisesti har-

rastaa. Osallistujien näkemykset siitä, mitä he voisivat kuvitella tekevänsä Rapolas-

sa, olivat pääasiassa hyvin samansuuntaisia ja liittyivät linnavuoren alueella tehtä-

vään vaeltamiseen tai kävelyretkiin. Osallistujat myös yhdistäisivät haastattelujen 

perusteella Rapolan linnavuoren vierailuunsa jonkinlaisen eväsretken. Muutama 

osallistujista (H4; H1) mainitsi, että nuotiopaikan äärellä olisi kiva esimerkiksi grillailla 

ja ihailla maisemia samalla. 

 

Osallistujat kokivat linnavuoren ympäristön soveltuvan lähinnä virkistäytymiseen so-

pivaksi paikaksi, johon he yhdistäisivät liikkumisen luonnossa. Tuulentien (2002, 87) 

mukaan luontoelämysten kaipuu voidaan tulkita paoksi arkielämästä, mutta toisaalta 

liikkuminen luonnossa ei ole välttämättä erillistä muusta elämästä vaan se kytkeytyy 

arkielämän kokemusmaailmaan ja arkisiin tapoihin kokea asioita. Osallistujat kokivat, 

että Rapolan linnavuorelle voisi tulla viettämään leppoisaa päivää, vaikka kaveriporu-
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kassa tai ottamalla lemmikin mukaan, kävelemään ja hengailemaan kiireettömästi ja 

ihastelemaan samalla maisemia.  

 
no patikoimaan ja eväsretkellä…siellä oli paikkoja, joissa olisi ollut kiva 
”leväyttää” eväät esiin ja vaan kattella maisemia, ihan siis vaan hengai-
leen ja viettää aikaa…(H7) 

 

ite voisin henkilökohtaisesti tulla koiran kaa kävelylle…voisin tulla eväs-
retkelle, että voisi vähä niinku pysähtyä…jos olisi semmoiset ilmat, että 
on lämmin ja näin…niin pystyis vähän hengailemaan, koska tuolla oli hy-
viä paikkoja siihen, että pystyy jotenki pysähtymään, kattelemaan mai-
semia ja olemaan rauhassa…(H5) 

 

Haastatteluissa nousi myös selkeästi esille se, että kohteeseen oltaisiin tulossa ke-

säaikaan, viettämään kesäpäivää. Osallistujat mainitsivat poikkeuksetta kohteella 

käymiseen sopivaksi ajankohdaksi hyvän ilman tai suoraan kesäajan (7/7). Myös 

Metsähallituksen tuottaman Rapolan vuodelta 2016 olevan kävijätilaston mukaan 

paikka on suositumpi kävijöiden keskuudessa kesäaikaan (ks. taulukko 1, s.18.). 

 

…voisin hyvin kuvitella, että olis täällä vaan viettämässä kesäpäivää…ja 
myös tutustumassa alueen historiaan…täällä on kuulemma kesäisin 
konsertteja ja tapahtumia ja voisin hyvin tulla sellaseenkin…lähen tolla-
siin tapahtumiin tosi mielelläni…(H2) 

 
…aattelin vähän niinku tämmösenä työpaikkajuttuna…Täällä olis tosiaan 
mahtava olla semmosena elämys-oppaana(ilman väliviivaa)…tuo avau-
tuis enemmän toi kierros ja tää paikka niinku historiana ja varmaan tois 
lisäarvoa tuolle kierrokselle…kun tuo perustuu tuohon omatoimisuu-
teen...miksei täällä vois jollekin naisporukalle ihan oikeesti markkinoida 
tämmösiä, että saatais pukeutua roolihahmoihin ja vois olla jotakin pientä 
tekemistä ja tehtäviä tuolla, mentäis jotain tarinaa pitkin…tommonen 
niinku erityisryhmälle tehty juttu…(H3) 

 

Rapolan linnavuorelle oltaisiin valmiita tulemaan uudestaan myös erilaisten tapahtu-

mien vuoksi. Osallistujat voisivat tulla kohteeseen uudestaan, jos alueella järjestettäi-

siin esimerkiksi taidenäyttely luonnossa, musiikkiesityksiä tai runonlausuntaa.  

Alueelle voitaisiin houkutella uusia kävijöitä järjestämällä erilaisille kävijäryhmille ku-

ten esimerkiksi työporukoille räätälöityjä historia-teemaisia palvelukokonaisuuksia, 

joissa hyödynnettäisiin alueen kulttuuriperintöä. 
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Osallistujilta tiedusteltiin myös sitä, tuleeko heidän mieleensä joku muu paikka Rapo-

lan linnavuoren alueesta. Kysymyksellä kartoitettiin sitä, miten osallistujat yhdistivät 

kokemuksensa Rapolasta aikaisempiin paikan kokemuksiinsa. 

 
…maisemat oli paikoin kuin tuolla karhunkierroksella parissa paikkaa… 
siellä jyrkissä paikoissa…mutta ei oikeestaan…suomalaista metsää, joka 
vois olla missä vaan…(H6) 
 
…ehkä ei suoranaisesti muistuta muusta paikasta, mutta…tuli jostain 
syystä mieleen tuommoisesta metsävaeltelusta Balkanin reissut, vaikka 
ei sinänsä samalta näytä, mutta tuli samanlainen fiilis...(H5) 

 
…vähän tuli mieleen tuolla Rauman Lapissa, siellä on semmoista aluetta 
ja sitten tota näitä mitä on jossain könynny Ahvenanmaalla…ja sitten näi-
tä linnavuoria on muuallakin…tietysti semmosia samantyyppisiä, mutta 
kuitenkin vähän erilaisia...(H7) 

 

Osallistujat eivät suoraan välttämättä osanneet nimetä paikkaa. Tällöin he lähestyivät 

kysymystä kokemiensa positiivisten tuntemusten pohjalta. Toisaalta osallistujat myös 

kertoivat fyysisistä ympäristöistä, joissa he olivat aiemmin vierailleet. Haastatteluissa 

ilmeni, että pääsääntöisesti kokemus Rapolan linnavuoresta yhdistettiin erilaisiin 

luontokokemuksiin ja vaeltamiseen. Puheissa nousivat esiin maisemat kuten esimer-

kiksi suomalainen metsämaisema. Myös erilaiset historialliset paikat sekä muualla 

sijaitsevat linnavuoret ja niihin liittyvät miljööt nousivat haastatteluissa esille. 

 

 

8.2 Lisätyn todellisuuden kokeilut sudenkuopalla 

 

Toinen käynti Rapolan linnavuorella järjestettiin 26.3. Tällöin osallistujilta kerättiin 

palautetta heidän kokemuksestaan lisätyn todellisuuden avulla luoduista elementeis-

tä kuten kuvista ja Youtubeen ladatusta videosta. Kokeilut toteutettiin teknisesti QR-

koodien ja Aurasma-sovelluksen avulla. Osallistujien kokemukset kartoitettiin lyhyellä 

ryhmähaastattelulla välittömästi kokeilujen jälkeen.  

 

Lisätyn todellisuuden kokeilut liittyivät Rapolan alueella sijaitsevaan sudenkuoppaan. 

Sudenkuoppa on aikoinaan ollut metsästyksessä käytettävä ansa. Se on maahan 

kaivettu kuoppa, johon eläimen oli tarkoitus pudota. Ansakuopilla on metsästetty 

Suomessa jo kivikaudella. Suden kuoppapyynti on viimeinen ansakuoppametsästyk-
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sen perinne Suomessa, joka päättyi viimeistään 1900-luvun alkupuolella. Alueella 

sijaitseva kuoppa itsessään on aika huomaamaton, jota ei välttämättä lainkaan no-

teeraisi, ellei siinä olisi kylttiä kertomassa kuopan merkityksestä ja käyttötarkoitukses-

ta. Käytettyjen testimateriaalien avulla pyrittiin elävöittämään sudenkuopan käyttötar-

koitusta ja nostamaan esiin se, millaiselta kuoppa on menneisyydessä mahdollisesti 

näyttänyt. Rapolan linnavuorella tammikuussa 2017 otettu kuva sudenkuopasta on 

nähtävissä kuviossa 6. Seuraavassa kuviossa 7. on nähtävissä sama kuva käsitelty-

nä siten, että Rapolassa otettuun kuvaan on lisätty Museoviraston kuva sudenkuop-

pana käytetystä ansasta (vrt. kuviot 6. ja 7.). 

 

 

Kuvio 6. Rapolan linnavuorella tammikuussa 2017 otettu kuva sudenkuopasta 

 

 

Kuvio 7. Muokattu kuva sudenkuoppa-ansasta 
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Aurasma-sovellusta voi käyttää ainoastaan Android - ja iOS-käyttöjärjestelmillä, Win-

dows-järjestelmillä sovellus ei ole käytettävissä. Tämän lisäksi sovelluksen haastee-

na on erityisesti ulkotiloissa se, että sovellusta varten otettavat trigger-kuvat vaativat 

hyvän valaistuksen sekä muuttumattomat olosuhteet. Testitilanteessa Aurasma-

sovellusta varten luodut trigger-kuvat oli tarkoituksena skannata älypuhelimilla. Täl-

löin valmiiksi tuotettua sisältöä oltaisiin saatu käytettäväksi. 

 

Aiemmin sovelluksella laaditut testimateriaalit eivät varsinaisessa koetilanteessa vali-

tettavasti toimineet kuitenkaan toivotulla tavalla. Aurasma-sovelluksen käyttämiseen 

liittyen ilmeni lähinnä teknisiä ongelmia. Testimateriaalit toimivat materiaalit laatineen 

eli opinnäytteen tekijän käytössä olleella puhelimella, mutta osallistujien käytössä 

olleilla laitteilla testimateriaaleja ei saatu lainkaan näkyviin. 

 

Aurasma alkoi periaatteessa toimia osallistujien laitteissa ja etsiä testimateriaalien 

trigger-kuvista niiden taakse luotuja lisätyn todellisuuden elementtejä. Osallistujat 

eivät kuitenkaan saaneet sudenkuoppaan liittyviä valmiiksi tuotettuja sisältöjä sovel-

luksen hakutoiminnon avulla näkyviin. Sovellus etsi tunnistettavia kuvia, mutta ei suo-

ratoistanut niihin liittyvää sisältöä. Syitä Aurasma-sovelluksen toimimattomuuteen voi 

olla useita. Opinnäytteen tekijän tietämys sovelluksen käyttämiseen liittyvistä rajoi-

tuksista ei ole riittävä siihen, että voitaisiin varmasti sanoa, minkä vuoksi sovelluksel-

la ei saatu materiaaleja näkyville osallistujien laitteissa. 

 

Sudenkuoppaan liittyvät lisätyn todellisuuden elementit laitettiin Aurasma-

sovelluksessa julkisiksi ennen kokeilua, jonka vuoksi niiden olisi pitänyt olla löydettä-

vissä osallistujien testatessa sovellusta. Testitilanteessa käytettyjen trigger-kuvien 

taakse oli aiemmin lisätty opinnäytetyöntekijän toimesta samat lisätyn todellisuuden 

elementit harjoittelun aikana. Tällöin kuvat määriteltiin yksityisiksi. Testitilannetta var-

ten samat materiaalit oli kuitenkin luotava uudestaan, että ne saatiin määriteltyä julki-

siksi ja ne olisivat osallistujien löydettävissä sovelluksella. Tämä saattoi osaltaan vai-

kuttaa siihen, etteivät materiaalit toimineet osallistujien laitteissa.  

 

Osallistujille voitiin kuitenkin näyttää paikan päällä, miten Aurasma-sovelluksen peri-

aatteessa pitäisi toimia. Osallistujat pystyivät myös tuomaan omista laitteistaan Au-

rasma-sovelluksessa valmiina olevia kuvia tai animaatioita ja tuottamaan näin itse 
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lisättyä todellisuutta Rapolan linnavuorella. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä toiminto 

sovelluksen käyttämistä varten kohteessa. Pääasiallisena tarkoituksena on kuitenkin 

hakea sovelluksen avulla jo valmiiksi kohteelle luotuja lisätyn todellisuuden element-

tejä, joiden avulla kävijät saavat lisäinformaatiota kohteesta. 

 

Aurasma-sovellus oli kokeiluun osallistuneille ennestään tuntematon ja se koettiin 

hankalaksi. Sen sijaan QR-koodeja kokeiluun osallistuneet olivat käyttäneet ja tunsi-

vat tekniikan entuudestaan. QR-koodit myös toimivat osallistujien käytössä olleilla 

laitteilla. QR-koodien avulla kohteesta saatiin esille lisäinformaatiota sudenkuoppaan 

ja sen käyttötarkoitukseen liittyen. Osallistujat saivat skannattua älypuhelimillaan 

koodit ja saivat esiin koodien taakse valmiiksi tuotetut sisällöt. 

 

Päällimmäisenä lisätyn todellisuuden kokeiluun liittyvässä ryhmähaastattelussa nou-

sivat esiin tekniset ongelmat, kuten erilaisten laitteiden ja sovellusten käytettävyys, 

luotettavuus sekä internetin toimiminen kohteessa. Osallistujat kokivat, että käytettä-

vän teknologian käyttövarmuus ja helppous ovat tärkeintä riippumatta siitä, mitä oh-

jelmia, sovelluksia tai laitteita Rapolan linnavuorella tullaan käyttämään. Osallistujat 

eivät myöskään ole välttämättä valmiita latailemaan älypuhelimiinsa uusia sovelluksia 

ja opettelemaan niiden käyttämistä ollessaan luonnon keskellä. 

 

…toi QR-koodi on semmoinen, mitä kannattaisi kehittää…se niinku toi-
mii…ei oo tekniikka-sidonnainen…ja siinähän pystyy kaikkea liikkuvaa 
kuvaa ja kaikkea…ja videoo upottaan…mä ainakin kävijänä hermostun, 
jos tekniikka ei toimi…sitten se menettää merkityksensä…se homma, 
mille se on niinku luotu…(H3) 

 

…mulle esimerkiksi toi Aurasma on aika tuntematon…ja jos sitä ei ole jo 
valmiina ni en mä sitä täällä metsässä ainakaan rupee lataamaan…en 
päässy sinne ees kirjautumaan kotona, kun yritin…(H2) 

 

Osallistujia pyydettiin myös pohtimaan, muuttuiko heidän paikan kokemuksensa Ra-

polan linnavuoresta lisätyn todellisuuden myötä verrattuna viikkoa aiemmin tehtyyn 

kävelykierrokseen. Kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan sitä, millaista lisäarvoa lisätyn 

todellisuuden avulla voitaisiin mahdollisesti tuoda Rapolan linnavuoren käyntikoke-

mukseen. 
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Mulla ainakin se eka kerta…tunsin tän luonnon jotenkin niin vahvana, et-
tä periaatteessa niinku, jos tuodaan tuommoista… niin en mä tiedä, tää 
sudenkuoppa oli hyvä esimerkki siitä, että vähän niinku avas sitä, mikä 
tuo sudenkuoppa on ollu…täällä ensimmäisen kerran mä nautin vaan 
tästä luonnosta…nyt periaatteessa syvensi, kyllä tää mulle ainakin toi 
niinku sudenkuopan kohdalta lisäarvoa...(H3) 

 
…eikä tää sinänsä tuo mitään lisää siihen luontokokemukseen…pitäisi 
tuoda jotain lisää siihen, mitä ihminen jo valmiiksi käy…onhan se haus-
ka, jos tulee jotain hahmoja ja tämmösiä, mutta…tietenkin riippuu vähän 
kohderyhmästä, että minkä ikäisille ja kelle...(H2) 

 

Haastattelussa esiin nousi se, että tekniikka pitäisi olla helposti saatavilla ja käytettä-

vissä. Tekniikan suomien mahdollisuuksien avulla voitaisiin tuoda jotain lisää siihen 

kävijäkokemukseen, jota henkilö muutenkin käy läpi kohteessa vieraillessaan. Osal-

listujien mukaan esimerkiksi QR-koodien avulla voitaisiin tuoda lisää informaatiota 

kohteesta matkailijoiden käyttöön. Tietoihin voisi tutustua paikan päällä halutessaan. 

 

…musta tää luonto täällä on tosi huippu…olin fiiliksissä jo silloin ekalla 
kerralla…se on jo ittessään jo tavallaan niin… lähtisin ehkä enemmän 
miettii, miten ihmisiä voi innostaa ja lisätä sitä, että miten sitä kokemusta 
voi syventää…koska on hienoa, että on tietoa, mutta sitä tietoa voi myös 
automatkalla tai kotona…koska ongelma on se, että ihmiset on niin men-
taalisesti ylikuormittuneita…enemmänki rentoutta ja läsnäoloa siihen ko-
kemukseen (H2) 
 
Nimenomaan sen informaation tuomiseen…ja kuvamateriaalia niiltä ajoil-
ta, mitä on joskus ollu…opastauluissa pari QR-koodia, ne voi lukee, jos 
haluaa…(H1) 

 

ehkä ois parempi, että ois kännykkä-parkki tuolla portilla…kännykät sii-
hen ja nautitaan oikeesti luonnosta…(H1) 

 

Osallistujat myös kyseenalaistivat tekniikan ja lisätyn todellisuuden tarpeen kohtees-

sa. Tähän vaikutti se, että ympäröivä luonto ja miljöö, on esteettinen sellaisenaan. 

Kokemus Rapolan linnavuoren luontoympäristöstä on jo elämys itsessään. Voidaan-

kin hyvin kysyä, tarvitaanko Rapolan linnavuorelle ylipäätään mitään ylimääräistä? 

Pitäisikö lisätyn todellisuuden sijaan jättää kännykät pois ja keskittyä Rapolan linna-

vuoren kiistattomaan vetovoimatekijään- luontoympäristöön ja sen myötä syntyvään 

matkailijoiden kokemaan luonnonrauhaan.  
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8.3 Kohteen saavutettavuus ja yleisilme 

 

Tampereelta omalla autolla Valkeakosken Rapolaan ajamiseen on syytä varata aikaa 

noin 45-60 minuuttia. Autolla kohde on saavutettavissa ja vielä kohtuullisen ajomat-

kan päässä esimerkiksi Tampereen suunnasta päiväretkeä silmällä pitäen. Julkisilla 

kulkevat pääsevät lähimmäksi kohdetta Tampereen suunnasta Helsingin suuntaan 

kulkevilla busseilla. Lähimmältä bussipysäkiltä Tampereen ja Hämeenlinnan suun-

nasta on kävelymatkaa Rapolan linnavuorelle n. 1,5-2 km. Esimerkiksi pienten lasten 

kanssa matkustaville tämä kävelymatka pysäkiltä kohteeseen ja takaisin voi olla lii-

kaa. Julkisilla kuljettaessa myös lipun hinta voi nousta kohteelle lähtemisessä kyn-

nyskysymykseksi. Esimerkiksi aikuisen bussilippu Tampereelta Valkeakosken Rapo-

lan linnavuorelle on kustannukseltaan 12,60€/suunta. Kaksi haastatelluista, jotka 

saapuivat kokeiluihin bussilla (H5; H3), nostivat haastatteluissa esiin, että kohteelle 

tulisi päästä helpommin ja halvemmalla julkisilla yhteyksillä. 

 

Metsähallitus on vastannut Rapolan linnavuoren alueen kunnossapidosta vuodesta 

2014 lähtien. Metsähallituksen tulee hoitaa ja suojella alueen arvokasta luonnonym-

päristöä ja muinaisjäännöksiä yhteistyössä muun muassa Museoviraston kanssa. 

Alueen infrastruktuuria ja toimintaa kehitettäessä matkailun tarkoituksiin, tulee lisäksi 

huomioida luonnonsuojelulaki sekä kestävän matkailun periaatteet. Järviluoman 

(2001, 79) mukaan luontomatkailu on erityisen herkkä toiminnasta aiheutuville fyysi-

sille ja sosiaalisille vaikutuksille. Luonnonympäristössä liikuttaessa esimerkiksi tal-

lauksesta syntyvien kulutusvaurioiden, roskaantumisen, melun tai ruuhkautumisen 

merkitys saatetaan kokea kokonaan toisessa mittasuhteessa verrattuna vastaavien 

haittojen aikaansaamiin reaktioihin vähemmän luonnontilaisissa ympäristöissä.  

 

…yksi mikä oli positiivista on se, etten yhtään roskaa nähnyt missään… 
ei siellä kyllä ollut roskiksiakaan missään…mutta luulen, että…siellä 
vaan kuljetaan, eikä siellä leiriydytä mihinkään…kun ei ole nuotiopaikko-
ja tai mitään, niin silloin niitä roskia ei sinne tuukaan…(H6) 

 

Rapolan aluetta pidettiin yleisilmeeltään siistinä, alueen luontoympäristössä ei ollut 

matkailijoiden jättämiä roskia ja jätehuolto ilmeisesti toimii hyvin tältä osin. Rapolan 

linnavuoren alueella oleva infrastruktuuri ja kulkemista helpottava opastus, kuten 

tienviitat, koettiin kuitenkin puutteellisina. 
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…niitä kiviröykkiöitä… niitä hautajuttuja…niitä pitäs jotenki vähä koros-
taa…nyt ne oli siellä tuolleen vähä niinku sillain vaan…kyltit vähän kaa-
tunut ja...tarvittaisiin lisää infoa ja reiteille tarvittaisiin selkeyttä…niinku 
ilman karttaa siellä ei ois ollu mitään hajua…ja enemmän, että niitä paik-
koja olis merkitty…niinku se kuppikiviki, oli siellä jotain merkkiä, mut-
ta…jotenkin sitä vois vielä enemmän korostaa…Ja just se, että siellä oli 
ne opaskyltit kaatuillu…semmoset tienviitat, ne oli siellä kumossa jossain 
pusikossa…(H1) 
 
…tuo kartta oli siinä mielessä huono, että ei pystyny itte hahmottamaan 
niitä etäisyyksiä…mutta loppupelissä mä pääsin sinne kuppikivelle as-
ti…ja rupesin paremmin hahmottamaan sitä aluettakin toisaalta…alue ei 
meinannut hahmottua ja noilla kylteillä on tärkeä merkitys…siellä oli niitä 
kaatuneita kylttejä ja välillä ei oikein tiennyt, että oonkohan mä jo mennyt 
tän pisteen ohi ja tolleen…(H3) 

 

Haastatteluissa nousi esiin se, että alueen infrastruktuuri vaatisi välitöntä kunnostus-

ta. Alueen opastuskyltit ovat luvattoman huonossa kunnossa ja osa niistä on kaatu-

nut kokonaan. Myös alueesta nykyään saatavilla oleva kartta eli retkiopas on riittä-

mätön alueella suunnistamiseen. Näiden asioiden kuntoon saattaminen parantaisi 

huomattavasti matkailijoiden käyntikokemusta. Harmillisena koettiin myös se, ettei 

talvella päässyt rakennuksia sisältä katsomaan: ”…harmitti tosi paljon, että kun tyk-

kään näistä vanhoista rakennuksista, niin niihin ei päässy sisälle…olisin halunnut 

käydä kattomassa niitä sieltä sisältä…”(H2). 

 

 

8.4 Potentiaaliset kohderyhmät 

 

Kokeiluihin osallistuneilta tiedusteltiin Rapolan linnavuoren käyntien yhteydessä, ke-

nelle he suosittelisivat käyntikohdetta. Osallistujat (7/7) nostivat ensimmäisen käynti-

kerran haastatteluissa esille sen, että Rapolan linnavuori sopisi nimenomaan luonto-

kohteeksi muun muassa luonnonystäville, ulkoilijoille, samoilijoille, retkeilijöille ja ”erä-

jormille” sekä varttuneemmalle pariskunnalle ulkoiluun, miksei lapsiperheillekin. Yksi 

informanteista (H7) nosti myös esiin alueen monipuolisen kasviston, joka voisi kiin-

nostaa kohteessa vierailevia. Periaatteessa Rapolan linnavuori siis sopii kaikille ul-

koilukohteeksi, kunhan ei kulje pyörätuolilla (H6). Yksi informanteista (H3) mainitsi 

haastattelussa, että voisi suositella kohdetta kulttuurista pitäville. 
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ihmisille, jotka kaipaa rauhottumista perinteisissä suomalaisissa maise-
missa…ihmisille jotka rakastaa Suomen luontoa…(H1) 

 

…siellä näytti olevan tuota kasvikuntaa paljon erilaisia, kun niitä tauluja 
luki…ja sitten historiasta kiinnostuneille…onhan siellä niinku monenlai-
selle väelle...(H7) 

 

Haastatellut suosittelisivat kohdetta sosiaalisten verkostojensa kautta esimerkiksi 

ystävilleen (H2; H3) tai vaikkapa sukulaisille (H3) sekä ihmisille, jotka rakastavat 

Suomen luontoa ja kaipaavat rauhoittumista perinteisissä suomalaisissa maisemissa 

(H1). Eräs haastatelluista (H4) nosti esiin sen, että Rapolassa ei ole luontokokemuk-

sen lisäksi muuta tarjolla, minkä vuoksi se ei välttämättä ole esimerkiksi nuorten sil-

missä niin ”jännittävä” ja mielenkiintoinen kohde. Haastatelluista neljä (H5; H2; H3; 

H7) nostivat esiin sen, että voisivat suositella kohdetta historiasta, erityisesti paikal-

lishistoriasta, kiinnostuneille. 

 

…ihmisille, jotka on historiasta kiinnostuneille, koska on kuitenkin täm-
mönen vanha alue ja sit siellä oli niitä kaikkia opaskylttejä ja selostuksia, 
niin silleen voi olla mielenkiintoinen ja yleensäkin ihmisille, jotka viihtyy 
luonnossa… (H5) 

 

…naisporukoille, kuvittelisin, että naiset tykkää just tämmösestä, että on 
sitä luontoo…päästään vähä niinku käveleen ja liikuntasuorituksen kaut-
ta edetään johonkin kulttuuriin niin tota tämmösille mä suosittelisin tätä 
kyllä. Voisi olla kyllä aivan mahtava tyky-kohde… kun vaan keksittäs 
semmonen sopiva konsepti…(H3) 

 

Osallistujien mukaan uudenlaiset lisätyn todellisuuden palvelut voisivat hyödyttää 

erityisesti lapsia ja nuoria, vaikkapa kouluryhmiä. Lisätyn todellisuuden avulla voitai-

siin syventää vaikkapa metsäkokemusta pelillisyyden keinoin. Osallistujat tähdensi-

vät, etteivät suosittelisi lisätyn todellisuuden palveluja aikuisille, jotka haluavat lähteä 

luontoon rauhoittumaan. 

 

…jos näihin liittyisi jotain pelillisyyttä, niin se voisi syventää metsäkokemusta, niin 
että siihen liittyy jokin peli tai tehtävä…siinä luonnossa olemisen ohella käydään 
läpi…että oivallat tai löydät jonku vastauksen, se voisi innostaa nuoria aikuisia… 
(H2) 
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8.5 Asiakaskokemuksen tasot ja elämyskolmio-malli 

 

Elämykset ovat enemmän kuin pelkkä miellyttävä kokemus. Elämykset voivat vedota 

voimakkaasti tunteisiin ja ne syntyvät useiden aistien kautta. Matkailuelämystä pide-

tään usein voimakkaana tunteisiin perustuvana positiivisena kokemuksena. Matkai-

lun saralla elämyksiä voidaan paketoida erilaisiksi kokonaisuuksiksi, joiden oletetaan 

tarjoavan matkailijoille mieleenpainuvia kokemuksia, elämyksiä. Erilaisia elämyksiä 

voidaan historiallisiin kohteisiin sovellettuna tuottaa esimerkiksi paikkaan liittyvien 

tarinoiden ja kertomusten avulla. 

 

Elämyskolmio-mallissa (ks. kuvio 5. s. 35) elämystä tarkastellaan kuuden elementin 

lisäksi myös asiakkaan kokemuksen tasolla. Tällöin kiinnitetään huomiota asiakkaan 

motivoitumiseen ja kiinnostumiseen, aistimiseen sekä tunne- ja muutoskokemuksiin. 

Palvelukokemuksen tasoja voi olla erilaisia. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään 

asiakaskokemuksen kolmen tason jaottelua, jotka Toikkanen (2013) on laatinut 

Tarssasen ja Kyläsen (2007) teorian pohjalta. Näitä kolmea tasoa eli toiminta, tunteet 

ja merkitys hyödynnetään Rapolan linnavuoren asiakaskokemuksen tarkastelussa. 

Toikkasen (2013) mukaan toimintataso huomioi palvelun kyvyn vastata asiakkaan 

funktionaaliseen eli toiminnalliseen tarpeeseen. Tunnetasolla asiakkaalle syntyy vä-

littömiä tuntemuksia ja henkilökohtaisia kokemuksia. Merkitystaso tarkoittaa koke-

mukseen liittyviä mielikuva- ja merkitysulottuvuuksia.  

 

Rapolan linnavuoren alue vastasi osallistujien toiminnalliseen tarpeeseen. Kokeiluun 

osallistuneet toivoivat leppoisaa retkeilyä luontoympäristössä, minkä vuoksi he olisi-

vat valmiita tulemaan kohteeseen myös uudestaan.”…tänne vähän rauhot-

tuu…käveleen metsään…se oli niinku se juttu…” (H1). Kävelykierroksen jälkeen 

osallistujat kertoivat olevansa rentoutuneita. Esimerkiksi järvimaisemia ihaillessa 

saattoi tulla ”seesteinen fiilis” (H5). Puitteet tähän luonnossa olemiseen, rauhoittumi-

seen ja rentoutuneen olotilan saavuttamiseen ovat jo valmiina Rapolassa, niitä ei ole 

tarvetta alueelle keinotekoisesti luoda. Osallistujat kuitenkin toivoisivat infrastruktuu-

riin ja opastukseen panostuksia, jotka loisivat kohteessa käymiselle otollisemmat 

puitteet ja parantaisivat kävijäkokemusta. Myös lisäinformaatiota kaivattiin. 
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Rapolan linnavuoren alue on upea luonto- ja kulttuuriympäristö sellaisenaan, joka 

erottui osallistujien puheista haastatteluissa. Luonto kosketti osallistujia. Osallistujilla 

ei juurikaan ollut odotuksia Rapolan linnavuorelle saavuttaessa. Jos heillä oli ennak-

ko-odotuksia, ne liittyivät luontokokemukseen ja kävelykierroksen jälkeen paikan ko-

ettiin olevan ”aika lailla semmoinen kuin ajattelinkin, että siellä menee nää polut…” 

(H7) ja ”että tää on niinku hieno luontokokemus” (H3).  

 

Positiiviset kokemukset heijastuivat selvästi osallistujien puheista. ”Ihastuin kovasti 

linnavuoren upeisiin maisemiin…ja siihen ylipäätään metsään” (H2). Tunteita Rapo-

lan linnavuoren ympäristöstä, luonnosta ja historiallisesta miljööstä kuvailtiin muun 

muassa sanoilla mahtava, hieno, upea, mykistävä. Muun muassa linnavuoren mai-

semat tuottivat elämyksiä: ”näköalapaikat siellä harjulla…tuli vähän semmonen 

isänmaallinen fiilis…” (H1). Muurirekonstruktio taas kuljetti menneisyyteen:”…siitä tuli 

vähän muinaisfiilis…” (H5). Lisäksi kaivo koettiin ”elämänmakuisena paikkana” (H3). 

 

Muinaisjäännökset kuten kuppikivi ja kalmistot olivat haastaneet osallistujia mietti-

mään menneisyyttä. Osallistujat myös vaalivat kulttuuriperintöä omalta osaltaan. Alu-

eella sijaitsevat uhrikivet saivat osallistujat tempautumaan mukaan menneeseen ai-

kaan ja tapoihin: ”...kuppikivi…tykkään tosi paljon niinku uskonnollisista jutuista ja se 

jotenki mykisti ittensä, että se on säilynyt…jätin sinne myös itse uhrikolikon…” (H3). 

Paikka jo itsessään herätti tunteita ja sai osallistujat luomaan erilaisia merkityksiä 

kulttuuriperinnön ympärille ja asemoimaan itsensä esi-isien jalanjäljille. Rapolan lin-

navuoren ympäristön ja kulttuuriperinnön voitaisiin todeta olevan elämyksiä herättä-

viä jo nykymuodossaan.  

 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin Rapolan linnavuoren kävijäkokemusta ja potentiaa-

listen asiakkaiden näkemyksiä paikan vahvuuksista eli lisäarvoa tuottavista tekijöistä. 

Näitä paikan vahvuuksiksi koettuja tekijöitä hyödyntämällä voidaan asiakkaille tarjota 

heidän tarpeidensa mukaisia palveluja ja luoda puitteet positiivisille kokemuksilla ja 

elämyksille. Rapolan linnavuoren paikan kokemiseen liittyvät erityisyydet kävijäko-

kemuksissa voidaan huomioida elämyskolmio-mallin avulla suunniteltaessa kohteelle 

jatkossa erilaisia asiakkaita parhaiten palvelevia palvelukokonaisuuksia. Kävijäkoke-

musta ja elämyksellisyyttä voidaan jatkossa syventää soveltamalla elämyskolmio-

mallia kävijäkokemusten perusteella. 
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Siinä vaiheessa, kun Rapolan linnavuoren alueelle luodaan teemoiteltuja kokemus-

paketteja tuotteistuksen avulla eri kohderyhmille, voidaan testata elämyskolmio-

mallin avulla kyseisten linnavuorelle suunniteltujen tuotteiden elämyksellisyyttä. Mal-

lissa käytetyn kuuden elementin (yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti 

ja vuorovaikutus) myötä asiakkaan kokemus etenee kiinnostuksen, fyysisen kokemi-

sen ja oppimisen kautta kohti elämystä.  

 

 

9 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 

 

 

Matkailukohteita kehitetään sekä kansallisella rahoituksella että Euroopan unionin 

erilaisista rahoitusinstrumenteista. Hankerahoituksella pyritään kehittämään esimer-

kiksi matkailukohteiden infrastruktuuria ja luomaan erilaisia edellytyksiä, jotka luovat 

kohteilla vieraileville sekä paikallisille asukkaille paremmat mahdollisuudet osallistua 

alueen kulttuuritarjontaan. Hankkeiden avulla monipuolistetaan esimerkiksi matka-

kohteiden palvelutarjontaa. Alueen kehittäminen matkailullisiin tarkoituksiin palvelee 

myös alueen asukkaita ja yrityksiä. Tällöin taloudellista hyötyä koituu esimerkiksi alu-

een matkailuyrittäjille ja hankkeilla voi olla muitakin aluetaloudellisia vaikutuksia. Inf-

rastruktuurin kehittämisellä voidaan välittömästi parantaa esimerkiksi kohteen kävijä-

kokemusta ja turvallisuutta sekä edistää kestävää matkailua. Lights On! -hankkeessa 

Rapolan linnavuorta ja muita hankkeeseen valittuja kohteita pyritään kehittämään 

matkailun tarkoituksiin muun muassa kohteiden palveluja, kävijäkokemusta sekä 

markkinointia edistävillä kehittämistoimenpiteillä.  

 

Alueiden matkailun kehittämisessä täytyy huomioida erilaisia kehittämisen reunaeh-

toja. Rapolan linnavuoren alueen kehittämiselle matkailun tarkoituksiin tällaisia reu-

naehtoja ovat muun muassa muinaismuistolaki ja luonnonsuojelulaki, jotka täytyy 

huomioida alueen kestävässä kehittämisessä. Alueen kehittäminen kestävän matkai-

lun näkökulmasta, joka huomioi sekä nämä sosiaalis-kulttuuriset, taloudelliset aspek-

tit sekä ympäristövaikutukset, on eriarvoisen tärkeää. Tällöin voidaan puhua kestä-

västä matkailusta, joka noudattaa yleisiä kestävän kehityksen periaatteita. Lisäksi 

Rapolan linnavuoren alueen saavutettavuus muun muassa julkisilla kulkuneuvoilla 

luo oman haasteensa kohteen kehittämiselle matkailun tarkoituksiin.  
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Matkailuelinkeinon toimintaympäristö on dynaaminen ja muuttuu koko ajan. Esimer-

kiksi matkailijoiden tarpeet ovat nykyisin yksilöllisempiä ja arvostukset ovat muuttu-

neet. Lisäksi digitalisaatio on tuonut ja luonut myös matkailuun täysin uudenlaisia 

mahdollisuuksia saatavilla olevan informaation ja teknologian hyödyntämisen myötä. 

Kulttuuriperintöä hyödynnetään enenevässä määrin erilaisten kohteiden vetovoimai-

suuden kehittämisessä matkailun tarkoituksiin. Kohteiden vetovoimaisuutta matkaili-

joiden silmissä voidaan lisätä luomalla erilaisia positiivisia mielikuvia kohteesta. Sa-

malla markkinointiviestinnän keinoin lisätään eri kohteiden tunnettuutta.  

 

Yhteistä kulttuuriperintöä tuodaan esille ja näkyvämmäksi matkailun palvelutarjon-

nassa esimerkiksi erilaisten tarinoiden avulla. Matkailukohteista voidaan nostaa esiin 

erilaista informaatiota sekä tuoda kohteet monipuolisemmin kävijän koettavaksi. Esi-

merkiksi lisätyn todellisuuden avulla voidaan nostaa esiin kulttuuriperintöä ja mennei-

syyden kaikuja- perinteitä, tapoja ja uskomuksia. Lisätyn todellisuuden mahdollisuu-

det ovat periaatteessa rajoittamattomat ja sovellusten avulla paikkoihin voidaan luoda 

puitteet moniaistisille positiivisille kävijäkokemuksille, elämyksillekin.  

 

Paikan tuntu on aina subjektiivinen henkilökohtainen kokemus. Kokemus jostakin 

paikasta voi olla positiivinen tai negatiivinen. Elämyksellinen kokemus on positiivinen, 

joka herättää ihmisessä merkittäviä tunteita. Tällöin matkailija kokee, että hän koki 

jotain miellyttävää, ehkä ainutkertaistakin. Matkailijoilla voi olla myös erilaisia odotuk-

sia kohteesta. Odotukset muodostuvat sosiaalisten verkostojen kautta tai kartoitta-

malla kohteesta löytyvää informaatiota sekä muiden kävijöiden kokemuksia. Rapolan 

linnavuoren kokeiluihin osallistuneet tulevat todennäköisesti suosittelemaan paikkaa 

omissa verkostoissaan, mikä toimii samalla hyvänä markkinointina kohteesta. Positii-

vinen kierre lisää alueen vetovoimaa ja houkuttelee alueelle uusia kävijöitä, jotka 

mahdollisesti kertovat taas edelleen omista positiivisista paikan kokemuksistaan.  

 

Laadukas palvelutarjonta ja sisällöntuotanto vaativat monipuolista osaamista. Huo-

mionarvoista on se, että myös negatiiviset kokemukset eri paikoista tai toimimatto-

masta teknologiasta kiirivät sosiaalisten verkostojen sekä internetistä löytyvän infor-

maation ja sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi teknologian huono käytettävyys ja 

lisätyn todellisuuden elementtien amatöörimäinen sisällöntoteutus voivat toimia kiel-
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teisinä viesteinä kohteesta tietoa etsiville. Tekniikan toimimattomuus voi olla luotaan 

työntävä tekijä, joka voidaan nähdä vastaparina vetovoimaisuuden käsitteelle.  

 

Rapolan linnavuoren kokeiluihin osallistuneet henkilöt tulivat kokeiluihin avoimin mie-

lin ja ilman suurempia ennakko-odotuksia. Kävelykierroksen jälkeen osallistujat olivat 

pääsääntöisesti vaikuttuneita paikasta ja erityisesti Rapolan linnavuoren luontoympä-

ristöstä. Eräs osallistujista ilmaisi olevansa hieman pettynyt, koska alueella ei välttä-

mättä konkreettisesti näe linnaa. Rapolan luontoympäristö nousi selkeästi esiin koh-

teen vahvuutena. Kohde profiloituikin lähinnä luontokohteeksi osallistujien puheissa.  

 

Rapola näyttäytyi ensisijaisesti kävijöiden kokemuksissa luonto- ja virkistyskohteena. 

Kohteen kehittämistä olisi hyödyllistä lähestyä virkistyskäytön näkökulmasta. Haas-

tatteluissa nousikin selkeästi esille se, että kohteeseen voitaisiin tulla kesäaikaan, 

viettämään leppoisaa, kiireetöntä kesäpäivää luonnonhelmassa. Mukavana koettai-

siin se, että olisi mahdollista paistella vaikkapa makkaraa nuotion äärellä katsellen 

maisemia. Metsähallituksen vuoden 2016 kävijätilasto vahvistaa sen, että Rapolan 

linnavuoren kävijämäärät ovat suurimmillaan juuri kesäaikaan. 

 

Tehtyjen kokeilujen perusteella osallistujien voitaisiin todeta vastanneen VisitFinlan-

din määrittelemää kansainvälistä kohderyhmää moderneista humanisteista. Kyseistä 

matkailun kävijäryhmää määrittäviä asenteita ja arvoja ovat muun muassa kiinnostus 

ja avoimuus uusia kokemuksia kohtaan sekä vastuullisuuden teemat. Modernit hu-

manistit haluavat kokea suomalaisen luonnon, kulttuurin ja elämäntavan sellaisena 

kuin se on, kuten myös Rapolan linnavuoren kokeiluihin osallistuneet. Rapolan linna-

vuoren alueelle oltiin valmiita lähtemään uudestaan kesäaikaan eväsretkelle. Linna-

vuorelle voitaisiin myös lähteä esimerkiksi työporukalla TYKY-päivän merkeissä. Lin-

navuoren alueen ja ympäristön koettiin olevan rauhaisa sekä rentouttava, joka tarjosi 

miellyttävät puitteet kohteeseen sekä kulttuuriperintöön tutustumiseen.  

 

Myös historia, kulttuuri ja perinteet nousivat haastatteluiden aikana puheista esille. 

Osallistujat olivat miettineet muun muassa sitä, miten Rapolan linnavuoren alueella 

on aikoinaan asuttu ja eletty. Millaisia ovat tavat ja uskomukset ja niiden harjoittami-

nen mahtaneet käytännössä olla tuolloin ja kuinka esimerkiksi uhrikiviä on käytetty. 

Muutamat osallistujista olivat myös tempautuneet itse mukaan menneisyyden tapoi-
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hin esimerkiksi uhraamalla rahaa kuppikivellä. Kiinnostusta herätti myös se, miten 

vainajat on haudattu kalmistoihin ja ketä nämä ihmiset ovat menneisyydessä ja 

omassa silloisessa yhteisössään olleet. Kokeiluihin osallistujat olivat myös valmiita 

tulemaan Rapolan linnavuoren alueelle uudestaan, jos siellä järjestettäisiin vaikkapa 

pienimuotoisia tapahtumia, kuten musiikkiesityksiä tai taidenäyttely luonnossa.  

 

Kohteesta ja siellä sijaitsevista muinaisjäännöksistä, rakennuksista, kasveista ja niin 

edelleen kaivattiin lisää informaatiota. Matkailun kehittämistyössä voidaan hyödyntää 

esimerkiksi Museoviraston toimesta toteutetun Rapolan alueen tutkimusprojektin ai-

kana laadittua viiden teoksen kattavaa tutkimussarjaa (2001-2003), Rydmanin (2008) 

kokoamaa Woipalan kartanoon liittyvää tietoa sekä Museoviraston intendentti Olli 

Soinisen (2010) laatimaa Valkeakosken Rapolan opaskäsikirjoitusta. Opastauluihin 

lisätyt QR-koodit olisivat testiryhmän mielestä riittäviä tällaisen lisäinformaation esille 

tuomiseen. Koodien takaa löytyvän informaation voisi tällöin lukea halutessaan fyy-

sisten opaskylttien lisäksi. 

 

Aurasman käyttömahdollisuudet ovat rajalliset. Trigger-kuvan ottaminen vaatii hyvän 

valaistuksen, lisäksi valmiiden aurojen käyttöpaikassa tulisi olla muuttumattomat olo-

suhteet. Aurasma-sovellus tunnistaa heikosti saman paikan, kun keli ja valaistus koh-

teessa ovat erilaisia. Se, miten sovelluksella luodut lisätyn todellisuuden elementit 

voidaan trigger-kuvien avulla saada näkyviin kohteella ympäri vuoden erilaisissa 

sääolosuhteissa, tulee olemaan haaste, jos Aurasma-sovellusta tullaan kohteessa 

käyttämään. 

 

Aurasma-sovelluksella luodut materiaalit eivät toimineet testitilanteessa osallistujien 

omissa älylaitteissa. Ehkä osaltaan näiden teknisten ongelmien vuoksi osallistujat 

myös kokivat, että käytettävän teknologian ja tekniikan käyttövarmuus ja helppous 

ovat tärkeintä riippumatta siitä, mitä ohjelmia ja sovelluksia tai laitteita käytetään. So-

vellus käyttäminen koettiin hankalaksi, koska se vaatii lataamisen, käytön opettele-

misen sekä internet-yhteyden toimiakseen. Uuteen sovellukseen tutustumiseen ei 

oltu halukkaita käyttämään aikaa keskellä luontokokemusta. Osallistujat myös totesi-

vat sen, että toimimaton tekniikka on kävijälle todella rasittavaa ja käy hermoille. Li-

sätyn todellisuuden sovellusten osallistujat kokivat palvelevan parhaiten lapsia ja 

nuoria, vaikka koululaisryhmiä. 
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9.1 Kohteen nykytila ja kehittäminen matkailun tarkoituksiin 

 

Rapolan linnavuoren alue koettiin siistinä roskattomana luonnonympäristönä. Koh-

teessa voi esimerkiksi ihailla kauniita maisemia näköalapaikoilta retkeilyn lomassa. 

Alueen opastus ja alueella sijaitsevien nähtävyyksien merkinnät koettiin kuitenkin 

puutteellisina, vaikka polut on merkitty reittimerkein ja opastein. Infrastruktuuri vaatii-

kin välitöntä kunnostusta, koska esimerkiksi osa alueella sijaitsevista kylteistä ja 

opasteista ovat kaatuneet, eivätkä palvele kohteessa vierailevia. Kävijäkokemusta 

voitaisiin merkittävästi edistää kunnostamalla alueen infrastruktuuria. 

 

Opastusta kunnostettaessa tulisi huomioida erilaiset kävijäryhmät ja vuodenajat, jos 

kohdetta halutaan kehittää sesongeista riippumattomaksi ympärivuotiseksi matkailu-

kohteeksi. Suositeltavaa olisi merkitä eripituiset luonto- ja muinaispolut ympäristöön 

selkeämmin kuten muissa Metsähallituksen luonto-kohteissa kuten esimerkiksi Kar-

hunkierroksella. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten alueella kävijöille teh-

dään tiettäväksi paikan päällä ja kohteeseen etukäteen tutustuttaessa se, millaisia 

matkailua tukevia palveluja kohteessa vierailtaessa on saatavilla. Esiin voisi nostaa 

myös aiempaa selkeämmin sen, mitä alueella sijaitsevat rakennukset ovat ja mitä 

niistä on löydettävissä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi laittamalla kartta alueen 

rakennuksista informaatiotaululle, johon lisättäisiin tiedot siitä, milloin rakennukset 

ovat avoinna yleisölle. 

 

Alueesta saatavilla oleva retkiopas ja kartat eivät ole riittäviä alueen hahmottamises-

sa kuten etäisyyksien ja välimatkojen sekä korkeuserojen ymmärtämisessä. Nykyis-

ten karttojen avulla voi olla haasteellista hahmottaa aluetta kokonaisuutena. Matkaili-

joiden voi myös olla vaikeaa hahmottaa tämän vuoksi sitä, kuinka pitkään reittejä kul-

jettaessa olisi syytä varata aikaa. Vierailuajan ollessa rajallinen, osa kohteen nähtä-

vyyksistä saattaa jäädä kokematta, koska aikaa ei ole osattu varata riittävästi. Pati-

kointireittien varrelta löytyvät nähtävyydet tulisi merkitä aiempaa selkeämmin aluees-

ta saatavilla oleviin karttoihin ja oppaisiin.  

 

Karttaan voisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa lisätä muinaisjäännösten lisäksi 

esimerkiksi merkinnät näköalapaikoista sekä merkittävistä luonnonilmiöistä. Koska 

tällaisia ei ole nykyiseen karttaan merkitty, kävijöiltä voivat kyseiset asiat jäädä koko-
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naan näkemättä riippuen siitä, mitä reittejä he Rapolan linnavuoren alueella kävele-

vät ja mistä kohtaa he aloittavat käynti-kierroksensa. Lisäksi karttaan voisi merkitä 

muitakin alueella sijaitsevia nähtävyyksiä, jotka halutaan nostaa nykyistä paremmin 

esiin. Tällainen voisi olla esimerkiksi alueella sijaitseva sudenkuoppa. 

 

Rapolan linnavuoren alueen välittömässä läheisyydessä on osittain yksityisalueita. 

Yksi Rapolan kävelykierrokseen osallistuneista kääntyi matkalla kalmistoille takaisin 

tulosuuntaan, koska ei ollut varma siitä, voiko kulkea yksityisalueen läpi jäännöksille. 

Yksityisalueet tulisi merkitä aluekarttaan tai jollain tapaa tehdä alueen matkailijoille 

selkeämmin tiettäväksi, miten esimerkiksi kalmistoille voi ja saa kulkea huolimatta 

siitä, että osa alueesta onkin yksityisessä omistuksessa. Kaikilla kohteessa vieraile-

villa ei ole välttämättä karttaa mukanaan. Informatiivisemman kartan alueesta voisi 

sijoittaa alueen molemmille lähtöalueille eli pysäköintialueen yhteyteen sekä raken-

nusten välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan lähtökohtaan.  

 

 

9.2 Kohteen erityispiirteet ja kulttuurisisältöjen tuottaminen 

 

Maaliskuussa järjestettyjen kokeilujen pohjalta kerätyt tiedot antavat viitteitä niistä 

tekijöistä, joihin Rapolan linnavuoren matkailua kehitettäessä tulisi kiinnittää huomio-

ta. Positiivisia tuntemuksia ja elämyksiä herättäviä tekijöitä Rapolan linnavuorella 

ovat luontoympäristö, kuppikivi ja kalmistot. Lisäarvoa tuottavia tekijöitä ovat ympäris-

tön ja edellä mainittujen muinaisjäännösten lisäksi muinaiset asuinpaikat niihin liitty-

vine toimintoineen sekä muinaislinna sekä siitä tehty rekonstruktio. 

 

Ensisijaisesti tulisi selvittää tarkemmin Rapolan linnavuoren nykyiset matkailijaryh-

mät. Tutkimustietoa linnavuoren nykyisistä kävijöistä on tulossa Metsähallituksen jul-

kaisema lähiaikoina. Kävijätutkimusta ei ollut saatavilla tätä tutkimusta tehdessä. 

Markkinoinnin kehittämistä ja kohdentamista varten on oltava tiedossa tarkempaa 

tietoa nykyisistä kävijöistä. Tieto kävijöistä on olennaisen tärkeää kohdetta kehitettä-

essä matkailun tarkoituksiin ja markkinoitaessa aluetta sekä nykyisille kävijäryhmille 

että potentiaalisille matkailijoille. Ilman eritellympää tietoa kohteen nykyisistä kävijöis-

tä ei aluetta voida markkinoida kohdistetusti eri kävijäryhmille.  
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Kokeiluihin osallistuneiden mukaan Rapolan linnavuori sopii luontomatkailukohteeksi 

ja virkistyskäyttöön. Kohdetta voitaisiin suositella myös historiasta kiinnostuneille. 

Olennaista on kysyä, millaisia kohderyhmiä alueelle halutaan houkutella. Luodaanko 

alueen kunnostustöillä ja kohteen kehittämistoimenpiteillä paremmat edellytykset 

paikallisille ja lähialueelta saapuville vierailijoille osallistua palvelutarjontaan? Vai ha-

lutaanko kohteeseen houkutella kävijäryhmiä laajemmalta alueelta, mahdollisesti 

myös ulkomailta. Jos ulkomaalaisia vierailijoita halutaan Rapolan linnavuorelle, pai-

kan päällä olevissa opastuskylteissä tulee olla kohdeinformaatiota saatavilla vähin-

täänkin englannin kielellä. 

 

Rapolan linnavuoren alueen kehittämisessä matkailun tarkoituksiin on olennaista 

huomioida myös jo alueella olemassa oleva palvelutarjonta. Näitä ovat esimerkiksi 

taidekeskus, tarjolla olevat hyvinvointipalvelut sekä muu matkailua tukeva toiminta ja 

palvelut, jotka edistävät miellyttävää käyntikokemusta kohteessa. Kohteen markki-

noinnissa voidaan nostaa esiin esimerkiksi luontoelämys ja luonnonrauhan avulla 

saavutettavat hyvinvointivaikutukset. Viestiä luontoympäristöstä voidaan korostaa 

historian siipien havinalla ja kulttuuriperintöä esiin nostamalla. Lisäksi markkinointi-

viestinnässä voidaan hyödyntää muun muassa alueella jo olevia tapahtumia.  

 

Alueen palvelutarjontaa suunniteltaessa, kehitettäessä ja markkinoidessa on huomi-

oitava se, että kohteille luotavat erilaiset palvelut kohtaavat Rapolan linnavuoren to-

delliset ja houkuteltavat kävijäryhmät ja palvelevat nimenomaan kyseisten kävijäryh-

mien toiveita ja tarpeita. Lisäksi olennaista on ottaa mukaan matkailun kehittämiseen 

paikalliset ja alueelliset toimijat. Kehittämistä ei voida tuoda alueella ”pakotettuna” 

pelkästään ulkopuolisten toimijoiden lähtökohdista ja intresseistä käsin. Paikallistie-

tämys- ja osaaminen on arvokas voimavara, jota ei tulisi sivuuttaa. 

 

Rapolan linnavuoren näköalapaikat ja luontoympäristö 

Valkeakosken Rapolan linnavuoren alueella on arvokasta luontoa esimerkiksi uhan-

alaisia perinneympäristöjä sekä kansallis- ja kulttuurimaisemia. Rapolan linnavuoren 

alue ja luontoympäristö itsessään on jo kokemisen arvoinen. Luontosuhteen vahvis-

taminen ja luonnon terapeuttiset vaikutukset on syytä huomioida. Alueen miljöö ja 

esimerkiksi näköalapaikat ovat myös innoittaneet suomalaisia taiteilijoita. Maisemia 

olisikin syytä korostaa entisestään ja huolehtia siitä, että matkailijat voivat ottaa het-
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ken itselleen ja vaikkapa istahtaa kiireettömästi ihailemaan harjulta avautuvia näkö-

aloja. Linnavuorella voitaisiin tuoda näkyväksi näitä taiteilijoiden tuotoksia esimerkiksi 

Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja sisältävästä Finna.fi-

palvelusta löytyviä aineistoja hyödyntämällä QR-koodien avulla. Näkymä maisemasta 

voisi olla esimerkiksi taiteilija Magnus von Wrightin (1846) teos ”Rautunselkä Rapo-

lan harjulta, Sääksmäeltä” Ateneumin taidemuseon kokoelmista.  

 

Harjukuoppa eli suppa mainittiin haastatteluissa kiinnostavana luonnonilmiönä, joka 

sai miettimään sitä, miten meri on joskus yltänyt alueelle asti. Jääkausi sekä suppien 

muodostuminen ilmiönä voitaisiin nostaa nykyistä selkeämmin esille ja kertoa ilmiön 

avulla Pirkanmaan luontoympäristön muotoutumisesta. Myös alueen rikas ja moni-

puolinen kasvisto voitaisiin nostaa esille aiempaa paremmin kohdetta kehitettäessä. 

Perinnemaisemaa koskevissa esimerkiksi nuorille suunnatuissa tietoiskuissa voitai-

siin kertoa arkielämästä maaseudulla sekä maanviljelyksen perinteistä. 

 

Kuppikivet ja kalmistot 

Kuppikivet ovat muinaisjäännöksiä, kiviä tai kalliopintoja, joissa on yleensä useita 

suhteellisen pyöreitä uurrettuja koloja, niin sanottuja uhrikuoppia. Suomessa kuppiki-

viä pidetään pääasiassa rautakautisina. Usein kivet ovat uhripaikkoja ja niiden oletet-

tuun käyttöön liittyykin paljon erilaisia kansanperinteitä. Kuppikiviä eli uhrikiviä ja 

vanhoja hautuumaita eli kalmistoja voitaisiin elävöittää luontevasti lisäämällä infor-

maatiota siitä, miten esimerkiksi kuppikivillä uhrattiin menneisyydessä ja millaisia se-

remonioita uhraukseen mahdollisesti liittyi. Minkä vuoksi kivillä uhrattiin ja mitä uskot-

tiin uhrauksen jälkeen tapahtuvan.  

 

Uhrikivien ympärille muodostettavissa tarinoissa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 

Veikko Matinollin julkaisuja kuppikivistä, joissa on paljon värikuvia ja tietoiskuja ai-

heesta. Lisäksi matkailijan näkökulmasta olisi kiinnostavaa tietää, millaisia henkilöitä 

kalmistoihin on haudattu ja millaisia nämä hautajaisrituaalit ovat olleet eli kuinka vai-

najat ollaan hyvästelty viimeiselle matkalle. Tarinoita kehiteltäessä voitaisiin hyödyn-

tää muun muassa Anna-Leena Siikalan julkaisuja Itämerensuomalaisten mytologia 

(2012) sekä Suomalainen šamanismi (1992). 
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Muinaiset asuinpaikat ja muinaislinna 

Linnavuoren muinaisjäännösalueella on muinaisia asuinpaikkoja, jotka kertovat rau-

takautisesta asutuksesta Rapolassa. Kohteella vierailevien näkökulmasta olisi mie-

lenkiintoista vastaanottaa informaatiota siitä, miten Rapolan harjulla on asuttu ja elet-

ty menneisyydessä. Alueella sijainneita asuinpaikkoja ja asumiseen liittyneitä toimin-

toja voitaisiin hyödyntää matkailun näkökulmasta aiempaa enemmän. Vaihtoehtoisia 

tarinoita siitä, millainen linnan rooli ja käyttö alueella on ollut, voitaisiin hyödyntää 

matkailun palvelutarjonnassa. Muurirekonstruktion ympärille voitaisiin tuoda näkyville 

sitä, miten alueella asuttiin ja elettiin menneisyydessä.  

 

Sudenkuopan käyttötarkoitusta ja merkitystä metsästyksessä voitaisiin nostaa esiin. 

Kuopan keskelle voitiin rakentaa pieni lava, jolle jätettiin jokin eläin houkuttimeksi su-

delle. Käytettyä pyyntitapaa voidaan esimerkiksi elävöittää tuolloin käytetyillä metsäs-

tykseen liittyvillä ohjeistuksilla. "Neuvoissa sutten ja ilvesten pyytämiseen" vuodelta 

1881 opastettiin sudenkuopan syötin suhteen seuraavaa: 

 

Sudelle käytetään koiraa, joka on olewa pikkarainen willakoira tuuhealla 
turkilla. Palasen haaskaa woiaan käyttää sekä sudelle että ketulle. Jos 
pikkaraista villakoiraa tuuhealla turkilla ei ollut käytettävissä, voitiin hou-
kutuseläimeksi asettaa myös ankka, mahdollisimman äänekäs. (Tunturi-
susi.com 2017.) 

 

Vuoden 1734 laissa kylät velvoitettiin rakentamaan ja ylläpitämään riittävä määrä su-

denkuoppia. Rapolan isäntänä 1700-luvulla ollut vänrikki J.G Svinhufvud ylläpiti pitä-

jän toista sudenkuoppaa Rapolan ja Voipaalan välisellä mäellä. Todennäköisesti ky-

seessä on tämä kuoppa. (Soininen 2010.) Alueella sijaitsevan sudenkuopan alkupe-

rää ja ajoitusta ei voida kuitenkaan vahvistaa. Suomen Metsästysmuseon asiantunti-

jan Jukka Peltosen mukaan kuoppaa voisi koittaa jäljittää esimerkiksi alueen van-

hoista kartoista, jos niistä löytyisi merkintöjä (Peltonen 2017).  

 

Suomen Metsästysmuseo on metsästyksen historian ja eräkulttuurin monipuolinen 

tietokeskus, jonka esine- ja valokuvakokoelmat, arkisto ja kirjasto ovat kaikkien kiin-

nostuneiden käytettävissä. Museo tallentaa metsästyksen historiaa ja metsästyspe-

rinteisiin liittyvää aineistoa. (Suomen Metsästysmuseo 2017a; Suomen Metsästys-

museo 2017b.) Metsästysmuseon asiantuntijuutta ja aineistoja voitaisiin hyödyntää 



 

 

74 
 

sudenkuopan elävöittämisessä. Sudenkuopan ympärille voitaisiin luoda informatiivi-

sen tai opetuksellisen metsästys-näkökulman lisäksi muitakin tarinoita eri näkökul-

mista käsin, joiden avulla kohteen todellisessa ympäristössä sijaitsevaa pelkkää 

kuoppaa saataisiin elävöitettyä.  

 

Elämyskolmio-mallia hyödyntäen jatkossa voidaan luoda kohteelle tuotteistettuja pal-

velukokonaisuuksia. Näiden palvelukokonaisuuksien kehittämisessä voidaan hyödyn-

tää muun muassa eri alojen tutkimustietoa sekä perimätietoa. Alueen palveluja kehi-

tettäessä on syytä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa palvelutar-

jontaa. Palvelutarjonnassa on syytä huomioida muun muassa se, millaisia tapahtu-

mia alueella jo nykyisin järjestetään kuten esimerkiksi Suomen vanhin kansanperin-

nejuhla Ritvalan helkajuhla. Tämä on olennaista senkin vuoksi, että päällekkäisyyksil-

tä palvelutarjonnassa vältyttäisiin. Palvelujen yhdistäminen voisi lisätä toimijoiden 

yhteistyötä sekä vähentää kustannuksia. Taidekeskuksen ja muiden alueella sijaitse-

vien rakennusten palvelutarjontaa voisi mahdollisuuksien mukaan yhdistellä erilaisik-

si palvelukokonaisuuksiksi esimerkiksi yrityksille tarjottaviksi TYKY-päivän hyvinvoin-

ti-paketeiksi. Paketeissa yhdistettäisiin esimerkiksi alueella jo olemassa olevia hoito- 

ja hyvinvointipalveluja alueella tehtäviin teemallisiin opastus-kierroksiin.  

 

Uusi näkökulma matkailun kehittämiseen voidaan saada lisätyn eli laajennetun todel-

lisuuden hyödyntämisen myötä. Lisätyn todellisuuden sovellusten avulla voidaan 

nostaa esiin kulttuuriperintöä ja luoda paikkoihin elämyksiä kävijäkokemusta syven-

tämään. Laadukas palvelukokonaisuus ja sillä tuotettava paikan kokemiseen liittyvä 

lisäarvo vaatii kuitenkin monipuolista osaamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

”Rautakuonaa ja Rapolan tarinoita” opetuspakettiin ja virtuaalisen reitin sisältöön olisi 

hyödyllistä tutustua ennen uusien sisältöjen luomista. Erityisesti silloin, jos tarkoituk-

sena on tuoda kohteeseen lapsille ja nuorille tarkoitettuja palveluja, jotka hyödyntävät 

esimerkiksi lisätyn todellisuuden elementtejä tai pelillisyyttä. 

 

Vaihtoehtoisia tulkintoja historian käänteistä voidaan hyödyntää kohteen kehittämi-

sessä. Historiallisen tutkimustiedon lisäksi saatavilla on paljon esimerkiksi kansanpe-

rinteitä käsittelevää kirjallisuutta, joiden avulla faktoja voitaisiin elävöittää tarinoiden 

avulla matkailun tarkoituksiin. Myös kohdetta käsitteleviä matkakertomuksia kuten 

esimerkiksi Emil Nervanderin ”Kokemuksia Hämeestä vuonna1886” voitaisiin hyö-
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dyntää kohdetta kehitettäessä. Paikallinen perimätieto ja esimerkiksi Voipaalan kar-

tanoon liittyvät kummitustarinat olisivat oivallisia aineksia kohteen elävöittämisessä.  

 

Digitalisaation vastapainona on myös noussut esiin vastakkaisia kehityssuuntia, jotka 

korostavat matkailijoiden arvostuksia hiljaisuudesta ja luontokokemuksesta sellaise-

naan ilman erilaisia luontokokemusta häiritseviä laitteita. Esimerkiksi Henna Konu 

(2016) tarkastelee väitöskirjassaan asiakkaan osallistamista elämyksellisten matkai-

lupalvelujen tuottamisessa hyvinvointi- ja luontomatkailun konteksteissa. Matkailijat 

kaipaavat irtautumista arjen oravanpyörästä ja digitalisaatiosta (digitalisaatio-detox). 

Rapolan toisen kokeilun yhteydessä osallistujat kyseenalaistivat sen, tarvitaanko 

kohteessa vierailtaessa ylipäätään lisättyä todellisuutta ja teknisiä laitteita, koska 

paikka on kokemisen arvoinen- ja elämyksellinen sellaisenaan. Ryhmähaastattelussa 

nousikin esiin olennainen kysymys. Jos kännykät jätettäisiinkin parkkiin ja keskityttäi-

siin luontokokemukseen sellaisenaan? 

 

Lopuksi 

Tutkimuksen aikataulut vaikuttivat kokeilujen järjestämisen aikatauluihin. Talvi-aikana 

järjestetyt kokeilut eivät välttämättä olleet ajoituksen kannalta optimaalisimmat. Ko-

keilut järjestettiin nopealla aikataululla, jonka vuoksi osallistujien rekrytointi ja sitout-

taminen kahteen käyntikertaan oli haasteellista. Voidaankin pohtia sitä, olisiko satun-

naisemmin valittu kohdejoukko Rapolan linnavuoren kokeiluissa tuottanut toisenlai-

sen tuloksen. Vai olisiko kohde siltikin näyttäytynyt ensisijaisesti luontokohteena. 

 

Vaikka Aurasma-sovelluksen avulla luodut materiaalit eivät testitilanteessa toimineet, 

saatiin osallistujilta arvokasta tietoa teknologian hyödyntämiseen ja käytettävyyteen 

liittyen. Osallistujilta saatiin myös tietoa siitä, mihin lisätyn todellisuuden palveluja 

kohteessa voitaisiin käyttää ja ketä nämä palvelut hyödyttäisivät. Myös kokeiluissa 

sattuneista virheistä voidaan ottaa opiksi huomioimalla se, mitä jatkossa voitaisiin 

tehdä toisin vastaavia kokeiluja järjestettäessä. Liitteestä kolme ovat löydettävissä 

työn tilaajan edustajien eli Humanistisen ammattikorkeakoulun Nina Luostarisen sekä 

Metsähallituksen Aino von Boehmin antamat palautteet opinnäytetyöstä. Vaikka jär-

jestetyt kokeilut olivat ainutlaatuisia pilotteja, niiden avulla saatua tietoja ja tuloksia on 

mahdollista hyödyntää myös muissa Lights On! -hankkeen kohteissa. 
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Liite 1.  Rapolan linnavuoren kokeiluissa käytetyt haastattelukysymykset 
 
Rapolassa 19.3 järjestetyn kävelykierroksen haastattelukysymykset 
 
 
1. Taustatiedot vastaajasta 
 
 
2. Mitä tekemästäsi kierroksesta jäi päällimmäisenä mieleen? Minkä vuoksi? 
 
 
3. Mitä kohtia olet merkinnyt saamallesi kartalle? Minkä vuoksi merkitsit juuri kyseiset 
kohdat? Millaisia tuntemuksia ko. paikat herättivät sinussa?  
 
 
4. Mitä osaisit kuvitella tekeväsi täällä? (Mitä näkisit itsesi täällä tekemässä?) 
 
 
5. Olitko aiemmin kuullut tästä paikasta? (Tiesitkö jotain paikasta ennestään?) 
 
 
6. Oliko sinulla jotain odotuksia Rapolasta?  
    Vastasivatko odotukset paikasta luomaasi mielikuvaa? 
 
 
7. Mikä saisi (ja milloin) sinut tulemaan Rapolaan uudelleen?  
 
 
8. Kenelle suosittelisit kohdetta? Minkä vuoksi? 
 
 
Rapolassa 26.3 järjestetyn lisätyn todellisuuden kokeilun haastattelukysymykset 
 
 
1. Mitä sudenkuopan yhteyteen tehdyistä kokeiluista jäi päällimmäisenä mieleen? Min-
kä vuoksi? 
 
 
2. Kun mietit tätä ja ensimmäistä Rapolan käyntikertaa viikkoa aiemmin. 
    Muuttuiko (paikan) kokemuksesi Rapolasta lisätyn todellisuuden myötä?  
    Jos niin, osaatko eritellä minkä vuoksi? 
 
 
3. Oletko aikaisemmin käyttänyt QR-koodien lukijaa tai jotain lisätyn todellisuuden so-
vellusta? 
 
 
4. Millaisia (lisätyn todellisuuden) palveluja tai informaatiota toivoisit Rapolaan? 
 
 
5. Millaista kohderyhmää nämä lisätyn todellisuuden palvelut voisivat mielestäsi kiin-
nostaa? 
 
 
6. Kenelle suosittelisit kohdetta? 
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Liite 2. Rapolan linnavuoren alueen kartta eli retkikohteen esite 
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Liite 3. Työn tilaajilta saatu palaute 

 
 
 
 

Mari Lämsän opinnäyte näyttäytyy Lights on! hankkeen tavoitteita 
laajempana ja siten sangen käyttökelpoisena pitkälle tulevaisuu-
teen kun mietitään Rapolan alueen kehittämistä sekä hankkeen ai-
kana,  Metsähallituksen perustyönä että paikallisyhteisön voimin. 
Joitakin ehdotetuista kehittämistoimenpiteistä on tosin jo aktiivisesti 
työn alla: esim. kyltitykset uusitaan kokonaan jo Lights on! hank-
keen aikana. Opinnäytteessä oli kattavasti tuotu erilaisia näkökul-
mia: lisätyn todellisuuden ja teknologiaintoilun vastapainoksi aja-
tukset digitalisaatio-detoxista voisivat muinaispaikoilla toimia todella 
hyvinkin, jopa tuote-ja palvelukokonaisuutena. Tässä myös arvokas 
sovellusnäkökulma opinnäytteelle – tuleehan Lights on! –hankkeen 
aikana tukea paikallisten toimijoiden uusien paikkaan pohjautuvien 
tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. 
Tämä opinnäyte on myös arvokas dokumentti kokeilukulttuurista 
toimintatapana kun etsitään uusia mahdollisuuksia ja rohkeitakin 
avauksia sille mitä muinaslinnassa- jossa linna ei enää ole – voisi 
kokea, ja millaisia kävijäryhmiä nämä uudet kokemukset voivat pai-
kalle houkutella. (Luostarinen 2017.) 

 

 

 

 

Mari Lämsän opinnäytetyön pilotit sekä Rapolan nykytilan ja kehit-
tämismahdollisuuksien tarkastelu kohteen virkistys- ja matkailukäy-
tön näkökulmasta tuovat käyttökelpoista tietoa sekä Light On! -
hankkeelle että laajemminkin Metsähallitukselle, joka hoitaa ja hal-
linnoi aluetta. Opastuksen parantamiseen ja kehittämiseen liittyvät 
ehdotukset ovat konkreettisia ja havainnollisia ja niitä pystytään 
hyödyntämään vuoden 2018 aikana, kun alueen opastaulu uusitaan 
ja niiden rinnalle tuotetaan mobiiliopastussisältöjä. Metsähallituksel-
le yhteistyö Humakin kulttuurituotannon opiskelijoiden kanssa ja 
siihen liittyvä kokeilukulttuuri tuottavat arvokasta taustatietoa, luovia 
ideoita ja uusia näkökulmia, joita voidaan hyödyntää ja jatkokehittä 
eri tavoin myös Lights On! -hankkeen jälkeen. (Von Boehm 2017.) 
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1  JOHDANTO  

 

 

1.1 Kulttuurituottaja digitaalisaation pyörteessä 

 

Opinnäytetyö käsittelee kulttuurituottajien mahdollisuuksia verkottua ja toimia 

aktiivisemmin korkeakoulu- ja yliopistoverkostoissa. Miten paljon kulttuurituottajan 

pitäisi ymmärtää digitaalisuudesta ja miten paljon kulttuurituottajan tulisi ymmärtää 

teknologiasta, kun virtuaalisuuden sovelluksia pilotoidaan kulttuurialan sovelluksiksi? 

 

Opinnäytetyön tilaajana on Aalto-yliopisto, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2010 

yhdistäen Taideteollisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen 

korkeakoulun. Sen strategia sisältää taiteen, tieteen ja talouden yhdistämisen. Tietoa 

ja osaamista tulee jatkuvasti lisää, jolloin tekijät ja organisaatiot sekä totutut tavat 

toimia muuttuvat. Muutoksessa tarvitaan aina tekijöitä, joka osaavat yhdistellä ja 

toimia uusissa kokoonpanoissa. Tuottajan rooli ei ole vielä kuitenkaan vakiintunut 

tutkimusorganisaatioissa.  

 

Opinnäytetyön aiheeseen ovat motivoineet opintojen aikaiset 3D:hen ja 

virtuaalisuuteen liittyvät työharjoittelut sekä kiinnostus omien valokuvien 

hyödyntämiseen. Osaamisen syventäminen 3D-virtuaalisuuden mahdollisuuksien 

ymmärtämiseen yhdistettynä kulttuurituotannon prosesseihin on uudenlainen 

toimintakenttä.  

 

Aalto-yliopisto painottaa toiminnassaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ståhlen 

(2016a) mukaan tämä edellyttää tiedon tuotteistamista, toimivia rakenteita, 

tapahtumia ja yhteistyöfoorumeita, joiden kehittämiseen ja ylläpitoon tutkijoilla ei ole 

aikaa eikä ammattitaitoa. Eri tavoin profiloituneita tuottajia tarvitaan tuomaan 

puuttuva osaaminen. Vain siten tieteeltä voi odottaa jatkuvasti tehostuvaa 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta terveellä tavalla – eli siten, etteivät tieteellisen 

tutkimuksen resurssit vähene. (Ståhle 2016a.) 

 

Kulttuuri- ja yliopistokenttä muistuttavat paljon toisiaan. Kulttuurituottajan roolin 

muutoksesta löytyy paljon julkaistua tietoa. Halonen (2011) on kuvannut yksittäistä 
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kulttuurituottajaa henkilöksi, joka toimii yhtä aikaa, peräkkäin tai limittäin useissa eri 

positioissa. Toiminnassaan kulttuurituottaja käyttää referenssinä kulloisenkin 

keskustelun ja työelämätilanteen kannalta parhaaksi uskomaansa omaan 

ammatilliseen positioon kätkeytyvää habitusta. (mt. 2011, 63.) 

 

Kaalikosken (2015) mukaan Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) on 

kehittämishankkeissa etsitty tuottajuuden uusia toimintamalleja ja tuotu 

tuottajaosaamista niiden toimijoiden ja  toimialojen saataville, jotka eivät aiemmin 

tuottajaosaamista tienneet tarvitsevansa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 

(TKI) kautta opetuksen tueksi on tuotettu aiempaa enemmän ajankohtaista tietoa 

työelämän ilmiöistä ja uusista virtauksista sekä tuottajatoiminnan mahdollisuuksista. 

(mt. 2015, 15.) 

 

Valokuvamaisen aineiston käyttö on arkipäiväistynyt digitaalivalokuvauksen myötä. 

Älypuhelimet ja internet yhdistävät niin ihmisiä kuin dataa. Kukkonen (2015, 7-8) 

kuvaa, että Saccon (2009) mukaan suuretkin ihmismassat voivat olla osaltaan 

tuottamassa kulttuuria, koska liikkuvan kuvan, tekstin, valokuvien ja äänen 

ammattimainen käsittely on tullut mahdolliseksi kaikille. Tuottajan ja kuluttajan tai 

taiteilijan ja yleisön roolit sekoittuvat ja muuttuvat epäselvemmiksi, mutta tuottajan 

rooli korostuu, vaikka yksilö voi päättää oman roolinsa eri kulttuurin tuotantovaiheissa 

(Kukkonen 2015, 7-8). 

 

Digitaalinen vallankumous on ravistellut tekemistämme muuttaen liike-elämää, 

terveydenhuoltoa, politiikkaa, taloutta, tutkimusta, yhteydenpitoa sekä kulttuuri- ja 

vapaa-ajan tapahtumia. Visuaalisuus ja havainnollisuus ovat korostuneet erityisesti 

kulttuurin, päätöksenteon ja suunnittelun tukena.  (Hyyppä 2012.) 

 

Digitaalisuus on uudistanut näkyvästi musiikki-, elokuva- ja valokuva-aloja. 

Musiikkiteollisuuden digitaalisuus näkyy digitaalisten aineistojen ja soittolistojen 

tulolla fyysisten tilalle. Harva tulostaa valokuvia perhealbumeihin, vaan niitä jaetaan 

yhteisöllisesti instagram-, facebook- ja flickr-sivustoilla. Elokuvateollisuus on joutunut 

huomioimaan Internetin toimijat kuten Netflixin. Pientä maksua vastaan maailman 

kulttuuritarjontaa pääsee seuraamaan ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalisuus ja 

3D-tulostus uudistavat myös muotoilua, näyttelyitä ja tapahtumia. (Hyyppä H. 2016.) 
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Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisen kulttuurin sisällöntuottamisen ja aineiston 

hyödyntämisen monimediaisesti sekä aineistojen jaettavuuden ajasta ja paikasta 

riippumatta. Digitaalinen jalanjälki on analysoitavissa ja palasteltavissa uudenlaisiksi 

tuotteiksi esimerkiksi matkailun, hyvinvoinnin tai turvallisuuden tarpeisiin. 

Esteettömyys ja kulttuurien monimuotoisuus voidaan huomioida yhä paremmin, 

jolloin kulttuuri elämyksineen on vihdoin tasa-arvoisesti ja kohdistettuna kaikkien 

saatavilla. (Hyyppä & Ahlavuo 2015.) 

 

Opinnäytetyössä keskityin 3D-virtuaalisuuden tarkasteluun ja miten sitä voidaan 

hyödyntää ja käyttää kulttuurialalla. Kuvaan kuinka kulttuurialan toteutukset, 

toimintatavat ja tapahtumasarjat muuttuvat paikkoihin liitetyn digitaalisuuden, 

visuaalisuuden, älykkyyden ja paikkatiedon sekä sovellusten sulautuessa niihin.  

 

 

 1.2 Tavoitteet ja menetelmät 

 

Opinnäytetyön tavoite on havainnollistaa kulttuurituottajan ammattikuvan 

laajentumispotentiaalia yliopisto- ja tutkimustoimintaan. Mitä kulttuurituottajan tulisi 

ymmärtää toimiessaan tuottajana yliopiston kanssa tehtävissä uutta teknologiaa 

hyödyntävissä hankkeissa? Käsittelen kulttuurituottajan työtä sivuavan 

virtuaalisuuden ja kolmiulotteisuuden globaaleja taustatrendejä ja kuvaan 

kulttuurituotantoon liittyviä caseja, joissa on hyödynnetty 3D-virtuaalisuutta. Työssä 

kartoitan, minkälaisia 3D-mittauslaitteita ja sovelluksia käytetään yliopisto- ja 

tutkimusalalla liittyen 3D-virtuaalisuuteen. 3D-virtuaalisuus tarkoittaa työssäni 

virtuaali- ja lisättyä todellisuutta mukaan lukien 360-videot. Työssä ei käsitellä 3D-

elokuvia, animaatiota tai 3D-suunnittelua. 

 

Opinnäytetyö on tapaustutkimus. Syvällinen tutkimusaiheen tuntemus on hankittu 

alan kirjallisuudesta, asiantuntijahaastatteluista ja oman työ- ja julkaisuhistorian 

kautta. Asiantuntijoiden hiljaista tietoa on näkyvöitetty uuden teknologian, 

hyödyntämismahdollisuuksien sekä alan terminologian täsmentämiseen. Case-

esimerkeissä olen haastatellut hankkeisiin osallistuneita henkilöitä Svenska YLE:stä 

tuottaja Jessica Edén von Numersia ja ohjaajien esimiestä Tommy Mårdia, 
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projektipäällikkö Hannu Siiralaa Elena Oy:stä, innovaatiopäällikkö Timo Parkkolaa, 

asiantuntija Nina Luostarista ja yhteisöpedagogi Kerttu Lehtoa Humakista, 

puistonjohtaja Henrik Janssonia Metsähallituksesta sekä tutkimuspäällikkö Juhana 

Lahtea Suomen arkkitehtuurimuseosta. Tiedetuottajan tehtäviin liittyvää reflektointia 

tein Metropolia Ammattikorkeakoulun TKI-johtaja Anna-Maria Vilkunan kanssa. 3D- 

virtuaalisuuteen ja mittauslaitteistojen esittämiseen olen haastatellut Laserkeilauksen 

huippuyksikön tutkijoita: tietojohtamisen professori Pirjo Ståhlea, kaukokartoituksen 

ja fotogrammetrian professori Juha Hyyppää, mittauksen ja mallinnuksen professori 

Hannu Hyyppää, TaM, TkL Matti Kurkelaa, TaM Juho-Pekka Virtasta ja DI Arttu 

Julinia.  

 

 

2 TUOTTAJAN ROOLI, TRENDEJÄ JA VERKOSTOJA 

 

 

2.1 Kulttuurituottajan rooli toimialan uudistajana  

 

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tehdään valtavasti erilaisia tutkimus- ja 

kehityshankkeita. Tuottajan rooli monialaisissa verkostoissa on nähdä suurempia 

kokonaisuuksia ja yhdistää omalta osaltaan toimijoita tekemään tulosta niin, että se 

hyödyttää yhteistyön valittuja osapuolia. Verkostoissa toimiminen vaatii vahvaa 

sitoutumista, luottamusta ja aikatauluissa pysymistä – ja positiivista asennetta. 

(Parkkola 2012.) Rahoittajat ovat alkaneet vaatia 2010-luvulla hankerahoituksen 

saamiseksi perinteiset rajat ylittävää yhteistyötä, joka vaatii myös uskallusta ja 

luottamusta osapuolten välillä. Lisäksi yhtenä vaatimuksena on yhteiskunnallinen ja 

alueellinen vaikuttaminen. (Ståhle 2016b.) 

 

Suomen Kulttuurirahasto (2015, 34) on teettänyt selvityksen taiteen rahoituksesta. 

Siinä taiteen tukea verrataan ajatukseen taiteesta koulutuksen ja terveydenhuollon 

kaltaisena hyödykkeenä, jonka käyttöä yhteiskunnan kannattaa edistää yli ihmisten 

spontaanien valintojen. Kulttuuristen arvojen rinnalla vaikuttavat taiteen positiiviset 

ulkoisvaikutukset, kuten se, että väestö elää pidempään ja terveempänä. (mt., 34.) 

Rahoittajaroolinsa ohessa säätiöillä on otollinen tilaisuus toimia eri intressitahojen 
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kohtaamisen mahdollistajina. Paljon riippuu siitä, säilyttääkö taide kykynsä koskettaa 

yleisöään ja marginaalinen kykynsä nousta valtavirtaan. (mt., 74.) 

 

Kulttuurituottajan ominaisuudet, taidot ja osaaminen nostetaan usein esille, kun 

puhutaan onnistuneesta kulttuurituottajuudesta. Halonen (2013) on kuvannut 

kulttuurituottajaa projektihallinnon ammattilaiseksi, jolla on kykyä toiminnan 

yhteiskunnallisten ulottuvuuksien näkemiseen. Ammattiosaamisesta hän nostaa esiin 

tiedot, taidot ja asenteen. Asiakaslähtöisyyden kautta rakennettavat ja kehitettävät 

kulttuuripalvelut vaativat liiketaloudellista osaamista, rahoitushaku-, viestintä-, tiimi- ja 

ryhmätyötaitoja sekä yritteliään ja innovatiivisen asenteen. (Halonen 2013.) 

 

Luostarisen (2016) mukaan kulttuurituottajalla on oltava rohkeutta ja kiinnostusta 

testata omia taitojaan monialaisissa ja uudenlaisissa toimijaympäristöissä. 

Horisontaalisen verkosto-osaamisen yhdistäminen eri alojen sisältöosaajien 

toimintaan on tuottajalle ominainen taito. (Luostarinen 2016.) 

 

Parkkola (2015, 22) pohtii kulttuurituottajuutta ja kulttuurillisia eroja. Kulttuuri on 

globaali toimintakenttä, jossa kansainvälistyminen on tapahtunut osittain 

tietoverkkojen mukanaan tuoman globaalien markkinoiden kautta. Kulttuurin 

tarkastelunäkökulma kansakunnan identiteetin rakentamiseen liittyvänä resurssina 

on hänen mukaansa muuttunut. Kulttuuri ja kulttuuritoiminta ovat osa muuta taloutta 

ja yhteiskuntaa ja osittain toimivat myös näitä ohjaavina. Kulttuurituottajan täytyy olla 

valmis poistumaan omalta kulttuuriselta mukavuusalueeltaan. Tällöin törmätään 

erilaisiin toimintatapoihin ja kulttuureihin. Juuri tämä voi tehdä Parkkolan mukaan 

kulttuurituottajan työstä mielenkiintoista ja avaa uusia mahdollisuuksia. 

Välittäjätahona kulttuurituottaja rakentaa siltoja, mikäli mahdollista, jonnekin, minne ei 

ole aikaisemmin menty. (Parkkola 2015, 22.)  

 

Luvun 4.2 case-esimerkin YLE:n ja Aalto-yliopiston yhteistyönä toteuttama 

virtuaalikuunnelma yhdistettynä Taiteiden yössä toteutettuun yleisölle avoimeen 

tapahtumaan on esimerkki totutut toimintatavat rikkovasta yhteistyöstä. 

 

Muuttuneen yhteiskunnallisen vuorovaikutusvaatimuksen ja vaikuttamisen tueksi 

professori Hyyppä Aalto-yliopistosta esittää, että Suomeen tarvitaan uudenlaisia 
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tekijöitä, jotka ovat aktiivisia eri toimijoiden yhdistämisessä esimerkiksi kulttuurin ja 

taiteen välimaastossa. Yksi suuri tarve yliopistoissa on tuottajien roolin löytäminen ja 

määrittäminen. (Ahlavuo 2016a, 22; Hyyppä H. 2016.) 

 

Yleisradion virtuaalikuunnelman toteuttamisesta vastanneen Mårdin (2016) mukaan 

uuden teknologian hyödyntämiseen liittyvä osaamisvaje hidastaa virtuaalisuuteen 

siirtymistä. Virtuaalimaailmojen hyödyntäminen muuttuvissa produktioissa ja 

lavastamisessa tarvitsee uutta teknologiaa ymmärtäviä tuottajia. Tarinankerronta saa 

täysin uusia toteutusmahdollisuuksia uuden teknologian avulla. (Mård 2016) 

 

 

2.2 Kulttuurituotantoa uudistavat trendit 

 

Yhteiskunnalliset trendit kuten digitalisaatio, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, 

kaupungistuminen, yhteisöllisyys ja pelillistäminen, ennustavat ja uudistavat 

toimintaa, toimintaympäristöä ja kumppanuuksia. Teknologian nopea kehittyminen ja 

digitaalisuuden hyödyntämismahdollisuudet koko arvoketjun osalta lisäävät 

kulttuurialan työllisyyttä. Arvoketjuissa uusia tieteen ja digitalisaation ilmentymiä 

edustavat esineiden internet, mobiilit teknologiat, sosiaalinen media ja 

virtuaalimaailmat. Nämä uudistavat niin kulttuuri-, tiede-, matkailu- kuin media-alaa. 

Kumppanuuksissa osallistuvat tahot panostavat työaikaa, tilojaan ja laitteitaan sekä 

koko monialaisen verkosto-osaamisensa sovittuun yhteisproduktioon. Näitä 

yhteiskunnallisia trendejä seurataan ja käytetään liiketoiminnan kehittämisessä 

maailmalla runsaasti. (Hyyppä 2012; Hyyppä & Ahlavuo 2012a; Linturi & Kuusi & 

Ahlqvist 2013; MIT 2016; Sitra 2015; Valtioneuvosto 2012.) 

 

Kaupungistuminen on lisännyt persoonattomuutta, ja monet ovat kadottaneet 

yhteisöllisyyden tunteen (Sitra 2015). Yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisten välistä 

sujuvaa vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä, keskustelua, kuuntelua ja välittämistä. 

Keskeistä yhteisöllisyydessä on osallisuus (4V 2015). Aktiivisesti kaupunkikulttuuria 

kehittävät Helsingin kaupunginosat esimerkkinä Kallio, Kalasatama ja Maunula. 

Älykkään kaupungin elämiseen kuuluu kulttuurinen elävyys: kaduilla ja toreilla 

tapahtuu ja ihmiset kohtaavat (LVM 2014, 22). Fiksua Kalasatamaa kehitetään siten, 

että se mahdollistaa tapaamisten, työpajojen ja nopeiden kokeilujen järjestämisen 
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esimerkkeinä sähkökäyttöinen yhteiskäyttöauto, muotoilijoiden järjestämät 

käsityöpajat ja älykontti kirjastopalvelujen paikkana. (Kaupunkiaktivismi 2016.) 

 

Tieto- ja informaatioteknologinen kehitys, yhdessä globalisaation eri kehityskulkujen 

kanssa, on avannut maailman kulttuuritarjonnan ihmisille ennen kokemattomalla 

tavalla. Luovan työn tekijät ovat myös voineet saavuttaa lähellä ja kaukana sijaitsevia 

yleisöjään uusin, tehokkain menetelmin.  (Saukkonen 2014, 5.)  

 

Internetin kautta paikallinen kulttuuri voidaan esittää globaalisti. Paikkoihin voidaan 

tuottaa esimerkiksi eri aikakausiin sijoittuvia virtuaalisia tarinoita ja hahmoja netin 

kautta jaettavaksi. Opinnäytetyössä case-esimerkeissä kuvataan tutkimusryhmän 

toimintaa hankkeissa, joissa tuottajalla on ollut tehtävänä yhdistää eri alojen 

toimijaverkostoja kulttuurituotannon keinoin. 

 

Parkkolan (2016) mukaan taiteen ja kulttuurin lajit, mutta osittain myös taiteiden 

genrerajat tuntuvat hyvin vahvoilta, mikä hidastaa esimerkiksi pelillisyyden tai 

visuaalisuuden hyödyntämistä tarinan kerronnassa. Pelillisyyden hyödyntäminen 

vaatii tuottajaosaamista. Sama koskee musiikkia, johon ei oikeastaan ole juurikaan 

tuotu multimodaalisia elementtejä livetilanteiden ulkopuolelle. Mahdollisuudet ovat 

laajoja ja erityisesti yleisöjen mukaan ottaminen osaksi tuotettua tarinaa laajentavat 

kerronnan mahdollisuuksia. Erilaiset pelilliset elementit toimivat liiman tavoin 

käsikirjoituksen ja yleisöjen välillä ja kannustavat osallistujia mukaan tarinan 

pyörteisiin. Elokuva yhdisti aikoinaan tarinan kerronnan, visuaalisen sommittelun, 

musiikin ja näyttämötaiteen ja loi aidosti multimodaalisen taidelajin. Nyt on 

nähtävissä se, kun pelillisyyttä käytetään osana prosessia, voidaan huomioida 

yleisön reaktiot ja valinnat elokuvan lopputuloksessa. (Parkkola 2016.) 

 

Pelillistäminen tarkoittaa peleistä tuttujen elementtien innostamisen, hauskuuden, 

sosiaalisuuden ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja palkitsemisen 

sisällyttämistä työhön, kuluttamiseen ja oppimiseen. Pelillisyys ja yhteisöllisyys ovat 

erittäin vahvasti nousevia trendejä kuluttajasegmentillä. (Salavuo 2013.)  
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Yhteisöllisissä, eri osaajia yhdistävissä Hackathon-koodaustapahtumissa ideoidaan 

ja kehitetään toiminnallisia prototyyppejä valittuihin teemoihin liittyen. (Virtanen ym. 

2015a.) Kulttuurialalla järjestetään vuosittain innostavia yhteisöllisiä Hackathoneja.  

Verkottuminen koodareiden ja pelitekijöiden kanssa on mahdollista, jos tuottaja 

tarvitsee taitavia peli- ja 3D-osaajia. 

 

OKM kulttuuripolitiikan osasto järjesti taiteen ja kulttuurin tulevaisuusverstaan 

lokakuun lopussa 2015. Tilaisuuteen sai osallistua ilmoittautumisjärjestyksessä 60 

toimijaa taiteen, kulttuurin, sosiaali- ja terveysalan, median, matkailun, koulutuksen, 

tutkimuksen, uskontojen, aluekehittämisen sekä teknologia- ja rakennusteollisuuden 

aloilta. Päivän aikana esitettyjä kysymyksiä olivat esimerkiksi: 3D-tulostetaanko 

taidetta? Onko museoissa ja kirjastoissa älylaseja? Millaista on taide ja kulttuuri 

vuonna 2050? Tekevätkö robotit taidetta? Tuloksia hyödynnetään kulttuuripolitiikan 

strategian sekä taiteen ja kulttuurin aluepoliittisten linjausten valmistelussa. 

(Kansallisareena 2015.)  

 

 

2.3 Digitaalisuuden ja kaupunkien vaatimukset verkostoille 

 

Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien 

digitalisointia että palveluiden sähköistämistä. Kyse on oivalluksesta, miten omaa ja 

verkoston toimintaa voidaan muuttaa jopa toisenlaiseksi tietotekniikan avulla. 

(Heikkilä 2016) 

 

Kulttuurituotannossa voi olla kyse näistä kaikista. Tällöin on olennaista yhdistää 

taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden sekä lainsäätäjien toimintaa. Lainsäätäjillä on 

pian kiire ennakoida uuden teknologian potentiaalisia riskejä, jotka liittyvät 

tekijänoikeuksiin ja yksityisyyden suojaan. (Ahlavuo & Hyyppä 2016) 

 

OKM (2015) on tuottanut perusselvityksen Suomen digitaalisten sisältömarkkinoiden 

kasvun ja kehityksen edellytyksistä. Siinä on kuvattu digitaalisen sisältöliiketoiminnan 

ekosysteemi, keskeiset ansaintamallit, markkinatilanne sekä kuluttajia, teknologiaa, 

kilpailua, globalisaatiota ja sääntelyä koskevat keskeiset trendit, jotka ohjaavat 

kyseisten markkinoiden kehitystä.  
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3D-teknologiamarkkinoiden liikevaihto oli melkein 100 miljardia euroa vuonna 2013. 

Liikevaihdon odotetaan kohoavan lähes kolminkertaiseksi vuonna 2018 ja 500 

miljardiin vuonna 2020. 3D-teollisuuden kehitys tarvitsee tuekseen kaikkea 

edistynyttä teknologiaa, tutkimusta ja innovaatioita. Google, Nokia, Apple, Samsung, 

Microsoft ja lukuisat pelitalot sekä autonvalmistajat kehittävät sovelluksia 3D-

mittaukseen ja -mallinnukseen ja niiden paikkatieto- ja virtuaali- sekä 

kuluttajasovelluksiin.  (Kaartinen ym. 2016.)  

 

 

Kuva 1. Gartnerin hypekäyrä (Gartner 2015).  

 

Gartnerin hypekäyrä (kuva 1) tarjoaa tietoa siitä, koska teknologiat ovat kypsiä 

tuotantokäyttöön. Se kuvaa huomionarvoisia tulevaisuuden teknologioita ja niiden 

kehittymistä, julkaisemista ja käyttöönottoa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa 

kehitykseen lähdetään mukaan ja saavutetaan etumatkaa, sitä suurempi on riski. 

Käyrä jakaantuu viiteen vaiheeseen. Ensimmäisessä tunnistetaan uudet 

potentiaaliset teknologiat, joissa ei vielä ole todellisia sovelluksia. Seuraavaksi 

teknologia nousee hypen huipulle ja saadaan ensimmäiset onnistumiset ja 

epäonnistumiset. Kolmannessa vaiheessa valtaosa on kuullut teknologiasta, muttei 
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ole lähtenyt sillä itse vielä toteuttamaan mitään. Hypen jälkeen kiinnostus laantuu, 

kun odotukset eivät ole toteutuneet ratkaisuissa. Teknologiakehityksessä 

ymmärtäminen ja hyöty yrityksille löytyy ja markkinat ovat löytäneet fokuksen, miten 

ratkaisu hyödyttää käyttäjiä. Toisen sukupolven tuotteet ja ratkaisut ovat korjanneet 

lastentauteja. Viimeisessä vaiheessa teknologoiden yleistyminen tuotantokäyttöön on 

siinä vaiheessa, että valtaosa siirtyy hyödyntämään tuotetta. (Swampbeach 2013.)  

 

IT- ja sensoritekniikan nopea kehitys on siirtämässä useita aloja yhä läheisemmin 

kuluttajien ja eri ammattiryhmien käyttöön. Paikannus- ja sijaintiteknologian kehitys ja 

GPS-vastaanottimien liittyminen osaksi suorapaikannusjärjestelmiä ja 

matkapuhelimia sekä sensori-, anturi- ja esitysteknologian kehitys ovat muuttaneet 

tapoja esittää ympäröivää maailmaa. Teknologian pienentyessä sensorit tulevat 

älyvaatteisiin ja -kaupunkeihin. Puettavan teknologian ennakoidaan lisäävän 

turvallisuutta uusilla sovelluksilla sekä korvaavan älypuhelimia viidessä vuodessa. 

(Hyyppä, J. 2016.) 

 

Swarovski on laajentunut älykorumarkkinoille ja tänä vuonna myös suomalainen 

koruvalmistaja Kalevala Koru tuo myyntiin oman älykorumallistonsa (Timonen 2016). 

Sama kehitys tulee tapahtumaan kaikkien 3D-mallinnettavien kohteiden osalta.  

 

Kolmiulotteisuus on merkittävä osa virtuaali- ja peliteollisuutta ja keskeinen työvaihe 

monessa sisällöntuotannossa. Valmiin mallin luominen on moniulotteinen prosessi, 

joka vaatii sekä teknistä että taiteellista tietoa ja osaamista. Pitkään 3D-menetelmiä 

on sovellettu arkkitehtuurissa, rakentamisessa ja kulttuurikohteiden 

dokumentoinnissa. Uudenlaiselle 3D-tiedolle mm. kaupunkialueet, puistot, 

viheralueet sekä tapahtuma-alueet, pihat ja sisätilat ovat haastava sovellusalue. 

(Hyyppä J. 2016; Ahlavuo & Hyyppä 2010.) Yhtenä esimerkkinä lisättyä todellisuutta 

hyödyntävistä sovelluksista nähtiin kesällä 2016, kun Pokémon Go sai ihmismassat 

liikkeelle ja seuraamaan ympäristöä aivan uudella tavalla.  

 

Smart city-konseptin tulisi tehdä useille toimiville tahoille monet asiat kaupungeissa ja 

kaupunkikulttuurissa nykyistä helpommiksi ja tehokkaammiksi. Vuonna 2010 EU:n 

alueiden komitea nosti esille tietomallien käytön alue- ja kaupunkisuunnittelussa 

(Hyyppä 2012). Asukkaat pääsevät virtuaalimaailmaa hyödyntävissä piloteissa 
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totuttua nopeampaan dialogiin kaupunkikulttuurin kehittämisessä virtuaalisten mallien 

ja niiden kanssa käytettävien työkalujen avulla. Suomi on merkittävä toimija 

Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden toteuttamisessa. Tietomallintamisen osalta 

olemme maailman johtavia maita (Tekes 2008). Useissa hankkeissa työskennellään 

virtuaalimaailmojen ja tietomallintamisen parissa tavoitteena saada ne vientituotteiksi 

kansainvälisille markkinoille. 3D-internet ja verkossa tapahtuva tiedon yhteisöllinen 

tuottaminen, arviointi ja kommentoiminen luovat uuden lähestymistavan 

aluesuunnitteluun. Virtuaalimaailmat ovat jo käytössä, mutta niiden laajamittaisempi 

hyödyntäminen ja sovelluskehittäminen vaativat vielä runsaasti tutkimusyhteistyötä ja 

kokemusten vertailua. (Hyyppä ym. 2014b.) 

 

Lindholm (2015) käsittelee kaupunkikulttuurin uutta aaltoa. Hänen mukaansa 

kaupunkikulttuurin toinen suuri murros vaikuttaa sijoittuneen erityisesti 2010-luvulle. 

Elämysten lisäksi tapahtumien tuli tuolloin tuottaa myös yhteisöllisyyden kokemus. 

Lindholm viittaa liberalismin voittokulkuun, joka oli individualisoinut ihmiset uudella 

tavalla ja äärimmilleen viety yksilöllisyys herätti myös ihmisten pohjimmaisen tarpeen 

tehdä asioita yhdessä. Suurkaupungit olivat pirstoutuneen lukemattomiksi heimoiksi 

ja urbaani viidakko näyttäytyi samanlaisena, kuin primitiivinen viidakko. Urbaaneja 

heimoja kuitenkin yhdistää verisiteen sijasta esteettinen tyyli ja emotionaalinen side: 

urbaani ihminen etsii sellaista yhteisöllistä tilaa, jossa hänellä on arvoa. Joissakin 

yhteisöissä vain piipahdetaan ikään kuin turistina, toisiin sitoudutaan koko 

elämäntavalla ja -tyylillä. (Lindholm 2015, 26; Maffesoli 1996.) 

 

Verkostot ovat elintärkeitä, koska ne tarjoavat mahdollisuuksia saada tietoa jaettuna 

resurssina ja mahdollisuuksia muuttaa tätä tietoa uudeksi osaamiseksi ja 

sopeutumisen mahdollisuuksiksi, kehittää täydentäviä taitoja sekä sitoutua uuteen 

yhteiseen yritykseen yhteisen tiedon käsittelyn tuloksena (Ala-Poikela ym. 2015). 

 

Verkostojen toimintaan ja ominaisuuksiin on kiinnitetty 2000-luvulla yhä enemmän 

huomiota mm. niiden kykyyn tuottaa joustavuutta ja nopeutta ja siirtää tietoa sekä 

oppia uutta (Mustikkamäki 2015; Ståhle & Laento 2000), uusiin arvoketjuihin, 

liiketoimintamalleihin, ansaintalogiikoihin ja rajapintoja ylittäviin toimijoihin (Linturi 

2014; Luostarinen 2010; Parkkola 2012; Tikka & Gävert 2014; Työturvallisuuskeskus 

2015; Valkokari ym. 2014), verkoston eri tasoihin (Ijäs 2010; Taipale 2011), 
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virtuaalisiin verkostoihin, rakenteeseen ja muotoihin, (Eriksson 2009, 66; Järvensivu 

ym. 2010; Valkokari 2011) verkoston rajoihin (Valkokari ym. 2014), 

ekosysteemitarkasteluun ja innovaatioprosesseihin (Halonen 2010; Hautamäki 2008; 

Mustikkamäki 2015) sekä verkostojen menestykseen (Jääskeläinen 2001). 

 

Verkostoituneen ekosysteemin tueksi on kehitetty erilaisia toimintamalleja ja -

alustoja. (Ahlavuo ym. 2014; Hyyppä ym. 2014a; Hyyppä ym. 2015; Hyyppä & 

Ahlavuo 2015a; Markkula 2013; Wallin 2006). Toiminnan malleja on kehitetty 

edelleen monen toimijan hubialustoissa. Tavoitteena on ollut uuden tiedon ja 

innovatiivisen, uudenlaisen tekemisen tuominen myös yhteiskunnan päätöksenteon 

tueksi. Globaalista tietomäärästä on löydettävä olennainen tieto ja toimijat, jotta 

voidaan erikoistua aloille ja oma osaaminen työ erottuu massasta. Malleissa 

hyödynnetään useita tieto-, johtamis- ja organisaatioteorioita tukemaan ketterää 

toimintamallia. Teoriat, kuten luovan tietopääoman käyttö (Ståhle & Wilenius 2006), 

geneerinen kyvykkyys (Ståhle 2006), kumppanuudet kilpailuvaltteina (Ståhle & 

Laento 2000), varmistavat verkoston osaamista ja tavan toimia tuloksellisesti. 

Mainittuja teorioita on edelleen kehitelty ja yhdistelty toiminnalliseksi 

kokonaisuudeksi. Ekosysteemin hallintaa vaaditaan, kun verkostossa on lukuisia 

osapuolia ja erilaisia intressejä. (Hyyppä ym. 2014a; Hyyppä ym. 2015). 

 

 

2.4 3D-virtuaalisuus  

 

Virtuaalisuuteen liittyvä sanasto ja termistö eivät ole vielä vakiintuneet. Ne 

ymmärretään hieman eri tavoin eri yhteyksissä. Mitä 3D-virtuaalisuus tarkoittaa 

tulevaisuudessa kulttuurituottajan työssä?  Mikä tieto on olennaista? Kannattaako 

virtuaalisuuteen tai 3D-tuotantoon tilaajan niin halutessa lähteä ja antaako se omaan 

produktioon edes lisäarvoa?  

 

3D-virtuaalisuus tarkoittaa todellista tai mielikuvitusta vastaava kolmiulotteista 

näkymää, mutta jota ei todellisuudessa sellaisenaan ole olemassakaan (Hyyppä 

2016). 3D-virtuaalisuus on toteutettu yleensä tekniikoilla, joita käytetään 

virtuaalitodellisuudessa sekä lisätyssä ja yhdistetyssä todellisuudessa. 
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Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) on keinotekoinen, tietokoneella rakennettu 

ympäristö, joka koetaan keinotekoisen läsnäolon avulla. Keinotekoisella läsnäololla 

tarkoitetaan digitaalisesti rakennettua aistikokemusta, jonka erilaiset VR-laitteet, 

kuten VR-lasit tai CAVE  mahdollistavat. (Salminen 2014, 2.) 

 

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) ja yhdistetty todellisuus (Mixed 

Reality, MR) yhdistävät virtuaalista ja todellista. Usein lisätään virtuaaliobjekteja mm. 

kuvaa, ääntä, videota, tekstiä, paikannustietoja käyttäjän näkemään kuvaan 

todellisesta maailmasta. (Woodward 2009.) 

 

VR on tietokoneohjattu, täysin aidon kokemusmaailman luova simulaatio 3D-

ympäristöstä. Virtuaalimaailmat eivät ole täysin uusia. Armeija sekä yliopistot ovat 

tutkineet ja kehittäneet virtuaalitodellisuuksia laboratorioissaan 1960-luvulta asti. 

Toistaiseksi kokemukseen tarvitaan vielä tietokoneeseen kytkettyjä lisälaitteita. 

Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman aito läsnäolontunne virtuaalimaailmassa. 

Virtuaalimaailmojen rakentaminen on vielä asiantuntijaosaamista vaativaa. Nykyään 

mm. Unity 3D-pelimoottori antaa mahdollisuuden virtuaalimaailmojen tekoon. 

(Linowes 2015, 3.) 

 

Parkkolan (2016) mukaan 3D-virtuaalisuus on kulttuurialallakin, kuten LightsOn!-

hankkeessa nykyhetken rinnakkaismaailma, joka mahdollistaa ainutlaatuiset 

tunnelmat. Se mahdollistaa saavutettavuuden ja kokemuksen digitaalisesti ajasta ja 

paikasta riippumatta sekä esimerkiksi laajan valokuvamaisen aineiston 

hyödyntämisen erilaisissa tuotannoissa. 3D-tuotanto sisältää toimintatapoja ja 

menetelmiä 3D-mittauksesta mallinnukseen ja hyödyntämiseen sekä tulostamiseen. 

Nykyteknologialla kertomusten henkilöhahmoja voidaan lisätä luonnollisiin tilanteisiin 

ja yleisöt voivat näiden kautta päästä lähes autenttisesti kosketuksiin hahmojen 

kanssa ja elää osana kertomusta. Pelillisyyden tärkeys 3D-virtuaalimaailmojen osalta 

on se, että peliin sijoitettuna kuvamainen aineisto saa hengen. Kun pelimaailmaan 

lisätään tarina sekä ääni- ja valotehosteita ollaan toteutuksessa jo pitkällä. Pelillisyys 

mahdollistaa paikkaan sidotun tiedon tarkastelun paikasta riippumatta, fiktion ja 

tarinallisuuden, vaihtoehtojen tarkastelun, yhdessä tekemisen, osallistavan 

päätöksenteon, kulttuurituotannon uudenlaiset produktiot ja trendien ja toteutettujen 

produktioiden huomioimisen yksilöllisessä suunnittelussa. Taiteen ja kulttuurin alalla 
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perinteisen live-esiintymisen ja esim. videotallenteiden rinnalle on tulossa erilaisia 

hybridimalleja, jossa perinteiset esittämisen tavat yhdistyvät digitaalisiin ja visuaalisiin 

esittämisen tapoihin, mutta myös lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin. (Parkkola 

2016.) 

 

Virtuaalitodellisuus voi tulevaisuudessa mullistaa videosisältöjen katsomisen, 

pelaamisen, urheilun seuraamisen ja osallistumisen isoihin tapahtumiin. 

Keinotekoisen todellisuuden sisään uppoutuminen, immersio, on lähes täydellinen, 

kun keinotodellisuus valtaa näkökentän joka suunnasta. Yksinkertaiset arkiset 

tekemiset saavat uutena aspektina uudet oudot paikat. Virtuaalitodellisuudessa voi 

vuorikiipeillä, kävellä avaruudessa tai uida valaiden kanssa. Virtuaalitodellisuudessa 

maailmaa ei katsella pienestä luukusta. (Laaksonen & Laitala 2016, 45.) 

Mobiililaitteita hyödyntäviä VR-laseja hyödynnetään jo esimerkiksi 360-asteen 

videoiden katseluun konserteista tai eksoottisista paikoista. 

 

Viihdeteollisuudessa ja kulttuurialoilla virtuaalitodellisuus voi toimia rikkaana alustana 

interaktiiviselle medialle. Museoihin voidaan rakentaa virtuaalisia näyttelyitä, 

taidegallerioista voidaan luoda kokonaan digitaalisia kokemuksia, huvipuistoihin 

voidaan rakentaa uudenlaisia digitaalisia seikkailuja. Virtuaalitodellisuuden 

sovellutuksia on lukuisia ja niitä keksitään jatkuvasti lisää. (VRS 2009; Salminen 

2014, 2.)  

 

Linowesin (2015) mukaan virtuaalimaailma voi toimia hyvinvointia edistävänä 

terapeuttisena ympäristönä postraumaattisessa stressioireyhtymässä. Treenaamalla 

tasapainoelimistöä ja siedättämällä pelkotiloja voidaan lieventää. Alistamalla potilas 

traumaattiselle kokemukselle valvotussa virtuaalitilassa voidaan hoitaa erilaisia 

fobioita kuten lentopelkoa, ahtaan- ja korkeanpaikan kammoa ja vaikkapa 

hämähäkkikammoa. Taide, historia, tiede, historia, matematiikka ja turvallisuus- ja 

pelastusvalmennus voidaan esittää havainnollisemmin kuin tekstikirjoissa. 

Virtuaaliset konsertit ja niihin osallistuminen tai vaikkapa yhden instrumentin 

seuraaminen on tehty mahdolliseksi. (mt. 2015.) Suomessa useampi yritys tarjoaa 

kohteiden virtuaalisia 3D-malleja, 360-esittelyitä ja niistä tehtäviä markkinointi- ja 

myyntikuvia käyttäen HTML5-teknologiaa. (Stormbit 2014.)   
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Nykyistä paremman käytettävyyden varmistamiseksi virtuaalimaailmoihin täytyy 

kehittää intuitiivisia tapoja ja työkaluja kolmiulotteisessa ympäristössä liikkumiseen, 

virtuaaliobjektien kanssa interaktiossa olemiseen, käyttäjien väliseen 

kommunikaatioon ja sisällöntuotantoon. Osin työkalut vastaavat nykyisillä nettisivuilla 

käytettyjä työkaluja. 3D-mallin osia täytyy voida lainata, kommentoida, merkitä ja 

lisätä.  Ilman tällaisia perustoiminnallisuuksia virtuaalimaailmat pysyvät yhtä 

passiivisina ympäristöinä kuin varhaiset internet-sivut. Internetin kymmenistä 

erilaisista virtuaalimaailmoista Second Life lienee tunnetuin. 3D on tulevaisuuden 

internetin toteutuva käyttöliittymä. Google Earth-palvelun 3D-malleista puuttuvat vielä 

toistaiseksi sisätilat. (Hyyppä ym. 2014b.) 

 

Lisättyä todellisuutta hyödynnetään pelimaailmassa. Vastaavasti lisätyn 

todellisuuden avulla voidaan pelimaailmaan tai tapahtumiin rakentaa 

paikkatietopalveluita. Esimerkiksi sponsorien tarjoukset voidaan esittää tapahtuman 

pelimallissa muun informaation kanssa.   

 

Parkkolan (2016) mukaan kulttuuri muuttuu ja on jo muuttunut kaikilta osin 

visuaalisemmaksi. Uudet tekniset mahdollisuudet, kuten 3D-kuvaus tuo mukanaan 

vielä runsaasti uusia tapoja hyödyntää visuaalisuutta vaikkapa markkinoinnissa ja 

kävijäkokemuksen kehittämisessä. (Parkkola 2016.) 

 

Humakissa toimivan Luostarisen mukaan kulttuurituottajien keskuudessa on 

lisääntynyt tarve hyödyntää virtuaalisuutta ja 3D:tä. Teknologian nykyiset 

mahdollisuudet kulttuurituotannon alalla eivät kuitenkaan ole yleisesti tiedossa. 

Kulttuurituottajalle olisi eduksi, jos hän osaisi esitellä kansantajuisesti erilaisia 3D:n 

sovellusmahdollisuuksia monialaisessa ja verkostomaisessa työskentelyssä. 

(Luostarinen 2016; Ahlavuo 2016a.) 

 

 

2.5 Virtuaalitodellisuuslaitteistot ja VR- ja AR-sovelluksia 

 

Virtuaalitodellisuus tarvitsee teknologian, joka muuttaa sen tutuksi tulleen tavan, jolla 

olemme vuorovaikutuksessa informaatioon, ystäviin ja maailmaan. Stereoskooppiset 

3D-maailmat avautuvat cave-tekniikoilla ja virtuaalitodellisuuslaseilla (liite 4).  
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Cave (Cave Automatic Virtual Environment, kuva 2) on sisään astuttava 

näyttöhuone, jonka seinille heijastetaan taustaprojisoitua stereoskooppista kuvaa. 

Cave-verkoston kautta voidaan esittää muualla tehtyjä näyttelyitä ja ympäristöjä. 3D-

malli ympäröi katsojaa joka puolelta, parhaassa tapauksessa lattiasta ja katosta. 

(Hellman 2014.) Lasit päässä voi kävellä ja hallita näkymää liiketunnistimien avulla 

käsien tai vartalon liikkeillä. Interaktiivisessa virtuaaliympäristössä voi liikuttaa 

esineitä tai tavaroita esimerkiksi lavastus- tai tapahtumasuunnittelusovelluksessa. 

Virtuaalimaailmaan uppoutunut henkilö on fyysisesti tilassa, mutta henkisesti jossain 

muualla. (Linowes 2015; Virtanen ym. 2015b.) Esimerkiksi 360 videota katsoessa ei 

voi vaikuttaa itse ympäristöönsä. Tuottajan näkökulmasta on olennaista ymmärtää, 

onko katsoja aktiivinen tai passiivinen virtuaalimaailmassa (taulukko 1). 

Virtuaalimaailmasovellukseen käytetty aika ja kustannukset korreloivat sen kanssa, 

mitä todellisempana ja yksityiskohtaisempana virtuaalimaailma toteutetaan. 

 

Taulukko 1. 3D-kokemusmaailmojen eri muotoja ja sovellusaloja (Linowes 2015, 11). 
 

Dioraama: 3D-ympäristössä katsot kolmannen osapuolen perspektiivistä. Silmät toimivat 

stereokameroina. Stereonäkö toimii, kun katsot ympärillesi.  

Minä kokemus: First-person experience: voit liikkua ympäristössä vapaasti avatar-

muodossa. Näppäimistöä, peliohjainta tai muuta tekniikkaa käyttäen voit kävellä ja kokea 

virtuaalimaailman.  

Interaktiivinen virtuaaliympäristö: voit liikkua virtuaalimaailmassa ja liikuttaa tavaroita 

ympärilläsi. Tavarat ja esineet reagoivat tekemiseesi. Saat tehtäviä ja haasteita, jotka 

pohjautuvat pelillisyyteen. Voit vaikka ansaita tasopisteitä.  

Riding on rails: Sinua kuljetetaan ympäristössä. Esim. vuoristoratakokemus tai vaikkapa 

meditatiivinen kokemus miellyttävässä ympäristössä.  

360 media: voit katsoa ympäröivää tilaa hiirtä liikuttamalla tai puhelinta kääntämällä ja 

kokea kuvan voi kokea hyvin konkreettisesti. 360-kuvilla päästään siis varsin lähelle 

virtuaalitodellisuutta. (Someco 2016) 

 

VR-toimijoista Google on toteuttanut vapaa-ajan sovelluksia, joissa voidaan piirtää ja 

maalata täysin uudella tavalla 3D-tilassa. Tuttujen pensselien lisäksi voi käyttää 

valoa tai savua tuottavia siveltimiä. Sovellus otettaneen ammattikäyttöön 
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suunnittelussa mm. muotoilussa ja arkkitehtuurissa. (Ahlavuo & Hyyppä 2016; 

Google 2016.)  

 

Kuva 2. Tilanäkymän tarkastelua Cavessa. 

 

Niinimäki (2016) kirjoittaa uudesta tavasta lavastaa näytöksiä. Laatikoiden pinta tai 

esimerkiksi rakennusten seinät voivat toimia videokuvan projisointialustoina. Image 

mapping-tekniikkaa hyödynnetään projisoimalla videokuvaa kolmiulotteiselle pinnalle. 

Suomen kansallisoopperaan Bela Bartókin teoksessa Herttua Siniparran linna on 

toteutettu tällä tekniikalla. Lavaste-elementteinä näyttämöllä toimi kolme 

vanerilaatikkoa. Kuva, joka oli toteutettu pienoismallien avulla, kohdistettiin 

laatikoiden pintaan. Laatikot saatiin hehkumaan niin Siniparran linnan kiviseinänä, 

kukkaketona, talona kuin vedenpintana.  (Niinimäki 2016.)  

 

3D-virtuaalilavastaminen on yleistymässä. Yhtenä syynä on sillä saavutettavat 

säästöt. MTV3 uutisoi, että näyttäviä lavastuksia ja tilaratkaisuja voidaan toteuttaa 

pienessä studiossa ja samalla säästetään lavasteiden vaihtoon kuluvaa aikaa. 

Laitteiston avulla on mahdollista toteuttaa lavastus ja illuusiot, jotka eivät olisi 

reaalimaailmassa mahdollisia tai ne olisivat liian kalliita toteuttaa perinteisillä 

lavasteilla. Virtuaalitekniikalla saadaan yhdistettyä tietokoneen digitaalimaailma ja 

reaalimaailma niin, että virtuaalilavasteet ovat kuin kolmiulotteisia todellisia esineitä, 

jotka voi kuvata kameralla eri kulmista. (MTV3 2011.)  

 

Armeija on pitkään käyttänyt virtuaalisia simulaattoreita taistelutilanteiden 

simuloinnissa (VRS 2016). Aikuisviihdeteollisuus on viemässä alaa eteenpäin 

lisätyssä todellisuudessa sekä 3D:n hyödyntämisessä elämys- ja 

viihdetodellisuudessa. (TOMOnews 2016). 
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2.6 3D-mittaustekniikat ja 3D-tulostus 

 

Laser-, sisätilakeilaus ja valokuvaus ovat toistaiseksi parhaita keinoja saada 

automaattisia 3D-malleja. Mittauksen jälkeen aineistot mallinnetaan 

käyttötarkoituksen mukaan erilaisilla 3D-ohjelmistoilla. 3D-mittauslaitteistot (kuva 4) 

tuottavat yksittäisten valittujen pisteiden sijaan nopeasti suuren joukon, jopa miljoonia 

3D-pisteitä, ympäristöstä eli pistepilven (kuva 3), josta kohteet voidaan tunnistaa ja 

mallintaa (kuva 5). Pistepilviä voidaan tuottaa automaattisesti ja tehokkaasti mm. 

laserkeilaamalla eli skannaamalla, syvyyskameroilla ja digitaalikameroilla 

stereoperiaatteella eri sijainneista otetuista kuvista. Esimerkiksi Microsoft Kinect 

–liikeanturi on syvyyskamera, jolla voidaan käyttäjän liikkeiden seuraamisen lisäksi 

tuottaa pistepilviä. Pistepilviä tuottavat anturit tulevat pian myös matkapuhelimiin ja 

tabletteihin, esimerkiksi Google Tango-projektin myötä 2020- ja 2030-luvuilla 

pistepilviä tuottavan elektroniikan määrä tulee kasvamaan arkikäytössäkin. 

(Kaartinen ym. 2016).  

 

 

Kuva 3. Pistepilvikuvassa Apila-kirjasto Seinäjoelta. Kuva: Matti Kurkela & JP Virtanen & 
Matti Vaaja. 
 
 

3D-mittausteknologiat ovat olleet 2010-luvulla intensiivisen kehityksen ja tutki-

muksen aiheena 3D-kaupunkien, rakennusten ja infrastruktuurin mittauksen osalta. 

Uusia sovelluskohteita on kehitetty ahkerasti. Esimerkiksi opinnäytetyön case 

kohdassa 4.1 YLE:n kanssa toteutetusta yhteistyöprojektista on esimerkki 3D-

mittalaitteistojen tuottaman aineiston käyttämisestä kulttuurituotannon osana, kun 
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tuotetaan virtuaalikuunnelma kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen tilaan. Lisäksi 

muita sovelluskohteita viime vuosilta ovat esimerkiksi muotoilu ja sisustussuunnittelu, 

(esim. Jochem ym. 2011; Jaakkola ym. 2008, 2014; Ahlavuo ym. 2016a, 2016b; 

Lehtomäki ym. 2010; Yang ym. 2012; Keller & Sternberg 2013; Zhu ym. 2011; 

Hwang ym. 2013; Virtanen ym. 2015b; Kaartinen ym. 2016; Kurkela 2013; Rosnell 

ym. 2016). 

 
 
Kuva 4. 3D-mittauslaitteet esitetty käyttökohteen mukaan. Kuva: Hyyppä & Ahlavuo. 

 

Kamerapohjaisen mittaamisen etuja ovat helppokäyttöisyys ja edullisuus. 

Laserkeilauksella saadaan tuotettua tiheä ja riittävän tarkka pistepilvi niin sisä- kuin 

ulkotilamallinnuksen pohjaksi. Soveltuvimmat menetelmät riippuvat kappaleen 

suuruudesta ja pintamateriaalista. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty erilaisten 

kuvantamismenetelmien soveltuvuuksia ja esimerkkejä. Liitteessä 2 on kuvattu 

tarkemmin eri 3D-mittauslaitteita, menetelmiä ja sovelluksia. 
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Kuva 5. Yllä kuvattujen 3D-mittauslaitteiden tuottamia 3D-aineistoja. Kuva: Hyyppä & 
Ahlavuo. 
 

 
Kulttuuriperintökohteiden 3D-dokumentoinnissa, arkeologisissa kaivauksissa ja 

rakenteiden konservoinnissa (kuva 6) on Suomessa ja ulkomailla jo pidempään 

hyödynnetty 3D-tekniikoita, esimerkkinä Pyhän Aaronin luostari Jordaniassa, 

Olavinlinna, Kajaanin, Turun ja Raaseporin linnat sekä lukuisat patsaat, kirkko- ja 

kaivauskohteet. Alunperin tekniikat olivat valokuva- ja mittauspohjaisia. Tavoitteina 

näissä oli paljolti dokumentointi, visualisointi ja konservointi. 3D-mallintamiset ovat 

siirtyneet kohti mobiilia laserkeilausta. Lisäksi käytetään robottikoptereita eli 

miehittämättömiä lennokkeja ilmakuvien ja videoiden ottamiseen. Niitä käytetään 

paljon myös festivaalien kuvaamisessa. Suomessa mittaus- ja mallinnuspalveluita 

tarjoavat Muuritutkimus Oy ja useat konsultti- ja mittausyritykset.  

 

Kolmiulotteinen tulostus on tietokoneella olevan digitaalisen aineiston tulostamista 

fyysiseen muotoon. Materiaaleina voi käyttää esim. selluloosaa, muovia, metallia, 

keraamisia aineita, lasia ja kudosta. 3D-tulostimella tehdään yhä enemmän taidetta 

ja lavastuksia. Kirjastot järjestävät 3D-printtauksen kursseja. Kotikäyttöön sopivan 

3D-tulostimen saa edullisimmillaan muutamalla sadalla eurolla. Muotoilijat tekevät jo 

tällä menetelmällä silmälaseja, koruja, soittimia ja veistoksia. Printtausta 
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hyödynnetään varsinkin töiden suunnitteluvaiheessa ja metallivalutöissä. (Virtanen 

2016.)  

 

 

Kuva 6. Kulttuuriperintökohteiden mittatarkkoja visualisointeja. Kuva: MeMo & FGI. 

 

Laserkeilaamalla saadaan tuotettua pistepilvi, josta voidaan 3D-tulostimella tulostaa 

halutun kokoinen malli. Kuvassa 7 etualalla on pienoismalli Harry Kivijärven 

suunnittelemasta muistomerkistä, joka sijaitsee Turun yliopiston päärakennuksen 

edustalla Turun Yliopistonmäellä. Kuvassa taka-alalla näkyy maalaserkeilain ja 

alkuperäinen patsas. Pienoismalleja voidaan tulostaa esimerkiksi matkamuistoiksi.  

 

Edullisimmat 3D-tulosteet soveltuvat yleensä vain visuaaliseen tarkasteluun tai 

kohteisiin, joihin ei kohdistu rasitusta. Laadukkaat 3D-tulostimet voivat tulostaa 

esimerkiksi soittimia, kuten viuluja. Maailman ensimmäinen 3D-tulostettu viulu soi 

syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa Suomessa. Muovinen, kevyt ja ergonominen viulu 

oli Stradivariuksen mallinnus. 3Dvarius-niminen viulu tulostetaan yhdeksi kappaleeksi 

muovista, kun perinteinen soitin on koottu kymmenistä osista. (Tolonen 2016.) 
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Kuva 7. 3D-tulostettu pienoismalli. Kuva: MeMo. 

 

 

3 TUOTTAJAN TOIMINTA MONIALAISISSA VERKOSTOISSA 

 

 

3.1 Tuottajan rooli monialaisissa verkostoissa  

 

Perinteiset taiteen- ja tieteen rajat ylittävät tehtävät, TKI-osaamisen ja johtamisen 

merkitys sekä tiukkeneva rahoitustilanne ovat tuoneet uudenlaisia kaksoisrooleja eri 

organisaatioihin. Kulttuurituottajan taidoille, yhdistää ennakkoluulottomasti toimijoita 

monialaisissa verkostoissa hyödyntämällä innovaatio-, projekti- ja 

talousosaamistaan, viestintä-, media- ja ryhmätyötaitoja sekä omaa 

erikoisosaamistaan, on kysyntää myös yliopistoissa. Kulttuurituottajan osaaminen 

osana  korkeakoulu-, yliopisto- ja tiedealoja voisi olla arvokas resurssi.  

 

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä on yllättäen 

vielä melko vähäistä. Organisaatioiden välisestä yhteistyöstä on puuttunut usein 

aktiivinen toimija yhdistämään ja tuotteistamaan yhteistä tekemistä. Suomeen onkin 

vähitellen syntymässä toiminta-alustoja, joissa joukko verkostoja ja 

osaamiskeskittymiä toimii uudenlaisessa yhteistyössä. Useamman 
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ammattikorkeakoulun yhdistyminen joko keskenään tai yliopiston kanssa mm. 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyö ja 

suunnitteilla oleva Tampere3-yhteistyö ovat uudistaneet toimintakenttää. (Hyyppä & 

Ahlavuo 2016) 

 

Uuden, raja-aidat ylittävän yliopistoyhteisön luominen edellyttää myös 

lainsäädännöllisiä muutoksia sekä uudenlaisia rahoitusinstrumentteja (Tamk 2016). 

 

Yhteistyön lisäämiseksi rakennetun ympäristön alalle syntyi Aalto-yliopiston ja 

Metropolia Ammattikorkeakoulun vauhdittamana v. 2015 yhteinen Hubi, jossa 

yhdistetään eri aloja, teknologiaa, kulttuurituotantoa, visualisointia ja TKI-osaamista. 

Korkeakouluja, yliopistoja, yrityksiä, kaupunkeja ja kuntia linkitetään toimimaan 

yhdessä koulutuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden saralla. 

Yhteistyössä on kehitetty alustaa koko rakennetun ympäristön toimintaan sisältäen 

tapahtuma- ja kulttuurituotannon, median, terveyden ja hyvinvoinnin aloja. Nopeaa 

visualisointia, demoilukulttuuria ja pelillistämistä on testattu käytännössä ja viety 

toimiviksi osakokonaisuuksiksi.  (Hyyppä & Ahlavuo 2015a.) 

 

Älykäs erikoistuminen on yksi Uudenmaan liiton ja EU:n strategisista valinnoista. 

Lisäksi yhteiskunnan uteliaisuus tiedettä ja tekniikkaa kohtaan on lisääntynyt. 

(Uudenmaan liitto 2013.) Voisivatko uudenlaiset yhteistyöhubit ja totutut 

yhteistyörajat ylittävät hankkeet mahdollistaa kulttuurituottajalle uudenlaisen 

urapolun?  

 

 

3.2 Kulttuurituottaja tiedettä tuottamassa    

 

Laserkeilauksen huippuyksikössä Combat-hankkeessa on virinnyt tarve nopeuttaa 

tutkimustiedon siirtämistä yhteiskunnan käyttöön (liite 1). Nykyiset resurssit eivät 

vastaa tuohon tarpeeseen, kun tutkijaresurssit suunnataan tieteellisten julkaisujen 

kirjoittamiseen, jatko-opintojen suorittamiseen ja opettamiseen. Tutkimusryhmän 

hiljaisen tiedon tunnistaminen, tallentaminen ja hyödyntäminen, olisi yksi tuottajan 

olennaisia tehtäviä yliopisto- ja tutkimusaloilla. Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan tässä 

vaikeasti määriteltävissä tai tallennettavissa olevaa henkilökohtaista kokemukseen 
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pohjautuvaa tietoa ja taitoa, joka karttuu toiminnasta ja kokemuksesta kiteytyen 

taidoksi. Tiedon näkyväksi tekeminen helpottaa koko organisaation mahdollisuutta 

panostaa oleelliseen. (Ahlavuo & Hyyppä 2009.) Suurin osa TKI-työstä tapahtuu 

yliopistoissa erilaisissa arvoverkostoissa, jossa tulosmittarit ovat paljolti vielä 

kehittymättömiä. Tuottajaa tarvitaankin koordinoimaan ja ylläpitämään verkostoja ja 

analysoimaan verkostojen hiljaisia signaaleja omaa ja organisaation tietopääomaa 

kartuttamaan.  

 

Tuottajat profiloituvat jatkossa yhä enemmän kulttuurin ja liiketoiminnan lisäksi 

kolmannen ja neljännen sektorin rajapinnalla toimimiseen. Luvussa 4 on kuvattu 

kulttuurituottajan toimintaa. Tuottajan tehtäviin kuuluu uusimman tieteessä tuotetun 

tiedon, tekniikan ja menetelmien joustava siirtäminen yliopistoista tai korkeakoulusta 

esim. liike-elämän ja opetuksen käyttöön.  

 

Kuva 8. Hahmotelma tiedetuottajan osaamisesta, vaihtelevista tehtävistä ja orkestroinnista, 
jotka vaaditaan hanke- ja opetussalkun hallitsemiseen.  
 
     Developed from: Nonaka, I., Toyoma, R. & Hirata, T. (2008): Managing Flow  - A Process Theory of the 
Knowledge Based Firm and  Hyyppä, H., Ahlavuo, M., Markkula, M., Pirttivaara, M., Miikki, L (2013).  

 

Kulttuurituottajan osaaminen on lähellä sitä osaamista, jota korkeakoulu- ja 

tutkimusalalla tarvitaan. Tuottajalla on jonkun tieteen- tai taiteen alan horisontaalinen 

ymmärrys. Lisäksi tarvitaan johtamistaitoja, orkestrointiosaamista, julkaisu- ja 

popularisointitaitoa, hyvät vuorovaikutustaidot (kuva 8) sekä taito hallita erilaisia 
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hankehakuja. Tiedemaailmassa on usein teknisen tai kaupallisen alan valmistuneita 

asiantuntijoita koordinaattorin tehtävissä, mutta lisäksi tarvitaan kulttuurituottajan 

taitoja. Kulttuurituottajat ymmärtävät verkostojen merkityksen osana prosessia, jossa 

lopputulokseen päästään ryhmän jäsenten taitoja yhdistämällä. Olennaista on tietää 

kuka tietää, osaa ja tekee. Combat-hankkeessa tehdyissä havainnoissa on 

varmistunut, että tutkimusalalle tarvitaan kulttuurituottajaa vastaava tiedetuottajaa.  

 

Oman osaamisen ja ryhmän osaamisen tunnistaminen on olennaista, jotta 

tulostavoitteet saavutetaan. Tieteessä erilaiset päätöksenteon, lähdekoodien, 

aineistojen avoimuuden ja läpinäkyvyyden teemat sekä osallistuvuuden ja yhdessä 

tekemisen vaatimukset muuttavat ja muokkaavat toimintatapoja kohti näkyvämpää ja 

osallistavampaa tiedetuottajuutta. (Hyyppä ym. 2014b.)  

 

Vuorovaikutustaidot ovat kulttuurituottajan vahvuus. Yliopisto- ja tutkimusaloilla 

vuorovaikutuksella edistetään tieteellisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia päämääriä: 

levitetään tietoa, luodaan dialogia eri osapuolten välille sekä luodaan fyysisiä ja 

digitaalisia alustoja innovatiiviselle kehittämiselle. Combat-hankkeessa professori 

Pirjo Ståhle on jalostanut tietojohtamiseen pohjautuvaa vuorovaikutussuunnitelmaa, 

joka on kehitetty nopeuttamaan yliopisto- ja tutkimusalojen tapoja hoitaa viestintää. 

Se huomioi tiedon eri ulottuvuudet tavoitteenaan jakaa ja kehittää dokumentoitua 

tietoa (explicit), kokemuksellista tietoa (tacit) ja uusia mahdollisuuksia synnyttävää 

tulevaisuustietoa (potential). Vuorovaikutus ulottuu yksittäisestä hankkeesta, 

tutkimusohjelmaan ja sidosryhmäverkostoihin sekä suureen yleisöön. Vastaavaa 

tietojohtamisen soveltamista monialaiseen huippututkimukseen ei ole tehty vielä 

muualla maailmassa. (Kaartinen ym. 2016.)  

 

Tiedetuottajan tärkeimpiä tehtäviä on julkaiseminen ja vuorovaikutus.  Yhdessä 

julkaiseminen helpottaa monialaisten tekijöiden yhteisen kielen ja termistön 

ymmärtämisessä. Julkaisut on hyödynnettävissä niin markkinointiin ja viestintään 

kuin uusien ideoiden synnyttämiseen eri verkostoissa. Tuottajalla on tärkeä rooli 

tiivistää kansantajuttavaksi kaikki olennainen muuttuvissa verkostoissa tapahtumista 

rahoitushakemuksiin. Kirjoittamalla kansantajuisia artikkeleita alan lehtiin hoidetaan 

markkinointiviestintää. Tuottaja voi olla mukana tekemässä suomalaisia oppikirjoja, 

välittämässä tietoa koulutusorganisaatioilta yhteiskuntaan ja yrityksille vaihtuvissa 
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foorumeissa ja uusilla yhteistyöalustoilla. Combat-hankkeessa onkin alettu puhua 

tiedetuottamisesta. Tiedetuottajalla pääosassa on useiden erilaisten tekijöiden, alojen 

ja tapahtumien nivominen toimiviksi ja ennen kaikkea näkyviksi produktioiksi. 

Tehtävät ja rooli voisivat muotoutua osaltaan paljolti kuvan 8 mukaisesti ja 

vuorovaikutussuunnitelman (liite 1, taulukko 2) pohjalta. 

 

Tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa olennaista on julkaista vertaisarvioituja artikkeleita 

tutkimuksesta. Rahoittajat vaativat hankkeissa saavutettujen tulosten demoja yhä 

nopeammin myöntääkseen tutkimusrahoitusta. Yliopistoissa, korkeakouluissa ja 

tutkimuslaitoksissa on selkeä resurssivajaus tuottaa nopeasti havainnollista ja 

visuaalista viestintämateriaalia. Viestintäyksiköt ja tiedottajat hoitavat viestintää 

organisaatiotasolla. Tutkijat keskittyvät tutkimukseen, joten resurssi tieteen 

popularisointiin puuttuu. Tuottajan tulisi vastata nopeasta viestinnästä ja 

markkinoinnista, koska tiedon tarve ja viestintäkanavat ovat muuttuneet.  Liitteessä 1 

on kuvattu julkaisemisen ja popularisoinnin mahdollisuuksia tiede- ja 

kulttuurituottamisen avulla.  

 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa TKI-johtajana toimivan Vilkunan mukaan (2016) 

viestinnän rooli on muuttunut hanketyöskentelyssä viimeisen viiden vuoden aikana. 

Perinteinen viestintä ei enää riitä, vaan hankkeen tulee koko ajan tehdä näkyväksi 

tekemistään. Viestinnästä on tullut tapa dokumentoida ja arkistoida hanketta. 

Tiedetuottaja tekee tuloksia hankkeen eri vaiheissa näkyväksi erilaisia kanavia 

hyödyntäen. Varhaisessa vaiheessa hyvin toteutettu viestintä kutsuu mukaan 

toimijoita ja halukkaat tekijät. Onnistuneeseen hankkeeseen vaaditaan niitä, jotka 

jakavat meidän kanssa saman päämäärän. Tuottajan tehtäviin kuuluu luontevasti eri 

kohderyhmien tavoittaminen eri viesteillä. Tapahtumat ja niistä viestintä ovat 

olennainen osa hanketyötä. Tuottajaosaaminen on hanketyön keskiössä monin 

tavoin, tuottaja on myös fasilitaattori, sparraaja ja asioiden yhteenpunoja. Tuottaja on 

usein se henkilö, joka osaa koota ns. dream teamin. Tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotyö on nykyään verkostoissa tapahtuvaa työtä, johon kulttuurituottaja voi 

toimia sillanrakentajana korkeakoulu- ja yliopistotoimijoiden välillä. (Vilkuna 2016.)  
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4 RATKAISUMALLIN TOTEUTUS JA TOIMIVUUS CASE-ESIMERKEISSÄ 

 

 

Case-esimerkit pohjautuvat tutkimushankkeisiin, joissa olen kulttuurituottajaopintojen 

aikana toiminut aktiivisesti tuottajan roolissa. Suomen Akatemia rahoittaa 

Laserkeilauksen huippuyksikön toimintaa, jonka yhtenä tehtävänä huippututkimuksen 

lisäksi kotimaisen osaamisperusteisen kasvun sekä yhteiskunnallisen näkyvyyden 

edistäminen. Caset ovat 3D:n ja virtuaalisuuden soveltamista kulttuurituotantoon.  

 

 

4.1 Lisätyn todellisuuden 3D-hahmot Raaseporin linnassa  

 

Syyskuussa 2015 aloitettiin Metsähallituksen toiveesta Aalto-yliopiston ja Humakin 

välillä yhteistyökokeilu, jossa akateemisen tutkimusryhmän 3D-osaamisen 

soveltuvuutta testattiin kulttuurituotannon produktioihin. Humakin puolelta 

neuvotteluissa aktiivisina olivat LightsOn!-hankkeessa asiantuntijana toimiva Nina 

Luostarinen ja TKI-päällikkönä toimiva Timo Parkkola. Yhteistyö Metsähallituksen ja 

Aalto-yliopiston välillä pohjautuu mm. Pyhän Aaronin vuoren arkeologisiin kaivauksiin 

Jordaniassa sekä kulttuuriperintökohteiden, kuten Raaseporin linnanraunioiden 

mallinnukseen. Metsähallitus ja Aalto-yliopisto ovat tehneet yhdessä useita 

kulttuuriperintökohteisiin liittyviä tutkimusrahoitushakuja. 

 

Parkkolan (2016) mukaan LightsOn!-hankkeen aikana on selvitetty erilaisia 

digitaalisia kulttuurihistorian esittämismuotoja myös esimerkiksi Irlannissa ja Virossa 

ja on hämmentävää, kuinka vähän niitä on ja kuinka perinteisesti ne on toteutettu. Ne 

ovat siten puhtaasti tietoon pohjautuvia ja esimerkiksi raunioiden melko 

yksinkertaista rekonstruointia jollain digitaalisella lisällä, mutta kertomuksiin ja 

folkloreen pohjautuvaa tuotantoa on vaikea löytää. Humak on tehnyt paikkaan 

liittyvien kummitustarinoiden visualisoimista 360⁰ kauhuvideoilla. Myös 3D-hahmojen 

kuvauksissa mukaan on otettu historiallisten hahmojen lisäksi fiktiivisiä hahmoja, 

kuten haamuja tai historiaa elävöittäviä lapsihahmoja. (Parkkola 2016.) 

 

Digitaalinen, valokuvamainen 3D-aineisto aidosta kohteesta, oli puuttuva palanen 

LightsOn!-hankkeessa. Uusimman teknologian hyödyntämisen ohella Humakin ja 
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Aalto-yliopiston yhteisiä kiinnostuksen kohteita olivat monialaisten verkostojen 

yhteistyöosaaminen ja tarinankerronnan hyödyntäminen aineiston demoamisella. 

Luostarisesta (kuva 9) skannattiin DP1-7-käsiskannerilla kolmiulotteinen hahmo, joka 

toimi koko yhteistyön käynnistäjänä. Tutkimuksessa on olennaista demota tuloksia 

nopeasti  ja nyt oli mahdollisuus testata ja pilotoida yhdessä. 

 

LightsOn! Central Baltic-hankeessa on yhtenä tavoitteena vahvistaa historiallisten 

matkakohteiden verkostoa Suomen ja Viron välillä. Kohteina on kahdeksan muinaista 

linnaketta, joista Virossa ja Suomessa molemmissa on neljä kohdetta. Kuusiston 

linnanrauniot, Raaseporin linna, Rapola ja Vallisaari ovat kotimaisia kohteita, jotka 

ovat vasta hiljattain alkaneet kehittyä matkailukohteina. Tavoitteena on mahdollistaa 

elämyksellinen aikamatka menneisyyteen tuottamalla Aalto-yliopiston mittauksilla ja 

osaamisella peliversioon sopivat digitaaliset kuva-aineistot. Kännykällä otettu 

yhteiskuva matkakohteessa vaikuttaneen historiahahmon kanssa jaettuna 

sosiaalisessa mediassa lisää matkakohteen tunnettuutta. (Ahlavuo 2016a; Kaalikoski 

2015; Luostarinen 2016; Humak 2016.) 3D-kuvatut hahmot ovat esillä LightsOn!-

hankkeessa monessa yhteydessä. Ne tulevat olemaan osa #Näkökulmaa-pelin 

mobiiliversiota, joka on uudenlainen, eläytymispainotteinen peli, joka sijoittuu 

Metsähallituksen rauniolinnakohteille. Se yhdistelee eläytymistä, aarteenmetsästystä 

ja sosiaalista mediaa. (Ahlavuo 2016a; Humak 2016.) 

 

Kulttuurikohteet heräävät eloon sosiaalisessa mediassa, jolloin uudet asiakkaat 

löytävät vierailukohteet. Paikalliset yrittäjät saavat myös uudenlaista näkyvyyttä 

tuotteilleen ja toiminnalleen. (Jansson 2016.) 
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Kuva 9. DPI-7 sopii hyvin hahmo- ja esineskannaukseen. Kuva: Matti Kurkela. 

 

”Virtuaalitodellisuudessa mallinnettu näkymä tuodaan yleisön 
maailmaan. Lisätyllä todellisuudella saadaan tarinaan elementtejä 
todellisuudesta eikä toisinpäin, jossa todellisuuteen lisätään fiktiivisiä 
elementtejä. Se erottaa mielestäni taiteen ”todellisuuden 
maustamisesta”. (Parkkola 2016.) 

 

Yhteisöpedagogiksi valmistuneen Kerttu Lehdon (2016) mukaan henkilöhahmoihin 

liittyvä lisätty todellisuus ja sen pelillistäminen vaatii ohjausta, tarkan käsikirjoituksen 

ja roolihahmot elokuvien tapaan. Hahmossa kuvataan luonne, historia, nykytilanne 

sekä tavoitteet – enemmän tai vähemmän kaikki olennainen mitä tulee tietää, jotta 

hahmo toimisi kaikilla käyttäjillä ja ilmentäisi haluttua tunnelmaa mahdollisimman 

hyvin. (Lehto 2016; Ahlavuo 2016a; Ahlavuo & Hyyppä 2016.)  

 

Aalto-yliopiston visualisointi-, kamera- ja mittausteknologioita testattiin Humakin 

Logomolla Turussa järjestämässä hahmokuvauksessa (kuva 10) helmikuussa 2016. 

Opiskelijavoimin tuotettiin käsikirjoitus, vaatetus ja habitus 55 historian hahmolle. 

Aalto-yliopiston ryhmä sai tilaisuuden testata uuden mittauskalustonsa rajoja 

kymmenien erilaisten pintamateriaalien heijastuvuuden osalta yhden päivän aikana. 

Päivän mittausmatkasta tutkijat saivat suuren määrän analysoitavaa ja 

jatkojalostettavaa materiaalia (kuvat 11-14). Saadusta aineistosta voidaan tuottaa 
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paitsi pelimoottoriin sopivia hahmoja myös 3D-tulostuksia ja muuta markkinointia 

tukevaa esittelyaineistoa.  

 

Tekniikka 3D-aineiston keräämiseen on olemassa, mutta eri tuotteistamisprosessit 

vaativat vielä aikaa ja työstämistä. Metsähallituksen, Humakin ja Aalto-yliopiston 

yhteinen toivelista on pitkä eikä kaikkia tarinan osia voida vielä toteuttaa. 3D- 

hahmojen osalta lähdettiin tarina ja kokeilumieli edellä. Tavoitteena on toimia taiteen, 

teknologian ja markkinoinnin välimaastossa.  

 

Parkkolan mukaan (2016) Aalto-yliopiston kanssa toteutettu yhteistyö 3D-

hahmokuvausten osalta on merkittävä uusi avaus, jolla teknologian soveltamista 

kulttuurin kentällä voidaan kokeilla ja ottaa sen mahdollisuuksia käyttöön. Yhteistyö 

tuottaa jatkuvasti lisää uusia ideoita, kun kulttuurin ja teknologian visuaalisia 

kombinaatioita voidaan käyttää lähes rajattomasti. (Parkkola 2016.) 

 

Tarinankerronnan ja mittatarkan digitaalisen valokuvamaisen aineiston tuottaminen 

peliksi ei ole nopeaa eikä helppoa. Teknisiä kysymyksiä riittää ja tarinallista 

faktatietoa on ratkaistava ennen historian hahmojen henkiin heräämistä. (Luostarinen 

2016.) 

 

Aalto-yliopiston teknisenä osuutena oli mm. uuden 20 kameran kuvausjärjestelmän, 

ja 3D-mittaustekniikoiden ja toimintaprosessin testaus aidossa tutkimustilanteessa. 

Lisäksi kameraseinällä tuotetun 55 hahmosta tehdyn digitaalisen aineiston pilotointi 

ja demoaminen, yhteistyöverkoston vahvistaminen ja vapaamuotoinen verkottuminen 

kuului yliopistolle. Roolihahmojen aidot asusteet erilaisin pintamateriaalein antoivat 

mahdollisuuden mittaus- ja kuvausteknologian testaamiseen. Mittauksen työpolkua 

sekä aineiston prosessointiin vaadittavaa tietoa hyödynnetään muissa hankkeissa, 

tieteellisessä sekä populaarissa julkaisemisessa. Mitta-aineiston prosessointi ja 

algoritmiratkaisut tukivat ryhmän tutkimushankkeita. Syksyllä testattua mittaus- ja 

kuvauskalustoa käytetään Aalto-yliopiston tulevissa hankkeessa liittyen hyvinvointiin 

ja parempiin elinolosuhteisiin. 
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Kuva 10. 20 kameran kameraseinä. Kuva: JP Virtanen. 

 

Mittauksissa käytettiin itserakennettua kuvapohjaista hahmomittauslaitteistoa, jolla on 

mahdollista mitata ihmisten kokoisia kohteita. Kuvia yhdistelemällä lasketaan 

pistepilvi jälkikäteen, jonka pohjalta haluttu kohde voidaan mallintaa käsin tai 

automaattisesti kolmioimalla.  Mittausjärjestelmässä hyödynnettiin avoimen 

lähdekoodin ohjelmistoja. Käytössä oli 20 kpl Raspberry Pi kameraa. Kamera on 

brittiläisen Raspberry Pi Foundationin kehittämä erittäin kompakti ja pieni yhden 

piirilevyn tietokone.  (Virtanen 2016.) 

 

Toinen käytetty laitteisto oli DPI-7-käsiskanneri, jota kokeiltiin hahmojen kuvaukseen 

ja materiaalin irrottamiseen koemielessä. Laite perustuu syvyyskameraan.  Koko 

hahmon 360 asteen skannaukseen laite on hankalahko, koska mittaus tehdään 

liikuttelemalla skanneria käsin kohteen ympärillä. Pienikin kohteen liike aiheuttaa 3D-

malliin kohinaa eli epätarkkuutta. Noin 180 asteen osalta hahmoista saadaan 

nopeasti tuotettua värilliset pistepilvet. Laitteisto on erittäin kevyt ja helppo kuljettaa. 

 

Kolmas käytetty tapa oli tavallisella järjestelmäkameralla tehty kuvaus paikallaan 

olevasta kohteesta liikkumalla kameraa panoraamakuvien ottamiseksi. Kameralla 

panoraamakuvaa otettaessa tarvitaan useampi kuva liikkumattomasta kohteesta. 
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Kuva 11. Puoliautomaattisesti lasketut pistepilvet. Kuvat: Matti Kurkela & JP Virtanen. 

 

 
Kuva 12. Piispa Arvid Kurki (1550-luku) esitettynä lisätyllä todellisuudella (Aurasma-
sovelluksella) Kuusiston linnassa. Kuvat: Matti Kurkela. 

 

 

 

Kuva 13. Mitatuista hahmoista 3D-tulostimella valmistettuja reliefejä. Kuva: JP Virtanen. 



 

 

37 
 

 
 
Kuva 14. 3D-tulostuksen vaiheita ja tulostettu malli. Kuvat: JP Virtanen & Matti Kurkela. 

 
 
Testatuista 3D-mittausmenelmistä 20 kameran kuvausjärjestelmä toimi parhaiten 

LightsOn!-projektin tarkoituksiin.  

 

Kulttuurituottajan tehtäviin kuului esimerkiksi yhteistyön sopiminen Metsähallituksen 

ja Humakin toimijoiden kanssa, hahmojen valokuvaus päivän aikana, verkottumisen 

järjestäminen, kuvapankin perustaminen sekä muiden hankkeiden linkittäminen 

LightsOn!-hankkeeseen.  

 

Kuvauksista julkaistiin keväällä 2016 kolme artikkelia. Taide- ja kulttuurialan 

ammattijärjestön TAKU-lehti (Ahlavuo 2016a) julkaisi artikkelin 3D-menetelmien 
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käytöstä tukemaan visuaalisia tarinoita kulttuurituotannossa. Maankäyttö-lehdessä 

(Ahlavuo & Hyyppä 2016), joka on maanmittausalan johtava aikakausilehti, pohdittiin  

kulttuurialoja 3D:n tulevina suurkäyttäjinä. Artikkeleissa käsiteltiin valokuvamaisen, 

visuaalisesti näyttävän materiaalin digitaalisesta yhdistämistä kulttuurialalla 

saavutettaviin uudenlaisiin kävijäkokemuksiin ja elämyksiin. Virtuaalitodellisuus (VR) 

ja lisätty todellisuus (AR) mahdollistavat yhä laajemman saavutettavuuden ja 

elämyksien kokemisen digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta esimerkkinä 

virtuaalinäyttelyt.  Metsähallituksen lehdessä (Ahlavuo 2016b) teemana oli verkostot 

ja virtuaalisuus monialaisen yhteistyön ytimessä. Siinä käsitteliin Metsähallituksen 

uutta roolia, kun se on saanut Museovirastolta kulttuuriperintökohteita, joiden 

kiinnostavuutta voidaan lisätä uusien digitaalisten tekniikoiden avulla ja uudet 

tekniikat voivat edistää kulttuuriperintökohteiden kunnostamis- ja ylläpitotoimia. 

Kaikissa kolmessa asiantuntijahaastattelut tukivat julkaisuihin kirjoitettavaa 

tietoperustaa. Artikkelit oli suunnattu lisäämään 3D-virtuaalisuuden 

hyödyntämismahdollisuuksia kulttuuri-, taide-, metsä- ja maankäyttöaloilla. (Ahlavuo 

2016a; Ahlavuo 2016b; Ahlavuo & Hyyppä 2016.) 

 

 

4.2 Virtuaalikuunnelma Lapinlahden mielisairaalassa 

 

Kulttuurituotannossa reaaliaikaisten tapahtumien rinnalla on mahdollista toteuttaa 

virtuaalitapahtumia.  Aidot ympäristöt, kuten rakennukset ja lavasteet, valaistus sekä 

äänet siirretään digitaalisena pelimoottoriin. Haasteena on vastata yleisön 

laatuvaatimuksiin virtuaalitoteutuksissa. Lisäksi lyhyenkin produktion kustannukset 

ovat toistaiseksi suuria.  

 

Kulttuurituottajalle virtuaalisuus tuo mahdollisuuden tuottaa erilaisia paikkaan 

sidottuja tarinoita, esityksiä tai vaikkapa näyttelyitä perinteisten tuotantojen rinnalla. 

Virtuaalisuus mahdollistaa esteettömän ja moniaistisen esittämisen ajasta ja paikasta 

riippumatta. Tasa-arvoinen ja esteetön pääsy kulttuurin pariin voidaan toteuttaa eri 

käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden.  

 

Laserkeilauksen huippuyksikössä on tutkittu ja kokeiltu uusia kerrontaa täydentäviä 

tapoja. Vaihtoehtoisen todellisuuden erilaiset esittämismuodot tekevät mahdolliseksi 
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realistisissa ympäristöissä liikkumisen ja kokemisen (kuva 15). Casessa 

tiedetuottamista testattiin yhdistämällä 3D-peliosaamista ja Ylen kulttuuri- ja 

taideosaamista. 

 

Ylen ruotsinkielinen radioteatteri toteutti Röster ur själarnas rum – Ääniä sielujen 

huoneista -teoksen ja lavastukset C.L. Engelin suunnittelemaan rakennukseen. 

Taiteiden yön aikana 25.8.2016 ja seuraavana lauantaina 27.8.2016 yleisöllä oli 

mahdollisuus osallistua Helsingissä toteutettavaan live-tapahtumaan aidossa eri 

aikakausien mukaan lavastetussa mielisairaalaympäristössä ääni-ja 

valoinstallaatiossa.  

 

Laserkeilauksen huippuyksikkö toteutti kuunnelmaan Unity-pelimoottorissa toimivan 

3D-virtuaalimaailman.  Svenska Ylen ja Laserkeilauksen huippuyksikön yhteistyönä 

toteutetussa 3D-monimediaproduktiossa sairaalan käytävillä voi valita niin reitin kuin 

tarinankin. 3D-virtuaalimaailmaan sijoitettu kuunnelma on esteetön – ajasta ja 

paikasta riippumaton. Voimakkaiden, mielisairaalaan sijoittuvien äänitehosteiden 

takia, suositusikäraja on 13 vuotta. Kohtaukset sijoittuvat Lapinlahden sairaalan 

asukkaiden kokemuksiin vuosien 1841-2006 välille, jotka sairaalan ylilääkärit olivat 

kirjanneet muistiinpanoihin ja potilaskertomuksiin. Virtuaalimaailman tapahtumat ovat 

moniaistisia, joten visuaalisuus ja äänet yhdessä luovat todellisentuntuisen 

rinnakkaismaailman.  

 

Valtakunnallisena televisiokanavana Ylen yhtenä tehtävänä on tuottaa 

yhteiskunnallisesti uusinta tutkimustietoa hyödyntävää mediatuotantoa.  

Laserkeilauksen huippuyksikön tutkijat tekivät produktiossa monialaista yhteistyötä, 

jossa tavoitteena oli lisätä kaikkien toimijoiden osaamista, koska Ylellä ei vielä ole 

virtuaalikuunnelman toteuttamiseen tarvittavaa osaamista. (Mård 2016) 

Laserkeilauksen huippuyksikön tutkijoiden tuottamia mittaus- ja 

visualisointimenetelmiä käytettiin produktion taustamaailman tuottamisessa. Pilotissa 

hyödynnettiin fotogrammetriaa ja kaukokartoitusta virtuaaliproduktiossa (kuva 16), 

jossa yhdistetään aika, paikka, uusin teknologia ja tarinankerronta. Elämyksellinen 

aikamatkan käsikirjoitti ja lavasti dramaturgien, ohjaajien ja näyttelijöiden kanssa 

tuottaja Jessica Edén von Numers. Yle hoiti myös virtuaalikuunnelman jakelun. 
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Internetin kautta jaettavaan virtuaalimaailmaan Laserkeilauksen huippuyksikön 

tutkijaryhmä kävi kevään aikana kuvaamassa Lapinlahden sairaalaa niin ulko- kuin 

sisäpuolelta. Teknisinä laitteina käytettiin laser- ja reppukeilainta sekä panoraama- ja 

Matterport-kuvausta (kuvat 17-19). Järjestelmäkameran valokuvia on hyödynnetty 

mm. lavastesuunnittelussa ja tarinan tuottamisen tukena. Alustana 

virtuaalimaailmassa toimii Unity-pelimoottori.  

 

 
Kuva 15. Aleksis Kiven huone panoraamakuvana. Kuva: Matti Kurkela 

 

 

Kuva 16. C.L. Engelin suunnitteleman Lapinlahden sairaalan 3D-pistepilvimalli tehtynä 
robottilennokilla. Kuva: MeMo. 
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Kuva 17. Matterportin mittauskuva Lapinlahden sairaalan ensimmäisestä kerroksesta ja 
Aleksis Kiven huoneesta. 

 

Kansalliskirjailija Aleksis Kivi ja sairaalan lukuisat muut asukkaat vuosien 1841-2006 

varrelta esiintyvät virtuaalimaailmaan sijoittuvassa kuunnelmassa. Teoksessa voi 

livetapahtuman jälkeenkin kokea virtuaalisen aikamatkan kulkemalla sairaalassa. 

Sairaalan kolmessa kerroksessa sijaitsevat huoneet on lavastettu vastaamaan 

menneisyyttä. Virtuaalimaailmassa (kuva 20) yleisö voi valita oman reitin, mihin 

potilas-, sähköshokkihuoneeseen tai vaikkapa lounassaliin sairaalassa kulkee. 

Tapahtumaan pääsee osallistumaan esteettömästi ajasta ja paikasta riippumatta. 

Kuulija voi navigoida rakennuksessa vapaasti ja kyseisen tilan äänimaailma seuraa 

kulkua. Ääniraidat vaihtelevat 90 sekunnista 3 minuuttiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Reppuun asennetulla laserkeilausjärjestelmällä tuotettu pistepilvi Lapinlahden 
alueen ympäristöstä. Kuva: Antero Kukko. 
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Kuva 19. Matterport-sisätilamittalaitteella tuotettu sisätilamalli yhdistettynä rakennuksen 
ulkopinnan laserkeilaimella mitattuun aineistoon. Kuva: JP Virtanen. 

 
Taiteiden yössä toteutettu virtuaalikuunnelma vaati paljon tutkimustyötä. Yleisradiolla 

oli melko selkeä näkemys siitä, mitä aineistosta ja mihin tarkoitukseen sitä haluttiin 

tuottaa. Tuottajan tehtävänä oli operatiivinen yhteistyön suunnittelu ja aikataulutus, 

ruotsinkielisen kuunnelmaan liittyvän tarinankerronnan suomentaminen yhteistyössä 

Ylen tuottajan kanssa ja valokuvaaminen. Tehtäviin kuului myös Ylen ja Aalto-

yliopiston välisen yhteistyösopimuksen aikaansaaminen lakimiesten välityksellä 

kesäkuukausien aikana.  Sopimuksessa määriteltävänä olivat osapuolten 

velvollisuudet, tehtävät, vastuut, oikeudet, toteuttamisaikataulu, reunaehdot, 

kolmannen osapuolen vaatimukset ja tuotannon keskeytyminen tai yhteistyön 

peruuntuminen sekä sopimuksen voimassaoloaika.  

 

Tuotannolliseen työhön kuului Taide- ja kulttuurialan lehteen tehty artikkeli. TAKU-

lehdessä artikkeli 3D-virtuaalikuunnelmasta julkaistaan vuonna 2016 viikolla 40. 

Artikkelissa on lyhyet asiantuntijahaastattelut ja tapahtumasta otettuja valokuvia. 

Tuottaja osallistuu tulevien tieteellisten artikkelien sisältöideointiin tutkimusryhmän 

jäsenten kanssa tavoitteena nopeuttaa tieteellistä julkaisuprosessia sekä tukea 

tulevia tutkimusrahoitushakuja. 
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Taiteiden yön aikana, yhden illan aikana live-installaatioon Lapinlahden 

mielisairaalassa tutustui lähes 3000 kävijää. 3D-virtuaalikuunnelman kävijämäärä oli 

kahden ensimmäisen päivän aikana samaa luokkaa. 

 
 
Kuva 20. Lapinlahden monimediateosta Unityssa, johon on liitetty äänimaailma. Sisätilat on 
kuvattu ja mitattu Matterport-mittauslaitteella. Kuvat: Tuomas Turppa & Matti Kurkela. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

5.1 Tuottaja verkostokumppanina 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esittää, kuinka kulttuurituottajan roolia voi 

laajentaa yliopisto- ja tutkimustoimintaan. Lisäksi case-esimerkein havainnollistettiin 

tiedetuottajan toimintaa, kun 3D:n mahdollisuuksia on kokeiltu monialaisissa 

kulttuurituotantoon liittyvissä caseissa. Tiedetuottajan roolia pilotoidaan edelleen 

Combat-hankkeessa vuorovaikutuksessa ja johtamisessa. Hubi jatkaa toimintaansa 

Aalto-yliopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä Tekesin 

Kansainvälisen innovaatio-osaamisen-hankkeessa. 

  

Jaottelu kulttuurituottajien rooleista tulee muuttumaan, koska digitaaliset 

substanssiosaamisalueet tulevat uudistamaan tekemistä. Taiteen ja 

yliopistomaailman toimijakentät eivät oikeastaan ole kovin poikkeavia. 

Kulttuurikoordinaattorien rooli tulee korostumaan jatkossa. Perinteiset tieteen- ja 

taiteenrajat ylittävät tehtävät sekä rahoitushaun osaamisen merkitys lisääntyy ja 

tiukentuvassa rahoitustilanteessa tuoden mukanaan uusia kaksoisrooleja. Tieteen 

alueella rahoituspohjan muutos yhä kilpaillumpaan tutkimusprojektirahoitukseen on jo 

mullistanut tiedemaailmaa. Taidekentällä rahoituspohja tulee muuttumaan ja se 

mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön sekä uudet liiketoimintatavat esim. 

digitaalisuutta ja virtuaalimaailmoja yhdistämällä kulttuurialan toimintaan. 

 

Yhteistyön tuloksena LightsOn!-hanke saa 3D-historianhahmot Raaseporin 

linnanraunioille ja virtuaalikuunnelma mahdollisti Ylelle uudenlaisen  

tarinankerronnan pilotoinnin. Tutkimuksessa tuotettu aineisto on 

yhteistyökumppaneilla käytössä jatkossa hyödynnettäväksi. 3D-virtuaalisuutta on 

hyödynnetty lisäämään kulttuurikohteiden kiinnostavuutta matkailun edistämisessä ja 

kävijäkokemuksen uudistajana tapahtumatuotannossa.  

 

Yliopiston tulosta mitataan pääosin tieteellisin julkaisuin, tutkintojen ja 

tutkimushankerahoituksen määrällä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on mainittu 
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strategiassa, mutta OKM:n mittarit eivät palkitse siitä kuin pienen osan. Aalto-

yliopistossa ei vielä ole tiedetuottajan tehtävää. 

 

Tuottajan tehtävänä on toimia tuotannon taustalla ja saada tulokset aikataulussa 

tilaajan käyttöön. Valituissa case-esimerkeissä tuottajan rooli oli toimia 

sillanrakentajana ja uuden toiminnan käynnistäjänä. Laserkeilauksen huippuyksikölle 

lisähyöty case-esimerkeissä tuli hankkeissa saavutettuna laajana näkyvyytenä. Ylen 

kanssa tuotetun produktion kautta tutkimusryhmä sai välittömästi viisi vakavasti 

otettavaa tutkimusyhteistyötarjousta. Molemmista hankkeista julkaistaan artikkeleita 

yliopiston strategian mukaisesti tieteellisissä lehdissä. Molempien 

yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu, että yhteistyötä jatketaan uusien 

hankerahoitusten ideoinnilla. Tiedetuottajan resurssointi osaksi tutkimushankkeen 

budjettia on mahdollistanut hankkeissa tutkijoille työrauhan tutkimukseen ja 

moninkertaistuneen kotimaisten julkaisuiden määrän. 

 

Kulttuurituottajan ammattitaitoa voidaan hyödyntää niin yliopistoissa kuin 

korkeakouluissakin. Tuottajan tehtävien vertailussa kulttuuri- ja tiedetuottajan 

olennaisin ero on, että tiedetuottajan yhteistyökumppaneina ovat taiteilijoiden sijaan 

akateemiset tieteen- ja taiteentekijät sekä eri alojen eritysasiantuntijat. Operatiivinen 

toiminta monialaisissa vaihtuvissa toimijaverkostoissa, aikatauluissa pysyminen ja 

osaamisen yhdistäminen vaatii onnistuakseen tuottajaa. Kulttuurituottaja, tai alalle 

pyrkivä, pystyy tulevaisuudessa halutessaan tuottamaan virtuaaliproduktioissa itse 

osan tai koko sisällön riippuen omasta osaamisesta ja kiinnostuksesta kehittyä 

monialaisesti esim. opiskelemalla laitteiden käyttöä, koodaustaitoa ja ohjelmistojen 

tuntemista.  Tulevaisuudessa tarinankerronta, uusi teknologia ja digitaalisuus antavat 

tiedetuottajalle mahdollisuuksia monipuolistaa ja uudistaa kulttuuritapahtumia ja 

niiden tuotantoprosesseja. Osaamista yhdistämällä tiedetuottaja voi olla 

ratkaisevassa roolissa uudenlaisen digitaalisuutta hyödyntävän kulttuuritarjonnan 

tuottamisessa.  

 

Tuottaja voi poikkialaisella yhteistyöllä ennakoida tulevaisuuden kulttuurituotannon 

mahdollisuuksia elämyksellisten esitysten tuottamisessa, joissa käytetään uusinta 

avointa tutkimustietoa. Tietojohtaminen mahdollistaa tiedon eri tasojen 

tunnistamisen. Tiedetuottajan toiminnassa on hyvä olla vahva horisontaalinen 
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osaaminen sekä geneeriset kyvyt toimia vaihtelevissa tilanteissa. Usein puhutaan T-

osaamisesta, jossa tarvitaan syvää substanssiosaaminen toimialasta ja kykyä 

ymmärtää muita osaamisalueita.  

 

Tiedetuottajan on olennaista tietää nykyteknologian suomat mahdollisuudet ja 

rajoitteet, jotta aikaa säästyy. Käyttämällä caveja, valotekniikkaa ja 360-videoita 

viestinnän ja produktion osana vaatii tuottajalta hieman teknistä ymmärrystä ja hyviä 

ihmissuhde- sekä ryhmätyötaitoja. Nykytekniikalla tasa-arvo, monikulttuurisuus ja 

esteettömyys voidaan huomioida kulttuurituotannossa paremmin. Esimerkiksi 

virtuaalilasit tuovat historian tapahtumat tai gallerian vanhusten, liikuntaesteisten tai 

lasten ulottuville. Museot, kirjastot ja näyttelyjärjestäjät (liite 3) tuottavat virtuaalisia 

aikaan ja paikkaan sidottuja produktiota perinteisen toiminnan rinnalla.  

 

Verkostomainen toiminta vaatii innokkaat ja osaavat yhteistyötahot, jotka etenevät 

yhteisten tavoitteiden ohjaamina omilla tahoillaan aktiivisesti ja jatkuvasti kehittyen. 

Verkostomaisessa toiminnassa on olennaista löytää osaavat tekijät. Ikävänä 

tosiasiana verkostoyhteistyössä on, että puheen tasolla moniosaajia riittää. Tuottajan 

yksi taito onkin tunnistaa aidot tekijät ja yhdistää verkostoja. Tuottaja voi toimia 

vaihtuvissa verkostoissa eri aloja yhdistävänä tulkkina, koska eri aloilla on oma kieli 

ja toimintakulttuuri: henkilö-, rakenne- ja suhdepääoma (Otala 2008). Tuottaja voi 

tunnistaa aidot tekijäverkostot koordinoiden tai hankeyhteistyöverkostojen 

yhteistoiminnassa johtaen (orkestroiden) suurempia kokonaisuuksia. 

Verkostotyöskentelyssä uuden, potentiaalisen tiedon jatkoprosessoinnin 

varmistamiseksi tarvitaan uudenlaisia sovelluksia. Sosiaaliseen päätöksentekoon ja 

monialaiseen yhteistyöhön sopii esim. Fingertip-sovellus, jossa hankeyhteistyö 

tallentuu myös olennaisten päätösketjujen osalta jatkuvaksi aikavirraksi.  

 

Kansainväliset globaalit virtuaaliproduktiot vaativat monialaista osaamista, 

uteliaisuutta esim. pelillisyyteen ja virtuaalimaailmoihin sekä elinikäistä oppimista 

uusilta kehittyviltä aloilta. Yhteistyökumppanina Yle avaa tuottajalle globaalin 

markkinointikanavan. Erikoistuessaan tarinankerrontaan kulttuurituottaja voi yhdistää 

sitä 3D-virtuaalisuuteen verkostoissaan. Tarinankerronnalla on vahva rooli myös 

raportoinnissa sekä hankehauissa, joissa asiasisältö kootaan kiinnostavaksi 

rahoittajan vaatimaan muotoon.  
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5.2 3D:n käyttö tulevaisuuden tapahtumatuotannossa 

 

3D:tä käytetään vielä vähän tapahtumatuotannossa, joten keskityn sen 

mahdollisuuksien kuvaamiseen. Paikkoihin liitetty älykkyys johtaa digitaalisuuden, 

3D:n ja niihin liittyvien applikaatioiden taholta kokonaisten tapahtumasarjojen 

muuntumiseen. Artistit ja esiintyjät pääsevät näkemään ennalta tapahtumapaikan, 

joten 3D:n myötä isojen produktioiden logistiikka, turvallisuus, tarjonta sekä 

oheistarjonta monipuolistuvat. Taustavideoita, animaatioita, kohteen historiaa ja 

tulevaisuutta esittäviä valokuvanomaisia valonäytöksiä tulee lisää. Katsoja pääsee 

myös tulevaisuudessa kokemaan ennakkoon, miltä show kuulostaa ja näyttää juuri 

hänen paikaltaan. Kasvavana trendinä on kulutus- ja liikkumiskäyttäytymisen 

seuranta tapahtumissa, jotta asiakaan mieltymyksiin voidaan paremmin vastata. 

Seurantatiedon keräys ja analysointi muuttuu reaaliaikaiseksi ja dynaamiseksi 

analysoinnin ja visualisointimahdollisuuksien myötä. (Mård 2016; Ahlavuo & Hyyppä 

2016; Kurkela 2016.)  

 

Asiakas hyötyy tulevaisuudessa avoimesta datasta ja malleista parantuneena ja 

nopeutuneena palveluna. Viranomaiset saavat jatkuvasti lisätietoa kaupungin 

turvallisuutta, viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä edistäviin tekijöihin. Virtuaalimalleista 

voidaan tuottaa esteettömyyskarttoja, yhdistää siihen nähtävyydet, liikkumisen ja 

tapahtumat sekä tarjota muita erilaisia paikkaan sidottuja palveluita. (Hyyppä & 

Ahlavuo 2012b.)  

 

Kulttuurituottajan tai kenties tulevaisuudessa tiedetuottajan, on ymmärrettävä hieman 

digitaalisuudesta ja virtuaalisuudesta. Konsulttiyhtiö Gartner Group kuvaa 

hypekäyrillään teknologian kehitysvaiheita, joita tulkitsemalla voi ennakoida sitä, 

milloin teknologia tulee kuluttajasovelluksena käyttöön. Pieniä esineitä tulostavia 3D-

tulostimia on jo usean kirjaston vakiovarusteena. 3D-tulostuksen 

materiaalivalikoiman kehitys ja laitteiden halpeneminen tekevät siitä kiinnostavan 

tekniikan myös taidealoille. Tulevaisuudessa 3D-tulostimella tehdään yhä enemmän 

taideteoksia ja lavasteita. Kulttuuritoimijoista kirjastot ovat vahvasti mukana 

teknologiakehityksen siirtämisessä kaupunkilaisten osaamiseksi järjestämällä 

avoimia työpajoja uudesta teknologiasta. Tiedekeskus Heurekassa kasvoista voi 

tehdä 3D-skannauksen ja -tulostuksen.  Nykyisin tutkimus- ja ammattilaiskäytössä 
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olevat 3D-mittaus- ja mallinnuslaitteistot kehittyvät ja muuttuvat lähitulevaisuudessa 

edullisemmiksi ja siirtyvät näin kuluttaja- ja kulttuurialan hyödynnettäviksi.  

 

Siiralan mukaan (2016) 3D-virtuaalitekniikka, lisätty todellisuus ja siihen liitetty 

tietoliikenne- ja televerkkojen mobiilipalvelut tulevat muuttamaan matkailua, 

viihdealaa, autoilua ja kulttuuritapahtumatarjontaa kovalla vauhdilla. Pakettiin ovat 

liitettävissä äänet, visuaalisuus, paikkatiedot ja esineiden sekä rakennusten internet. 

Jos Netflix ja Spotify oppivat käyttäjistään ja kehittävät asiakkailleen jatkuvasti uusia 

palveluita seuraten kuluttajan digitaalista jalanjälkeä tarjoamissaan palveluissaan, 

miksi muut eivät seuraisi? (Siirala 2016; Ahlavuo & Hyyppä 2016.)  

 

Tulevaisuudessa kulttuurituottaja voi digitaalisen 3D-työkalupakin avulla testata ja 

visualisoida ennakkoon tapahtuman rakentamista aidossa 3D-virtuaaliympäristössä.  

Erikokoiset jaetut tilat ja niiden väliset kulkureitit voidaan suunnitella 3D-mallin avulla. 

Artistin kanssa voidaan suunnitella lavastus, tavaroiden sijoittelu, valoefektit, sähkö- 

ja kamerajohtojen vetäminen nykyistä nopeammin. Turvallisuuskysymyksetkin 

voidaan huomioida poistumisreittien suunnittelulla ja myrskyihin varautumalla. 

Tulevaisuuden mallintaminen tehdään erilaisten skenaarioiden ja aikasarjojen avulla. 

Tapahtumiin liittyvä simulaatio auttaa tuottajaa tapahtumapaikan suunnittelutyössä 

(kuva 21) toteutuksen eri vaiheissa. (Ahlavuo & Hyyppä 2016; Kurkela 2016.) 

 

Kuva 21.  Leppävaaran urheilupuisto laserkeilattuna. Kuva: Matti Vaaja. 
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3D-virtuaalisuudessa vuorokauden ja vuodenaikojen huomioiminen suunnittelussa 

helpottuu. Ulkoilmatapahtumissa aurinko voidaan huomioida visuaalisessa mallissa, 

kun palveluita sijoitetaan joko aurinkoisille tai varjoisille paikoille. Maaston 

kallistuksien huomioiminen yllättävien sääolosuhteiden varalta mahdollistaa esim. 

lätäköiden sijainnin ennakoinnin. Tapahtuma-alueen 3D-korkeusmallista 

varmistetaan, missä painavat rekkalastit kannattaa purkaa. 3D-malleista voidaan 

visualisoida sisä- ja ulkomelutasomittaukset, vaikutukset kaikuun ja äänentoistoon.   

 

Tapahtuman jatkuminen virtuaalimaailmassa mahdollistaa uudenlaisen 

yhteisöllisyyden rakentamisen, pitkäjänteisen yritysyhteistyön sekä alueellisten 

toimintojen sitomisen vahvemmin osaksi tunnettua tapahtumaa, jolla on jo uskollinen 

seuraajayhteisönsä. Virtuaalitapahtumiin liittyy myös niiden oma aikajana. 

Virtuaalimaailmaan tallentuvat tapahtumat säilyvät pitkään, joten siihen liittyvien 

oheismateriaalien ja -tuotteiden tarjoaminen ja myynti helpottuu. Varsinkin 

sisätiloissa mittatarkkuus helpottaa mm. ständien suunnittelua, liikkumisen 

simulointia sekä esiintyjien shown valmistelua ja lavastusta.  

 

 

5.3 Yhteenveto  

 

Kulttuurituottajan toimiessa yliopisto- ja tutkimustoimijoiden kanssa työn luonteeseen 

kuuluu toteuttaa uusia toimialoja yhdistäviä vapaaehtoisia kokeiluja ja testata 

organisaatiot ylittäviä yhteistyömuotoja. 3D-virtuaalisuus ja sen mahdollisuuksien 

ennakointi kulttuurialalla ovat aito kehittämiskohde tiedetuottajalle.  

 

Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) mahdollistavat yhä laajemman 

saavutettavuuden ja elämyksien kokemisen digitaalisesti ajasta ja paikasta 

riippumatta. Virtuaalinäyttelyt tai -asuntomessut ovat oiva esimerkki tästä. 

Tapahtuman voi järjestää varjotapahtumana tai jättää sen elämään virtuaalisena. VR-

sovelluksiin tulee vapaa-ajan applikaatioita, joissa voi mm. piirtää uudella tavalla 3D-

tilassa esimerkiksi TiltBrush-sovelluksessa. Sovellus otetaan ammattikäyttöön mm. 

muotoilussa ja arkkitehtuurissa. (Ahlavuo & Hyyppä 2016; Google 2016). 
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Museot ja näyttelyitä järjestävät julkiset tahot kuten kirjastot ja muut avoimet 

näyttelytilat, tulevat uudistumaan ja digitalisoitumaan lähivuosien aikana. Uudet 

teknologiat ravistelevat totuttuja toimintatapoja, kun museoille ja tiedekeskuksille on 

mahdollista toteuttaa tarinankerrontaan ja aikaan sekä paikkaan sidottuja mobiileja 

kulttuuriproduktioita. Virtuaalinäyttelyiden toteuttamisen yhtenä haasteena on 

osaamisen puuttuminen moderneista teknologioista ja niiden kehityksestä. (Lahti 

2016.) 

 

Liiketoiminnalliset virtuaalimaailmaan sijoittuvat sovellukset ovat jo käytössä. 

Pokémon Go on tuore esimerkki karttapohjaisesta sovelluksesta, jossa paikalliset 

toimijat voivat tarjota palveluitaan. Kesällä 2016 Provinssissa Seinäjoella oli käytössä 

Pivo-festivaaliraha, joka toimi rannekkeiden siruun ladattuna rahana. (Provinssi 

2016.) 

 

3D-virtuaalisuus toimii yhteisöllisenä kokeilualustana ja fyysisten, sosiaalisten ja 

psyykkisten tilojen kokonaisuutena. Tulevaisuudessa kaikissa sovelluksissa on yhä 

enemmän kaikkialla läsnäolevaa, ympäristöön upotettua teknologiaa, joka seuraa ja 

analysoi huomaamattomasti ympäristöä (kuva 22).  

 

 

 

Kuva 22. Kaupunkitapahtumat hyödyntävät tulevaisuudessa kaupunkien 3D-malleja, jotka 
ovat avoimena datana kaikkien kulttuurituottajien saatavilla. Kuva: MeMo & FGI. 
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Työssäni esitin esimerkit, joissa toimin opintojen aikana kulttuurituottajana. Caseissa 

toteutettiin uudenlaisia 3D-malleja ja virtuaalisuutta.  Metsähallituksen ja Humakin 

LightsOn!-hankkeessa herätettiin eloon elämyspainotteisia pelejä varten skannatuista 

henkilöistä tehtyjä 3D-henkilöhahmoja sijoittuen Metsähallituksen historiallisiin 

linnanrauniokohteisiin. Toinen esimerkki oli Svenska YLEn virtuaalikuunnelma 

radioteatterin ja Laserkeilauksen huippuyksikön tutkijoiden yhteistyöstä. 

Pilottiproduktio oli huippuyksikön avaus täysin uudenlaiseen 

mediaverkostoyhteistyöhön. 

 

Ratkaisuna virtuaalisuuden ja kulttuurialan yhdistämiseen esitettiin tiedetuottajan 

roolia, joka sijoittuu osaksi tutkimuskenttää. Kun suuret kuuluisuudet ja esiintyjät 

korvataan alan huippuasiantuntijoilla kuten professoreilla ja tohtoreilla voin taata, että 

tuottajapersoonan on laitettava itsensä niin taide- kuin tiedeproduktioissa yhtälailla 

likoon. Yhteiskunnan vaatimus tieteen ja kulttuurin roolista vaatii myös uskallusta ja 

luottamusta osapuolten välillä. Tiedetuottajia tarvitaan, koska vaatimus 

yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta on tullut jäädäkseen. Uudenlaisen yhteistyön 

muutosvaiheen tuotteistamiseen ei ole resursseja. Tekijää, joilla on kulttuurituottajan 

osaaminen T&K-aloilla, on selkeä tarve ainakin monialaisissa verkostomaisissa 

tutkimushankkeissa.  Monialaiset rahoitushaut mahdollistavat tulevaisuudessa 

kulttuurituottajan taitojen laajempaa hyödyntämistä. Kulttuurituottajan on toistaiseksi 

hakeuduttava omatoimisesti monialaisiin hankkeisiin ja tehtävä itsensä tarpeelliseksi. 

Osaamisen tuotteistaminen on olennainen taito. Yliopistoihin, korkeakouluihin ja 

tutkimuslaitoksiin tarvitaan uudenlaisia tekijöitä, jotka yhdistävät kulttuuria, taidetta ja 

tiedettä. Kulttuurituottaja sopii tähän tehtävään hyvin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

52 
 

LÄHTEET  

 
 
3Dprint 2016a. Viitattu 26.7.2016. 
 https://3Dprint.com/40455/3D-printed-village-

rudenko/)http://3Dprint.com/40883/3D-printed-stonehenge-atlantis/. 
 
3Dprint 2016b. Viitattu 26.7.2016. http://3Dprint.com/40883/3D-printed-stonehenge-

atlantis. 
 
4V 2015. 4V-hanke – Osallisuus ja yhteisöllisyys. Viitattu 26.7.2016. 

http://www.4v.fi/4v-hanke/hanke/lahtokohdat. 
 
6aika 2016. Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana. Viitattu 26.7.2016. 

http://6aika.fi/avoin-kaupunkimalli-avoimena-innovaatioalustana/. 
 
Ahlavuo, Marika 2014. Laserkeilauksen huippuyksikkö 2014-2019 – Maankäyttöalalta 

Suomen tutkimuksen  lippulaivaksi. Maankäyttö 3/2014.  
 
Ahlavuo, Marika 2016a. Kulttuurituottaminen luo visuaalisia tarinoita uusilla 3d-

menetelmillä. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry. TAKU 2/2016 21-23. 
 
Ahlavuo, Marika 2016b. Historia herää eloon. Metsä.fi Metsähallituksen lehti. Viitattu 

26.8.2016. http://www.metsafi-lehti.fi/uusia-versoja/historia-heraa-eloon-216 
 
Ahlavuo, Marika & Hyyppä, Hannu 2009. Hiljainen tieto tutkimusympäristöissä. 

Positio 3/2009, 11-13. 
 
Ahlavuo, Marika & Hyyppä, Hannu 2016. Kultturialoista 3D:n suurkäyttäjiä. 

Maankäyttö 2/2016, 35-37. 
 
Airpano 2016. 360° Aerial Panoramas 2016. Viitattu 26.7.2016.  
 http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Loire-Chateaux-France-

2. 
 
Edén von Numers, Jessica 2016. Tuottaja, Svenska Yle. Haastattelu 15.5.2016.  
 
Eriksson, Kai (toim.) 2015. Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa. Gaudeamus. 
 
Gartner 2015. Emerging Technology Hype Cycle. Viitattu 26.7.2016. 
http://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/files/2015/10/EmergingTech_Graphic.pn

g 
 
Google 2016. Tiltbrish. Viitattu 27.7.2016. https://www.tiltbrush.com. 
 
Halonen, Katri 2010. Tapahtumatuotanto luovassa taloudessa. Teoksessa Halonen, 

Katri (toim.) Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. 
Tuottaja2020 - Osaraportti 1. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova 
ala. Helsinki. 

 



 

 

53 
 

Halonen, Katri 2011. Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdalla. Väitöskirja. 
Jyväskylä studies in Education, Psychology and Social Research 411/2011. 
Jyväskylän yliopisto. Ladattavissa osoitteessa. Viitattu 26.7.2016. 
http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-4320-2. 

 
Halonen, Katri 2013. Kulttuurituottaja AMK. Viitattu 26.7.2016. 
 https://prezi.com/s0x2elqodzz1/kulttuurituottaja-amk/. 
 
Hautamäki, Antti 2008. Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden 

edessä. Sitran raportteja 76. Helsinki. 
 
Heikkilä, Jukka 2016. Tutkijan näkemys digitalisaatiosta ja johtamisesta. Tivia:  
 IT- ja digitalisointibarometri. Helsinki, 5.4.2016. Tampereen yliopisto,  
 
Helsingin kaupunginmuseo 2016a. Viitattu 6.8.2016.  

http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/2016/06/16/uutuuskirja-signe-branderin-
helsinki-panoraamat-upeana-valokuvakirjana/. 

 
Helsingin kaupunginmuseo 2016b. Viitattu 15.8.2016. 

http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/2016/05/11/helsinki-uuden-museon-
senaatintorin-kulmalle/. 

 
Hellman, Tapio 2014. Opetusvinkit ja linkit. Viitattu 15.8.2016. 

http://www.edimensio.fi/opetusvinkit_ja_linkit/virtuaalitodellisuus. 
 
Heureka 2016. Tee kasvoistasi 3D-skannaus. Viitattu 26.7.2016. 

http://www.heureka.fi/fi/tee-kasvoistasi-3D-skannaus. 
 
Humak 2016. Historia kohtasi tulevaisuuden. Viitattu 26.7.2016. 

http://www.humak.fi/uutiset/historia-kohtasi-tulevaisuuden/. 
 
Hwang, J.& Yun, H.& Jeong, T.& Suh, Y. & Huang, H 2013. Frequent unscheduled 

updates of the national base map using the land-based mobile mapping system. 
Remote Sensing, 5(5), 2513-2533.  

 
Hyyppä, Hannu (toim) 2012. Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, rakennus- ja kiinteistöala 2012. 
 
Hyyppä, Hannu 2016. Aalto-yliopisto. Haastattelu 3.3.2016. 
 
Hyyppä, Hannu & Ahlavuo Marika. 2012a. Modernin maanmittausalan trendit ja 

haasteet. Maankäyttö 2/201: 26-29. 
 
Hyyppä, Hannu & Ahlavuo Marika 2012b. Smart City – kilpailukykyinen ja 

energisoiva kaupunki. Maankäyttö 1/2012: 10-13. 
 
Hyyppä, Hannu & Ahlavuo, Marika 2015a. Hubiikilla uudenlaisia 

kehittämismahdollisuuksia. 4/2015: 20-22. 
 



 

 

54 
 

Hyyppä, Hannu & Ahlavuo, Marika 2015b. Kaupunkikehittäminen. Maankäyttö. 
2/2015: 37-39. Viitattu  7.7.2016.  

 
Hyyppä, Hannu & Ahlavuo Marika 2016. Digitaalista tulevaisuutta. Julkaistaan  

syksyllä 2016. 
 
Hyyppä, Hannu & Ahlavuo, Marika & Hyyppä, Juha 2014a. Innovatiivinen opetus- ja 

tutkimusekosysteemi. Teoksessa (toim.) Rautkorpi, Tiina  & Mutanen, Arto & 
Vanhanen-Nuutinen, Liisa Kestävä innovointi - Oppimista korkeakoulun ja 
työelämän dialogissa. Metropolia AMK. 

 
Hyyppä Hannu & Ahlavuo, Marika & Hyyppä, Juha & Ståhle, Pirjo 2015. 

Tutkimusorganisaatiot ja innovointi. Teoksessa Pirttivaara, Mika & Ståhle, Pirjo 
(toim.) Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit - Innovaatioekosysteemi 
yhteiskunnan ajurina. Helsinki 2015, Tekes, 35-39.  

https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/innovaatio_ekosysteemi_yhteiskunnan_aju
rina_317_2015.pdf. 

 
Hyyppä, Hannu & Virtanen, Juho-Pekka & Ahlavuo, Marika & Hellman, Tapio & 

Hollström, Tommi & Hyyppä, Juha & Markkula, Markku & Lehtinen, Jussi & 
Honkanen, Tapani & Turppa, Tuomas & Zhu, Lingli 2014b. 3D-virtuaalimaailmat 
muuttavat älykästä suunnittelua. Teoksessa (toim.) Hyyppä, Hannu & Ahlavuo 
Marika Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa. Helsinki 2014, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu. 65-73. 

 
Hyyppä, Juha 2016. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Haastattelu 14.5.2016.  
 
Ijäs, Aki 2010. Kemikaalilaitosten verkostoitunut toiminta. Turvatekniikan keskus, 

TUKES. 1/2010.  
 
Jaakkola, Anttoni & Hyyppä, Juha & Hyyppä, Hannu & Kukko, Antero 2008. Retrieval 

algorithms for road surface modelling using laser-based mobile mapping. Sensors, 
8 (9), 5238-5249. 

 
Jaakkola, A. & Hyyppä, J. & Puttonen, E. 2014. Measurement of Snow Depth Using 

a Low-Cost Mobile Laser Scanner. Geoscience and Remote Sensing Letters, 
IEEE, 11(3), 587-591.  

 
Jansson, Henrik 2016. Metsähallitus. Haastattelu 4.4.2016.  
 
Jochem, A. & Höfle, B., & Rutzinger, M. 2011. Extraction of vertical walls from mobile 

laser scanning data for solar potential assessment. Remote sensing, 3(4), 650-
667. 

 
Julin, Arttu 2016. Aalto-yliopisto.  Haastattelu 6.6.2016. 
 
Jyväskylän yliopisto 2016. Mitä saadaan, kun yhdistetään virtuaalimaailma ja 

museo? Viitattu 26.7.2016. http://groups.jyu.fi/diaario/seminaari2013/index.html. 
 



 

 

55 
 

Järvensivu, Timo & Nykänen, Katri & Rajala Rika 2010. Verkostojohtamisen opas: 
Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla. Versio 1.0 (30.12.2010). 
Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu. Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu.  

 
Kaalikoski, Katri 2015. Kulttuurituottajien työllistymisestä. Teoksessa Kaalikoski, Katri 

(toim.) Tuottajan duunit. Työelämä, toimenkuva, koulutus. Humanistinen 
ammattikorkeakoulu julkaisuja 16. Helsinki 2015: 12-16. 

 
Kaartinen, Harri 2015. Osaamispohjainen kasvu 3D-digitalisaation, robotiikan, 

paikkatiedon ja kuvankäsittelyn sekä -laskennan yhdistetyssä 
teknologiamurroksessa (COMBAT-konsortio). . Viitattu 1.8.2016. 
http://www.aka.fi/fi/tiedepoliittinen-toiminta/strategisen-tutkimuksen-
rahoitus1/kaynnissa-olevat-ohjelmat/teknologiamurrokset/hankkeet-testi/combat/. 

 
Kaartinen, Harri  & Hyyppä, Juha & Hyyppä, Hannu & Ojala, Timo & Visala, Arto & 

Alho, Petteri & Ståhle, Pirjo & Kukko, Antero & Jaakkola, Anttoni & Virtanen, Juho-
Pekka & Vaaja, Matti & Kurkela, Matti & Kasvi, Elina & Ahlavuo, Marika & 
Honkanen, Heli 2016. Tilannekuvaraportti, COMBAT-konsortio. Suomen 
Akatemia. Viitattu 1.8.2016. 
http://www.aka.fi/globalassets/33stn/tilannekuvaraportit/tech-kaartinen-
tilannekuvaraportti_combat.pdf 

 
Kansalaisareena 2015. Viitattu 28.8.2016. 

http://www.kansalaisareena.fi/Taiteen_ja_kulttuurin_tulevaisuusverstas_30102015
.pdf. 

 
Kaupunkiaktivismi 2016. Viitattu 13.8.2016. 

https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/tag/taide/. 
 
Keller, F. & Sternberg, H 2013. Multi-sensor platform for indoor mobile mapping: sys-

tem calibration and using a total station for indoor applications. Remote Sensing, 5 
(11), 5805-5824. 

 
Kukkonen Kaisa 2015. Tuotannollisten prosessien koetut haasteet osallistavissa 

taideprojekteissa. Esiselvitys Mediakulttuuriyhdistys m-cultille. Metropolia 
Ammattikorkeakoulu. Kulttuurituottaja AMK. Kulttuurintuotanto. Opinnäytetyö. 
5.3.2015. Viitattu 1.8.2016. 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/88204/Kukkonen_Kaisa.pdf?seque
nce=1. 

 
Kurkela, Matti 2016. Aalto-yliopisto.  Haastattelu 3.3.2016. 
 
Laaksonen, Kaj & Laitala, Arttu 2016. Mikrobitti. 6/2016:44-53. 
 
Lahti, Juhana 2016. Arkkitehtuurimuseo. Haastattelu 5.9.2016.  
 
Lapin yliopisto 2016. Viitattu 15.8.2016. 

https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Taiteiden-tiedekunta/Opiskelu/ Sisustus-



 

 

56 
 

-ja-tekstiilimuotoilu,-Vaatetussuunnittelu/Tuotekehitys-ja-
tutkimushankkeet/Alyvaate-projektit 

 
Lehto, Kerttu 2016. Haastattelu 22.5.2016. 
 
Lehtomäki, Matti & Jaakkola, Anttoni & Hyyppä, Juha & Kukko, Antero & Kaartinen, 

Harri 2010. Detection of Vertical Pole-Like Objects in a Road Environment Using 
Vehicle-Based Laser Scanning Data. Remote Sensing, 2, 641-664. 

 
Lindholm, Arto 2015. Osallistumisen ihanuus ja kurjuus kulttuurialalla. Teoksessa 

Kaalikoski, Katri (toim.) Tuottajan duunit. Työelämä, toimenkuva, koulutus. 
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 16. Helsinki 2015:25-31. 

 
Linowes, Jonathan 2015. Unity Virtual Reality  projects Explore the world of virtual 

reality by building immersive and fun VR projects using Unity 3D. Birmingham, UK. 
 
Linturi, Risto 2014. Aineeton arvonluonti ja digitalisaatio 16.01.2014. Viitattu 

26.7.2016. http://www.2030.fi/kirjoituksia/risto-linturi-aineeton-arvonluonti-ja-
digitalisaatio.html 

 
Linturi, Risto & Kuusi Osmo & Ahlqvist Toni 2013. Suomen sata uutta mahdollisuutta: 

radikaalit teknologiset   ratkaisut. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 
6/2013. 

 
Lipponen, Sanna 2015. Susanna Majurin valokuvat varastavat valokeilan koruilta 

Kansallismuseossa. HS 29.9.2015. Viitattu 26.7.2016. 
http://www.hs.fi/arviot/n%C3%A4yttely/a1443411489283 

 
Luostarinen, Nina 2010. Tuottaja telakalla,  havaintoja mahdollisuuksista toimialojen 

rajapinnoilla. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 
 
Luostarinen, Nina 2016. Haastattelu 15.5.2016.  
 
LVM 2014. Älykäs kaupunki – Smart City. Katsaus fiksuihin palveluihin ja 

mahdollisuuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriön. Julkaisuja-sarja 12 / 2014.  
 
Maffesoli, Michel 1996. The Time of the Tribes. The Decline of Individualism  
 in Mass Society. London: Sage Publications. 
 
Markkula, Markku 2013. The Knowledge Triangle Renewing the University Culture . 

Teoksessa (toim.) Lappalainen, P. & Markkula, M. The Knowledge Triangle. Re-
Inventing the Future. Helsinki: Multiprint. 

 
MIT 2016. Viitattu 26.7.2016. http://events.technologyreview.com/emtech/16/. 
 
Monte Carlo Virtual Tour 2016. Viitattu 26.7.2016. 
 http://www.montecarlovirtualtour.com/vuepanoramique/aerial-views/casino100m/. 
 
MTV3 2011. Viitattu 26.7.2016. http://www.mtv.fi/uutiset/kulttuuri/artikkeli/3D-

virtuaalilavastaminen-vie-uusiin-ulottuvuuksiin-/2026046. 



 

 

57 
 

 
Mustikkamäki, Nina 2015. Verkostot ja yhteisöt innovaatioympäristöissä. Alueellisen 

kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente. Viitattu 26.7.2016. 
http://people.uta.fi/~atmaso/verkkokirjasto/nina.pdf. 31.10.2015. 

 
Mård, Tommy 2016. Svenska Ylen tuotantokoordinattorien ja tv-ohjaajien esimies 

Pasilassa. Haastattelu 15.8.2016. 
 
NavVis 2016. Viitattu 26.7.2016. http://www.navvis.com/. 
 
Niinimäki, Pirjo-Liisa 2016. Kaleva-lehti 3.4.2016. Digiaika toi 3D-illuusiot teatteriin – 

Näin silmääsi huijataan. Viitattu 26.7.2016. http://uutisvirta.fi/uutiset/8761828-
digiaika-toi-3d-illuusiot-teatteriin-ndash-nain-silmaasi-huijataan. 

 
OAMK 2016. Viitattu 26.7.2016. http://www.oamk.fi/hankkeet/virma/. 
 
OKM 2015. Muikku, Jari & Virpi Martikainen, Virpi & Nurmi, Heikki. Suomen 

digitaaliset sisältömarkkinat: kasvun ja kehityksen edellytykset. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:13.  

 
Otala, Leenamaija 2008. Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu. WSOYpro. 

Helsinki. 
 
Parkkola, Timo 2012. Lupa sotkeutua. Johdantoa luovan talouden verkonsilmiin. 

Teoksessa Parkkola, Timo (toim.). Tilaa verkostoille! Luovan talouden verkostojen 
määritelmiä, toimijoita ja solmukohtia. Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 22, 
2012. 

 
Parkkola, Timo 2015. Tuottaja venyy, vaan ei katkea. Törmäyskursseja tuottajan 

kielessä ja kulttuurissa. Teoksessa Kaalikoski, Katri (toim.) Tuottajan duunit. 
Työelämä, toimenkuva, koulutus. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 16. 
Helsinki 2015:17-23. 

 
Parkkola, Timo 2016. Humak, Innovaatiopäällikkö. Haastattelu 14.4.2016. 
 
Provinssi 2016.  Pivo - Festivaaliraha. Viitattu: 15.8.2016. http://www.provinssi.fi/pivo. 
 
Rosnell, Tomi & Litkey, Paula  & Honkavaara Eija  & Zhu, Lingli 2016. Sisätilojen 

mallintaminen on pian arkipäivää. Positio 1/2016:24-26. 
 
RoughGuides 2016. Viitattu 26.7.2016. http://www.roughguides.com/article/travel-

news-the-rise-of-virtual-tourism/#ixzz4BkNqGnfv 
 
Ruutiainen, Päivi 2012. Onko puhelinkoppi koru? Nykykoru taiteen kentällä. Acta 

Universitatis Lapponiensis 238. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi. 
 
Sacco, Pier Luigi  2009. Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 struc-

tural funds programming. Viitattu 26.7.2016. 
 https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK

EwixgemU7cPOAhWLkSwKHba0AnAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gep



 

 

58 
 

ac.gov.pt%2Fgepac-dsepac%2Festudos-e-estatisticas%2Festudos%2F0408-
culture-30-a-new-perspective-for-the-eu-2014-2020-
pdf.aspx&usg=AFQjCNHDvhCyZahKLo2vzo-
dECFKl7gLbQ&sig2=_QkokHSJNVCUG8Txns8O3Q&cad=rja (Luettu 15.8.2016) 

 
Salavuo, Miikka 2013. Pelillistäminen työssä. Viitattu 13.8.2016. 

http://miikkasalavuo.fi/2013/01/14/pelillistaminen-yrityksissa/. 
 
Salminen, Eero 2014. Virtuaalitodellisuus ja immersio peleissä. Metropolia 

Ammattikorkeakoulu. Insinöörityö.  
 

Saukkonen, Pasi 2014. Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? 
Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Cuporen verkkojulkaisuja 23. 
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. 

 
SeAMK 2016. Viitattu 26.7.2016. 
http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Opiskelijana-

SeAMKissa/Oppimisymparistoja/Tekniikan-laboratoriot/Virtuaalitekniikan-
laboratorio 

 
Siirala, Hannu 2016. Elena Oy. Haastattelu 12.5.2016. 
 
Sitra 2015. Yhteisöllisyys. Viitattu 13.8.2016. 

http://www.sitra.fi/yhteiskunta/yhteisollisyys 
 
Stormbit 2014. Lerssi, Jari. 2016. 3D content and technology. Viitattu 15.8.2016. 

https://jari-lerssi-5d4b.squarespace.com/ 
 
Ståhle, Pirjo 2006 Tulevaisuuden haasteet koulutukselle. Esi- ja perusopetuksen 
 kehittämisverkoston päätösseminaari – Katse kohti tulevaisuutta. Tampere. 
 
Ståhle, Pirjo 2016a. Tiedetuottaminen (julkaisematon) 
 
Ståhle, Pirjo 2016b. Aalto-yliopisto. Haastattelut 15.8.2016 ja 23.8.2016. 
 
Ståhle, Pirjo & Grönroos, Mauri 1999: Knowledge management: tietopääoma 
 yrityksen kilpailutekijänä. Helsinki: WSOY. 
 
Ståhle, Pirjo & Laento, Kari 2000. Strateginen kumppanuus. WSOY: Porvoo. 
 
Ståhle, Pirjo & Wilenius, Markku 2006: Luova tietopääoma – tulevaisuuden kestävä 
 kilpailuetu. 2006. Helsinki: Edita. 
 
Suomen Kulttuurirahasto 2015. Rahan kosketus. Miten taidetta Suomessa 

rahoitetaan? 
 
Swampbeach 2013. Viitattu 13.8.2016. http://swampbeach.fi/mpo/?p=97. 
 



 

 

59 
 

Taipale, Minna 2011. Verkostomalli maaseutuyritysten osaamisen ja palveluliiketoi-
minnan uudistajana. Tampereen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyyden ja liiketoiminta-
osaamisen koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Ylempi amk-tutkinto. 

 
Tamk 2016. Tampere3 tähtää korkeakoulurajat ylittäviin tutkinto-ohjelmiin ja 

kansainväliseen menestykseen. Viitattu 5.9.2016 http://www.tamk.fi/-/tampere3-
tahtaa-korkeakoulurajat-ylittaviin-tutkinto-ohjelmiin-ja-kansainvaliseen-
menestykseen 

 
Tekes 2008. Sara. Suuntana arvoverkottunut rakentaminen 2003–2007. 

Loppuraportti. Teknologiaohjelmaraportti 1/2008. Helsinki 2008. 
 
Tekes 2015. Viitattu 16.8.2016. http://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2015/kansainvalisen-

innovaatio-osaamisen-kehittaminen-korkeakouluissa-ja tutkimusorganisaatioissa 
 
Thinksee3D 2016. Viitattu 26.7.2016. http://www.thinksee3D.com/. 
 
Tikka, Ville & Gävert, Nuppu 2014. Arvonluonnin uusi aalto - Näin rakennetaan tä-

män vuosisadan arvokkaimmat yritykset. Tekesin katsaus 309/2014.  
 
Timonen, Jani 2016. Helsingin Sanomat. 13.8.2016. Koru voi pelastaa hengen – 

älykorumarkkinat kasvavat, Kalevala Korukin julkaisee omansa. Viitattu 13.8.2016. 
http://www.hs.fi/tekniikka/a1470967498983. 

 
Tolonen, Anni 2015. Maailman ensimmäinen 3D-tulostettu viulu soi pian 

Tampereella. Aamulehti 6.6.2016. Viitattu 26.7.2016.  
 http://www.aamulehti.fi/kulttuuri/maailman-ensimmainen-3D-tulostettu-viulu-soi-

pian-tampereella/. 
 
TOMOnews 2016. Virtual reality fun: Adult entertainment site launches free 360-

degree VR channel – TomoNews. Viitattu 26.7.2016.  
https://www.youtube.com/watch?v=jsPQ1EBfxQY. 

 
Totalkustom 2015. Viitattu 26.7.2016.  http://www.totalkustom.com/. 
 
Turppa, Tuomas & Virtanen, Juho-Pekka & Vaaja, Matti & Hyyppä, Hannu & 

Ahlavuo, Marika & Kurkela, Matti & Hyyppä, Juha 2014. Fotogrammetrian ja 
laserkeilausmallintamisen mahdollisuudet peliteknologiassa. In: Hyyppä, Hannu; 
Ahlavuo, Marika, Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa. Helsinki 
2014, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 112-123. 

 
Työturvallisuuskeskus 2015. Verkostomainen toiminta. Viitattu 26.7.2016. 

http://www.tuottavuustyo.fi/menestyva_tyopaikka/yhteistyo_ja_verkostot/verkostot. 
 
Uudenmaan liitto 2013. Uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040. Strategiset valinnat 

2014–2017. Uudenmaan liiton julkaisuja a27 – 2013. 
 
Valtioneuvosto 2012. Tulevaisuusselonteko 2030. Viitattu 26.7.2016. 

http://www.2030.fi/. 
 



 

 

60 
 

Valkokari, Katri 2011. Liiketoimintaverkostojen kehittäminen – käytäntöä ja teoriaa. 
Opin ovi – verkostokouluttajien työpaja. 7.3.2011. VTT. 

 
Valkokari, Katri & Valjakka, Tiina & Hakanen, Taru & Kupi, Eija &  Kaarela, Ilari 2014. 

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. VTT Julkaisuja. Kuopio 2014. 
 
Vilkuna, Anna-Maria. 2016. Metropolia AMK. Haastattelu. 6.9.2016. 
 
Virtanen, Juho-Pekka 2013. Laserkeilausmallinnus. Työpaperi. Aalto-yliopisto. 8 s. 
 
Virtanen, Juho-Pekka 2016. Aalto-yliopisto. Haastattelu 3.3.2016. 
 
Virtanen, Juho-Pekka & Hyyppä, Hannu & Ahlavuo, Marika & Hollström, Tommi & 

Hyyppä, Juha & Markkula, Markku & Kurkela, Matti & Viitanen, Kauko & Zhu, 
Lingli & Lehtinen, Jussi & Honkanen, Tapani 2013. Rakennetun ympäristön 
suunnitteluun mittatarkkaa virtuaalisuutta. Maankäyttö 3:2013, 28-30. 

 
Virtanen, Juho-Pekka & Hyyppä, Hannu & Ahlavuo, Marika & Hyyppä, Juha & 

Laitala, Ari 2015a. Hackathon rantautuu maankäyttöalalle. Maankäyttö, 2015a. 
Nro 3, 6-9. 

 
Virtanen, Juho-Pekka & Hyyppä, Hannu & Kämäräinen, Ali  & Hollström, Tommi & 

Vastaranta, Mikko & Hyyppä, Juha 2015b. Intelligent Open Data 3D Maps in a 
Collaborative Virtual World. ISPRS International Journal of Geo-Information. 4, 2: 
837-857. 

 
Woodward, Charles 2009. Lisätty Todellisuus, Mixed Reality ja 3D Media. VTT, 

09.09.2009. Viitattu 26.7.2016.  
     http://www.vtt.fi/Documents/VTT_Mediaseminaari_Mixed_Reality.pdf. 
 
VRS 2009. Virtual Reality Society.  Virtual Reality in Entertainment. 2009. 

Verkkodokumentti. Vrs.org.uk. Viitattu 26.7.2016. http://www.vrs.org.uk/virtual-
reality-applications/entertainment.html. Luettu 26.3.2014. 

 
VRS 2016. Virtual Reality Society. Virtual Reality in the Military. Viitattu 26.7.2016. 

http://www.vrs.org.uk/virtual-reality-military/. 
 
Yang, B., Wei, Z., Li, Q. & Li, J. 2012. Automated Extraction of Street-Scene Objects 

from Mobile Lidar Point Clouds. Int. J. Remote Sensing, 33, 5839-5861. 
 
Zhu, L., Hyyppä, J., Kukko, A., Kaartinen, H. & Chen, R. 2011. Photorealistic Build-

ing Reconstruction from Mobile Laser Scanning Data. Remote Sensing, 3, 1406-
1426. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

61 
 

LIITTEET  

 

 

Liite 1. Taustaa Combat-hankkeesta 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Aalto-yliopiston MeMo-instituutti.  Työ liittyi Suomen 

Akatemian rahoittamaan Combat-hankkeeseen, jossa pyritään uudenlaiseen 

vuorovaikukseen (taulukko 2) yhteiskunnan ja teollisuuden kanssa sekä jakamaan 

huippuosaamista. Hankkeessa tuotetaan tietoa kolmiulotteisuudesta ja 

paikkatiedosta eli mittauksesta, mallinnuksesta ja sen hyödyntämisestä. Eri alojen 

osaajat hakevat yhdessä ratkaisuja, joiden avulla julkishallinnon säästöt ja yritysten 

kasvu ovat mahdollisia. Tavoitteena ovat käytännön 3D-älykaupunkisovellukset, jotka 

tuottavat lisäarvoa myös niitä hyödyntävien kulttuurisovellusten kautta. Näitä 

sovelluksia voivat kehittää yritykset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, 

tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset. Kaupunkimalleja 

hyödyntävillä sovelluksilla on keskeinen rooli tulevaisuuden älykkäiden kaupunkien 

synnyttämisessä huomioiden myös turvallisuusnäkökohdan ja loppukäyttäjät. 

(Kaartinen ym. 2016) 

 

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa (FGI), Oulun yliopistossa, Aalto-

yliopistossa ja Turun yliopistossa työskentelevien yli kolmenkymmenen tutkijan 

yhteistyölle perustuva hanke kehittää yhdessä ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa 

läpimurtoja. Menestystarinat liittyvät 3D-mittaustekniikoihin, robotiikkaan ja 

laskentamenetelmiin. Hanke keskittyy erityisesti metsien ja kaupunkien 3D-

digitalisaatioon ja väylämittauksiin toteuttaen uudenlaista tapaa käsitellä ja hyödyntää 

Suomen luonnonvaroja ja infrastuktuureja. Hanke luo Suomeen osaamispohjaisia 

uusia työpaikkoja, tuottaa säästöjä valtiosektorilla, saavuttaa lukuisia onnistumisia 

yhdessä teollisuuden ja yhteiskunnan kanssa ja tuottaa tieteellisiä huippujulkaisuja. 

Tuloksia saavutetaan uudenlaisella julkaisu- ja popularisointikulttuurilla (kuva 23). 

Yhteistyössä laajan sidosryhmän kanssa, jossa on poliittisia päättäjiä, Suomen 

vientiteollisuutta, sarjayrittäjiä ja lukuisia muita yrityksiä. (Kaartinen 2015.) 
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Taulukko 2. Combat konsortiohankkeen vuorovaikutusmalli ja esimerkkejä toteutuskeinoista. 
Ståhle 2015; Kaartinen ym. 2016) 

 

 

 
Kuva 23. Tiede- ja kulttuurituottamisen mahdollisuuksia julkaisemisessa ja popularisoinnissa. 
Kuva: Hyyppä & Ahlavuo. 

 
Lisätietoja  
 

- Combat-hankeesta http://pointcloud.fi/ 
 

- Laserkeilauksen huippuyksiköstä: http://laserscanning.fi/ ja artikkeli 
Maankäyttö-lehdessä (Ahlavuo 2014) 
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Liite 2. 3D-mittalaitteet ja 3D-tulostus 

 

3D-mallinnuksen käyttö tulee lisääntymään seuraavilla aloilla: rakennetun ympäristön 

ala, vaate- ja muotiteollisuus, lääketieteelliset sovellukset kuten plastiikkakirurgia ja 

hammaslääketiede, ortopediset ratkaisut, rikostekniset ja oikeuslääketieteelliset 

sovellukset, turvallisuusala, urheilu-, terveys- ja fitness-sovellukset, animointi- ja 

simulaatioalat, pelit, viihde- ja muu ajanvieteteollisuus sekä taide. Älyvaatetutkimusta 

on tehty pitkään Lapin yliopistossa Tekesin tutkimusprojekteissa. (Lapin yliopisto 

2016).  

 
Digitaalinen kamera 3D-mittalaitteena 
 

Helpoimpia tapoja 3D-kuvauksessa on tavallinen digitaalikamera. Kuvauksen 

toimintaperiaate on ihmisen näkökyvyn kaltainen. Kuvauksessa kamerat ottavat 

kuvia vähintään kahdesta eri suunnasta kohteen liikkumatta. Kuvat analysoidaan 

kokonaisuuksina etsien kohteesta samoja pisteitä ja yhdistämällä niitä. Näin saadaan 

aikaan kohteen 3D-kuva. (SeAMK 2016.) 

 

Panoraama- ja streetview-tekniikoita (kuvat 24-25) käytetään sisä- ja ulkotilojen 

havainnollistamisessa. 

 

 

Kuva 24. Panoraamakuva Hvitträskistä. Kuva: JP Virtanen. 

 



 

 

64 
 

Rosnellin mukaan (2016) Googlen Streetview tuo katunäkymät jokaisen ulottuville. 

Uuden kohteen liikennejärjestelyjen, piha-alueiden, parkkipaikkojen tai 

lastausalueiden tutkiminen etukäteen virtuaalisesti nopeuttaa usein toimintaa paikan 

päällä. Uudet laitteet mahdollistavat vastaavat näkymät myös sisätiloista. Streetview 

on sarja yhteen sovitettuja näkymiä kuvatusta tilasta. Toisiaan seuraavat 360-asteen 

kuvat antavat mahdollisuuden kohteen monipuoliseen tarkasteluun ja kuvakulmien 

lähes vapaaseen valintaan. Ympäröivää tilaa kuvaava malli muodostuu useista 

pisteistä, joissa tehdyt panoraamakuvat ja infrapuna- tai lasermittaukset muodostavat 

kolmiulotteisen esityksen. (Rosnell ym. 2016.)  

 

Ranskan eri aikakausien linnoihin voi tutustua ilmapanoraamakuvia katsellen.  

Sivustoa voidaan hyödyntää  esim. esteettömän reitin suunnitteluun (Airpano 2016). 

 
 
Kuva 25. Hotelliesittely toteutettu streetview-tyyppisesti hot-spottien avulla panoraamakuvilla. 
Kuva: Monte Carlo Virtual Tour 2016. 
 

Laserkeilaus  
 

Laserkeilauksella tarkoitetaan yleisesti mittausmenetelmää, jossa etäisyyden mittaus 

perustuu lähtevän valon kulkuun laitteesta kohteeseen ja takaisin. Laserkeilauksesta 

puhutaan myös laserskannauksena. Laserkeilaimet voidaan jakaa ilma-, maa- ja 

teollisuuskeilaimiin. Kun keilain on liitettynä alustaan kuten autoon, veneeseen, 
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reppuun tai robottikopteriin puhutaan mobiili- eli liikkuvasta keilauksesta. (Kukko ym. 

2010; Hyyppä ym. 2015.) 

 

Laserkeilaimissa on usein lisävarusteena digitaalikamera, jolla mittausten yhteydessä 

otetaan kuvia, joilla pistepilviaineisto värjätään, jolloin kohteesta saadaan teksturoitua 

luonnollisemman näköisiä. Pistepilviin voidaan liittää myös eri aikaan otettuja kuvia 

tai satelliittikuvia. Yhdistetyn mittausjärjestelmän etu on, että laserpisteille voidaan 

määrittää yksilölliset väriarvot digitaalikuvien pohjalta. Väriarvojen myötä pistepilvistä 

saadaan havainnollisempia. Keilaimet ovat melko kalliita ja niiden käyttäminen vaatii 

erityisosaamista. Uuden tekniikan hyödyntäminen tuottaa uusia sovelluskohteita sitä 

mukaa, kun osaaminen ja tekniikan hyödyntäminen nopeutuu. Kohteen muoto, pinta, 

sijainti, valaistus- ja keilausolosuhteet asettavat kuitenkin rajoituksia keilaukselle. 

(Kurkela 2016; Virtanen 2016; Hyyppä 2016.) 

 

Teollisuuskeilaimilla voidaan tuottaa yksityiskohtaisia piirteitä esim. esineistä, 

koruista tai kasvoista. Toimintaperiaatteena on pyörittää kohdetta ja yhdistää 

skannauksia automaattisilla toiminnoilla. Pyörityspöydän käyttö helpottaa 

huomattavasti yksittäisten skannausten yhdistämistä. (Turppa ym. 2014; Virtanen 

2013.) 

 

Maalaserkeilainten käyttö sisätilamittauksissa on jo vakiintunutta toimintaa, koska 

maalaserkeilaimilla saadaan tuotettua tiheä ja riittävän tarkka pistepilvi niin sisä- kuin 

ulkotilamallinnuksen pohjaksi. Laajojen alueiden mittaaminen kolmiulotteisesti 

maalaserkeilaamalla on kuitenkin työlästä. (Hyyppä 2012.) 

 

3D-laserkeilainten hinta laskee jatkuvasti ja alan sovelluksia tulee jatkuvasti lisää.  

Laserkeilaus on hyvin tarkka mittausmenetelmä. Elävää olentoa mitattaessa tulee 

huomioida mm. vuorokauden erot, lämpötila, hormoonikierto ja nesteen kertyminen. 

Tekstiilimateriaalien pehmeys, kiilto ja laskeutuvuus tuottavat edelleen ongelmia 

vaatteen simuloinnissa. Haasteena kaikilla aloilla onkin kuinka tehdään 3D- 

skannauksesta helppoa, nopeaa ja luotettavaa? Ja kuinka päästään skannauksesta 

mittaukseen, diagnosointiin ja vertailuun sekä kannattavaan liiketoimintaan. (Virtanen 

2016; Kurkela 2016.) 
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Muita kuvantamismenetelmiä DPI-7, Matterport ja NavVis 
 
Sisätila- ja kohdemallinnuksessa (kuvat 26-27) voidaan käyttää useampaa erilaista 

menetelmää. 

 

DPI-7 on mobiililaitteen ympärille rakentuva käsiskanneri, jonka toiminta perustuu 

syvyyskameraan. Mittaus tehdään liikuttelemalla skanneria käsin kohteen ympärillä. 

Laitteisto on erittäin kevyt ja helppo kuljettaa. Laite sopii hyvin esine- ja 

henkilöskannaukseen. (Kurkela 2016; Virtanen 2016.) 

  

Matterport-laite perustuu RGB-kameran lisäksi Microsoftin kehittämään Kinect-

sensoriin. Toiminta perustuu etäisyyden mittaukseen infrapunakuvia käyttäen. 

Kinect-pohjaiset mittalaitteet ovat saavuttaneet suuren suosion edullisuutensa takia 

erityisesti robotiikassa ja kuluttajille suunnatuissa tuotteissa, joka asennetaan 

kolmijalan päälle. Laitteen käyttö on helppoa: käyttöä ohjataan tabletille ladattavan 

applikaation avulla. Applikaatiosta käynnistetään mittaus ja nähdään, onnistuiko 

viimeisimmän mittauksen liittäminen edellisiin. Sen jälkeen merkitään seinien ja 

ikkunoiden paikat sekä lopulta lähetetään mittaus Matterport-palveluun laskettavaksi. 

Matterport soveltuu erityisesti rakennusten kartoitukseen. (Rosnell ym. 2016.) 

 
NavVis-mittauskärryssä on kuuden RGB-kameran lisäksi kolme laserkeilainta, jotka 

tuottavat etäisyystiedon sekä luovat mitatessa reaaliaikaisen kartan mitatusta 

alueesta. Laserkeilainten mittausetäisyys on 30 metriä, joten suurienkin tilojen 

mittaaminen on mahdollista. (Rosnell ym. 2016.) 

 

Kuva 26. DPI-7, Matterport ja NavVis. Kuvat: Ahlavuo & Hyyppä & NavVis 2016. 
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Kuva 27. Matterportin tuottama panoraamakuva. Kuva: FGI. 
 
 
3D-tulostus  
 

3D-kuvauksen ja -skannauksen mahdollisuudet ovat suuret esineiden digitoinnissa ja 

muussa kulttuuriperintötyössä sekä virtuaalimalleissa. 3D-tulostimet mahdollistavat 

virtuaalisen mallin tuotteistamisessa nopean protoamisen ja tulostamisen fyysiseen 

muotoon. Tulostimien materiaalivaihtoehdot laajentuvat vaihdellen muovista metalliin, 

keraamisiin aineisiin, selluloosaan, ihmiskudokseen ja ruoka-aineisiin. 3D-tulostimella 

toteutetaan vielä lähinnä pieniä suunniteltuja tai virtuaalimallinnettuja objekteja, mutta 

tekniikan kehitys mahdollistaa jo nyt suurempien tulostusten prototyypit. 3D-

tulostusta tullaan hyödyntämään asiakaslähtöisesti niin aidoissa kuin niiden rinnalla 

toimivissa virtuaali- tai lisätyn todellisuuden kohteissa.  

 

Nykykorua ja nykytaidetta yhdistävät samanlaiset toimintatavat näyttelytoiminnassa, 

tekniikoiden kirjavuus sekä keskustelut tekemisen lähtökohdista. Erottavana tekijänä 

on se, että ne sijoitetaan taiteen eri alueille perinteiden ja vallalla olevien käsitysten 

vuoksi. Lisäksi korun käytettävyys ja koristamisluonne ovat vieraita taiteelle. 

(Ruutiainen 2012.) 
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Käsityöammattilaisten osaamisen ja uuden teknologian yhdistämisestä kirjoitettiin 

Helsingin Sanomissa. 3D-tekniikka on vahvasti läsnä kultasepänalalla ja sen 

hallitseminen työkaluna muiden rinnalla on tulevaisuudessa välttämätöntä myös 

käsityöaloilla. Brilliant!-näyttelyssä suomalainen korumuotoilu oli edustettuna 

tekniikaltaankin Kirsti Doukasin 3D-printatuissa sormuksissa, joissa jalokivet 

kohtaavat muovin. (Lipponen 2015.)  

 

Filippiineillä sijaitsevassa Lewis Grand Hotellissa on maailman ensimmäinen 3D-

printattu hotellisviitti (10,5 m x 12,5 m x 4 m). Syyskuussa 2015 tulostettuun sviittiin 

kuuluu kaksi makuuhuonetta, olohuone ja Jacuzzi.  (Totalkustom 2015.)  

 

3D-tulostus sopii historiallisista monumenteista moderneihin taideteoksiin. Sodassa 

tuhoutuneet arkkitehtuurisesti arvokkaat rakennukset voidaan tulostaa vanhojen 

valokuvien pohjalta. Arkkitehtien ja suunnittelijoiden osaamista globaalisti 

yhdistämällä voidaan tulostaa mielikuvituskylä tai pieniä hotelleja. Suunnitelmissa on 

Disney Worldin tyyppinen elämyskohde, joka pohjautuu enemmän tiede-, rakennus- 

ja insinööriosaamiselle kuin pelkille elämyksille. Suklaaprintterillä voi tulostaa 

persoonallisen jälkiruoan. Nykyinen tulostuskapasiteetti on 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. 

Kehitteillä on myös 2 m suklaaveistoksien tekoon sopiva tulostin. (3Dprint 2016a; 

3Dprint 2016b.) 

 

Thinksee3D (2016) on tulostanut kopioita historiallisista kohteista yhteistyössä 

tutkijoiden kanssa. Tulosteita voidaan käyttää kokonaisten näyttelyiden 

rakentamiseen  maailmanlaajuisesti.  
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Liite 3. Kulttuurissa ja taiteessa toteutettuja 3D-produktioita 

 
3D:n hyödyntäminen museoissa ja näyttelyissä 

 

Museot, näyttelyt ja tiedekeskukset ovat olleet maailmalla uranuurtajia 3D:n 

hyödyntämisessä. Mobiililaitteisiin soveltuvat applikaatiot tuovat kaukaisimmatkin 

kohteet koosta riippumatta vaikkapa omaan olohuoneeseen. Museot ja arkistot 

toimivat kulttuurisina muistiorganisaatioina ja virtuaalisuus, 3D ja lisätty todellisuus 

ovat avanneet näyttelyjä järjestäville tahoille uusia mahdollisuuksia kokoelmiensa 

esittämiseen. Erityisryhmille voidaan tuoda vaikkapa taide-, musiikki- ja 

sirkustapahtuma internetin välityksellä sairaaloihin, vanhainkoteihin, kouluihin tai 

vaikkapa mökeille. VR- ja AR-sovelluksiin on tulossa lukuisia kulttuuri- ja vapaa-ajan 

applikaatioita, joissa voi mm. hahmottaa, piirtää tai yhdistellä asioita uudella tavalla 

3D-tilassa.  

 

Helsingin kaupunginmuseo (2016a; 2016b) on tuore esimerkki kotimaisesta 

museosta, joka on uudistanut näyttelyään. Signe Branderin ottamat sadan vuoden 

takaiset valokuvat esitetään uuden teknologian avulla. Audiovisuaalisessa 

näyttelyssä hyödynnetään seinäprojisointeja, ääntä, animointia ja 3D-

virtuaaliteknologiaa. Ohjelmistoyritys Futurice, on tuonut projektiin osaamisensa 

palvelusuunnittelusta ja uusimmista teknologisista ratkaisuista.  

 

Arkkitehtuurimuseossa on ensisijaisesti pohdittu 3D-mallien käyttöä osana tulevaa 

perusnäyttelyä museon sisätiloissa. Keskeinen selvitettävä tekijä on tapa käyttää 3D-

malleja museon ulkopuolella esim. mobiiliapplikaation avulla. (Lahti 2016). 

 

Luonnonkatastrofeissa tuhoutuu jatkuvasti kulttuurihistoriallisesti merkittävää 

aineistoa. Museot ovat pohtineet myös vedenalaisten kulttuuriperintökohteiden 

säilymistä. Aiheina olivat mm. virtuaalimuseo museokäyttöliittymänä, vedenalainen 

historia Vrouw Maria 3D-virtuaalisimulaation esittelyllä ja VirtuaaliViipuri 1939. 

(Jyväskylän yliopisto 2016.)  
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Iso-Britaniassa 3D ja virtuaalisuus on jo laajamittaisempaa kuin Suomessa.  3D-

virtuaalisuutta ovat kokeilleet The British Museum, University of Cambridge, Universi-

ty of Oxford, University College London, Think Tank Birmingham and the National 

Maritime Museum Cornwall.   Käytännössä yritys tuottaa kohteen 3D-tulostuksen ja 

digitaalisen mallintamisen asiakkaiden toiveista. Fotogrammetrisella 3D-

skannauksella tehdään digitaalinen malli, jota voidaan jalostaa tilaajan toiveiden 

mukaan.  Kyseessä on heti prosessin alkuvaiheessa monialainen 

asiantuntijayhteistyö. Olennaista on tietää, mitä tilataan ja mihin käyttöön.  Museot ja 

tutkijat eri aloilta, kuten arkeologit, paleontologit voivat hyödyntää palvelua 

”kokoamalla historian palapeliä käsin kosketeltavaksi” vaikkapa erilaisiin näyttelyihin.  

Mittatarkat kopiot historiallisesta kohteesta mahdollistavat historian visuaalisen ja 

haptisen esittämisen huomioiden myös erityisryhmät.  Kaupallisesti nopeaa 

prototyyppien tekoa tuotekehityksen eri vaiheessa hyödyntävät esim. teolliset 

muotoilijat, arkkitehdit ja tuoteinsinöörit. Digitaaliseksi muutetut ja mahdollisesti 

”entisöidyt”, mittatarkat aineistot ovat valmiita jatkokäsittelyyn esim. tulosteeksi, tai 

vaikkapa animaation osaksi. (Thinksee3D 2016.) 

 

Lontoon museo on toteuttanut historiallisiin kohteisiinsa liittyvän paikkaan sidotun 

mobiilisovelluksen, jossa valokuvin voi seurata lisätyssä todellisuudessa (AR) 

paikkaan sidottua historiatietoa. (Thinksee3D 2016.) 

 

Arkkitehtuurimuseossa digitoinnin tausta-aineistona on hyödynnetty piirustuksia. 

Laserkeilausta on käytetty kohteiden mittaamisessa. Asiantuntemusta vaativat mm. 

tarkkuus ja värit. Kohteet ovat edelleen irrallisia ja niihin voi tutustua 

mobiiliapplikaation välityksellä. Kehittämistyön alla on edelleen se, miten kohteet 

saadaan osaksi lisättyä todellisuutta esim. kävelyreitin varrelle. (Lahti 2016.) 

 

Virtuaalimatkailu tarkoittaa toistaiseksi virtuaalista liikkumista paikasta toiseen 

tietokoneella mallinnetussa maisemassa. Esimerkkinä on virtuaalimatkailun 

sisältöpilotti (VirMA), joka toteutettiin Oulun AMK:n ja Stormbit Oy:n 

yhteistyötuotantona. Sisällön kuvaamisen ja tuotannon toteutti Stormbit Oy. 

Hailuodon kunta ja EAKR osallistuivat rahoitukseen. Virtuaalimatkailussa 

tulevaisuudessa jo olemassa oleviin internetsivustoihin voidaan ladata mahdollisuus 

niin lisätyn todellisuuden minimatkoihin tai mahdollisuuteen tulostaa kohteesta 
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haluttu matkamuisto esim. pienoismalli kohteen rakennuksesta. (OAMK 2016: 

Stormbit 2014.) 

 

Virtuaaliturismi tarkoittaa vielä toistaiseksi kattavaa internet-sivustoa kohteesta. 

Lontooseen turisti voi tutustua myös  virtuaalisesti ennakkoon. (RoughGuides 2016)  

 

3D-virtuaalisuus taiteessa  
 
 
Kolmiulotteisuutta on hyödynnetty paljon taiteessa esimerkkinä useat musiikkivideot, 

joista mm. Coldplay teki yhden ensimmäisistä teoksista, jossa katsoja voi 

interaktiivisesti vaikuttaa videoon. 3D-pistepilvet ovat synnyttäneet jo oman 

taidemuotonsa. Toisaalta useat kuvanveistäjät ovat tehneet ihmis- ym. malleistaan 

3D-skannauksella luonnoksen.  

 

Koneella tulostettu esine voi olla taidetta, vaikka taiteessa teknisyys ja käsityön 

väheneminen aiheuttavat tiettyä keskustelua, mutta ei ole mitään estettä tehdä 

vaikkapa veistotaidetta 3D-printterillä. Onhan grafiikkakin pohjimmiltaan 

sarjatuotantomenetelmä ja sitä pystytään hyödyntämään taiteessa. Esteettisessä 

mielessä 3D-tulostukseen liittyy monia mahdollisuuksia. Sen avulla voidaan toteuttaa 

muuten vaikeita, kaksoiskaarevia muotoja, sarjallisia elementtejä ja monimutkaisia 

modulaarisia rakenteita. Aiemmin näiden toteuttaminen olisi edellyttänyt 

huomattavaa määrää käsityötä ja paljon lisäkustannuksia. Teknologia mahdollistaa 

asioita, joita ei ennen kyetty saavuttamaan. Yksi taiteen toiminnoista on kokeilla, 

tutkia ja löytää näiden mahdollisuuksien avaamia merkityksiä. Nähtäväksi jää, miten 

amatööritaiteilijoiksi haluavat toteuttavat tulevaisuudessa uinuvaa luovuutta 

editoimalla vaikkapa Aallon klassikkolasivaasista uudenlaisen sisustustuotteen. 

Värien ja muotojen editointi tekee tutusta tuotteesta tulevaisuudessa yksilöllisen. 

Tulevaisuuden uusi karaokeilmiö voikin toteutua vaikkapa taide-esineiden 

kotikutoisella printtauksella. (Virtanen 2016.) 
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Liite 4. VR, AR ja pelillisyys 

 

Tietokone ja pelikonsoli virtuaalitodellisuudessa (Headset) lasit toimivat tietokoneen 

oheislaitteena vahvistaen virtuaalimaailmassa esitettäviä vaativia grafiikoita. Nykyisin 

laitteet on vielä kytketty tietokoneeseen johdoilla. Virtuaalitodellisuutta voi katsoa 

laseilla. (Linowes 2015, 2.) 

 

Joukkorahoitus ja suuret toimijat valtaavat alaa. Googlella on ollut pitkään pahvista 

koottavat lasit. Facebook osti Oculus Riftin kahdella miljardilla dollarilla. 

Peliteollisuuden päätoimijat ovat tällä hetkellä Oculus Rift, Samsung Gear VR, HTC 

Vive  ja Sony Playstation. Tekniikaltaan Vive eroaa Riftistä siinä, että se seuraa 

käyttäjänsä kehon ja käsien liikkeitä ja on tarkoitettu käytettäväksi seisaallaan. Riftiä 

käytetään istuen peliohjailmella. Vive seuraa kehon liikkeitä ja käsiä kahden 

ohjaimen kautta.  Sony Project Morheus on nimetty Playstation VR 4:ksi. Sonyllä on 

valtavat resurssit ja kokemus pelibisneksessä. Nintendo omistaa osan the Pokémon 

Companystä, jonka tuorein hitti on Pokemon Go.  Kävelyyn ja liikkumisen on. 

ratkaisuna juoksumatto, jossa seistään ison kehikon sisällä. (Laaksonen & Laitala 

2016, 45.) 

 

Ongelmia: Vive seuraa kehon liikkeitä. Liikkuminen peliohjailmella voi laukaista 

pahoinvointia. Pelin ruudunpäivityksellä on myös merkitystä. 90 kuvaa minuutissa on 

minimi.  Pahoinvointia syntyy aistien ja kehojen välisestä ristiriidasta. Aistit kertovat 

sinun olevan toisessa paikassa, eri todellisuudessa. Mm. Oculus Riftin 

kauppapaikassa pelit on luokiteltu sen mukaan, miten voimakas immersio ja riski 

pahoinvointiin ovat. (Laaksonen & Laitala 2016, 45.) 

 

VR:n yhteyteen voidaan liittää haptiikkaa, 3D-stereografiikkaa, hahmontunnistusta, 

hahmoanimaatiota, liikkeenkaappausta. mm. optisella paikannuslaitteistolla, erilaisilla 

tuntoaistiin perustuvilla laitteilla, datakäsineillä, tietokoneen käsiohjauslaitteila myös 

käsillä ja sormilla ilman kosketusta, navigointiohjaimella ja tasapainolaudalla. 

(SeAMK 2016.)  

 

VR lasit älypuhelimeen: ilmaissovelluksia lataamalla voi älypuhelimen kautta katsoa 

tutustua 3D-virtuaalisuuteen alle 9 eurolla esim. Clas Ohlson. Google Google 
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Gardboard, Gear VR ja Zeiss VR one ovat toimiva jokamiehen sovelluksia. 

Sovelluksessa on mahdollisuus kääntää päätä maiseman muuttuessa. Sovellusta ei 

ole sidottu paikkaan eli koordinaatistoon. Pelillisyys on kuluttajalähtöisen 

virtuaalimaailman taustalla. Videopelien pelaajat ovat tottuneet hyperrealistisiin 

interaktiivisiin 3D-ympäristöihin ja virtuaalitodellisuus nostaa tämän vahvan 

kokemusmaailman täysin uudelle tasolle. Ei pelilliset VR sovellukset tähtäävät 

enemmän elämyksiin ja kokemuksiin. Yhteen pääosaan ovat nousseet 

tietokonepelipohjaiset sovellukset myös liikkeenseurannassa, joita oli tehty 

kuluttajasovelluksilla kuten Microsoft Kinectillä ym. vastaavilla laitteistoilla, jolloin 

laitteistojen hinnat ovat edulliset. (Linowes 2015, 2-6.) 
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Tämä opinnäytetyö tutkii larpin mahdollisuuksia ja muotoja nuorisotyön menetelmänä. Larp on osallis-
tavan taiteen muoto, jossa subjektina on kokija. Larp on Suomessa suhteellisen marginaalinen harras-
tus. Maailmalla larppia on käytetty onnistuneesti niin formaalissa kuin in- ja nonformaalissakin kasva-
tustyössä. Larp on myös viime aikoina noussut otsikoihin ympäri maailmaa sen eksoottisuuden, osallis-
tavuuden ja elämyksellisyyden vuoksi. Vanhat ennakkoluulot ovat alkaneet karista ja yhtäkkiä larp on-
kin jännittävää. 
 
Opinnäytetyön tilaaja on Metsähallitus. Kehittämistyötä on tehty Metsähallituksen, Humanistisen am-
mattikorkeakoulun ja Virolaisten RMK:n ja Tartu Viljandi Ülikoolin yhteisessä Lights On! -hankkeessa. 
Metsähallitus on saanut vuonna 2014 haltuunsa erinäisiä rauniolinnakohteita, joiden käyttöaste on vali-
tettavan matala. Kohteilla on upea historia ja ne olisivat loistavia matkailu- ja virkistyskohteita, mikäli 
niiden infrastruktuuria ja palveluita kehitettäisiin. Lights On! pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. 
Hankkeella on Central Baltic- rahoitus ja sen keskiössä on pelillistäminen.  
 
Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää larppiin pohjautuva pedagoginen peli, jota voidaan käyttää mata-
lalla osallistumiskynnyksellä niin nuorisotyössä kuin Metsähallituksen Lights On! -kohteillakin. Tarkoi-
tuksena oli paketoida larp helpommin lähestyttävään ja hyödynnettävään muotoon. Samalla sen tavoit-
teena oli tuoda sisältöä Metsähallituksen rauniolinnakohteille niin, että kävijät saavat mielekästä teke-
mistä, joka esittelee heille kohteen historiaa ja houkuttelee heidät uudestaan Metsähallituksen kohteille. 
Tarkoituksena oli myös tuoda larpin parhaat piirteet menetelmäksi nuorisotyössä. 
  
Kehittämistyö oli konstruktiivinen tutkimus. Määrällisenä, kenttää kartoittavana menetelmänä oli 
Webropol- kysely, jossa oli kysymyksiä sekä larppaaville että nuorten parissa työskenteleville vastaajil-
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Tuloksista ilmeni, että ammatillinen kiinnostus larppia kohtaan on heräämässä niin nuorison parissa 
työskentelevien kuin larppaavienkin vastaajien keskuudessa. Tuloksista ilmeni myös, että larp on erit-
täin monipuolisesti kehittävä toiminnanmuoto. Larp perinteisessä muodossaan on kuitenkin liian haas-
teellinen ja suuritöinen toiminnanmuoto arkipäiväiseen nuorisotyöhön. 
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mikä tahansa larp, auttaa pelaajaansa saamaan etäisyyttä omaan elämäänsä ja pohtimaan sitä objek-
tiivisemmin. Lisäksi sen pelaaminen on hauskaa. 
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1 JOHDANTO  

 
 

Helsingin Sanomat uutisoi 10.3.2016 otsikolla Verta ja lähikosketuksia laittomis-

sa teknobileissä – Vampyyrilarppi pelattiin Helsingissä. Uutisessa kerrotaan, 

kuinka huumeita vedetään kaikkialla, verta roiskuu ja ympärillä huudetaan joko 

tuskasta tai hurmiosta. Huumeet tosin ovat oikeasti tomusokeria, veri on teko-

verta, eikä ketään oikeasti satuteta. Kyseessä on kansainvälisenä yhteistyönä 

toteutettu larp-tapahtuma, joka pohjautuu yhdysvaltalaiseen pöytäroolipeliin ja 

jonka kaltaisia on pelattu ympäri maailmaa. Pelaajat pääsevät larpissa koke-

maan asioita, joita he eivät omassa elämässään missään nimessä haluaisi ko-

kea – ja nauttimaan uusista kokemuksistaan. (Alroth 2016.) 

 

Larppaaminen, eli LARP (Live Action Role Play) on taiteenmuoto, jossa subjek-

tina on kokija. Se on elämyksellistä ja osallistavaa. Larpatessa ihminen pääsee 

eläytymään jonkun muun elämään ja tuntemaan hahmonsa ongelmat ja rie-

munaiheet. Larp voi sijoittua minkälaiseen maailmaan tahansa, esimerkiksi tu-

levaisuuden cyberpunk-klubille (Husu 2012), 1900- luvun alun aateliskartanoon 

(Justice 2015), tai Tylypahkan tyyliseen velhokouluun (Forster 2016). 

 

Larppaaminen on elämyksellistä ja osallistavaa. Tämän päivän kilpailukeskei-

sessä yhteiskunnassamme elämyksellisyys ja osallistavuus ovat nousevia tren-

dejä: Kansa kaipaa todellisuuspakoa. Nuoret ovat kovilla ja itsensä tunteminen 

on entistäkin tärkeämpää. Larppaaminen voi tarjoa lohtua, tunteiden tunnista-

mista ja tunnustamista, mahdollisuuden ilmaista itseään ja saada etäisyyttä ja 

objektiivisuutta omiin ongelmiinsa. Larp on erilaista kuin mikään muu ja sen 

olemusta on sitä kokemattomille vaikeaa selittää. Suomessa onkin suhtauduttu 

larppaamiseen ennakkoluuloisesti siitä asti kun se tänne rantautui. Viime vuosi-

na media on kuitenkin huomannut tämän suhteellisen marginaalisen harrastuk-

sen. Larp on outoa mutta samalla kiehtovaa. Sen elämyksellisyys ja osallista-

vuus kiinnostavat. Suuren yleisön ennakkoluuloisuuteen on sekoittunut uteliai-

suutta. (esim. Alroth 2016; Beale 2016; Hodara 2015; Koponen 2015; Kinoma-

ton Berlin 2015; Magazine 2013.)  
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Vaikka larppaamisesta on uutisoitu viime aikoina enenevissä määrin, ei sen 

pedagogisesta käytöstä ole juurikaan tutkimuksia. Myös monet uusimmat peli-

kasvatuksen tietoteokset koskevat lähinnä elektronista pelaamista ja larp tai 

pöytäroolipelit sivutaan tyystin tai lyhyellä maininnalla. Olen itse harrastanut 

larppaamista 10 vuotta ja pelannut noin sadassa pelissä. Olen myös järjestänyt 

larppeja niin projektitiimin osana, johtajana kuin yksinkin. Viimeiset kaksi vuotta 

olen perehtynyt larppaamiseen nimenomaan pedagogisena menetelmänä. Olen 

huomannut, että tänä aikana ammatillisen kentän kiinnostus larpin pedagogisiin 

mahdollisuuksiin, edupelaamiseen ja pelillistämiseen ovat kasvaneet.  

 

Olin huhtikuussa 2015 Kuusiston kartanon ja Kappelinmäen alueen tulevai-

suusseminaarissa kertomassa larpin mahdollisuuksista niin viihteellisenä kuin 

pedagogisenakin toiminnanmuotona. Metsähallitus sai vuonna 2014 Museovi-

rastolta haltuunsa rauniolinnakohteita, joiden joukossa olivat Kuusiston linnan-

rauniot, Raaseporin linnan ja Rapolan linnavuoren (Museovirasto 2013). Lisäksi 

he saivat hallinnointiinsa puolustusvoimilta Vallisaaren (Metsähallitus 2016 b).  

Metsähallitus on siitä asti pyrkinyt kehittämään kohteiden asiakastyytyväisyyttä 

ja parantamaan kävijäkokemuksia (Metsähallitus 2016 a). Metsähallituksessa 

kiinnostuttiin larpin mahdollisuuksista. He tilasivat minulta tämän opinnäytetyön 

larpin käytöstä nuorisotyön menetelmänä. Samalla pääsin kehittämään Metsä-

hallituksen rauniolinnakohteille larppiin pohjautuvan pelin, joka houkuttelee kävi-

jöitä kyseisille kohteille ja samalla tuotteistaa larpin helpommin lähestyttävään 

muotoon. 

  

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa Suomen larpkenttää ja sen totuttu-

ja käytäntöjä. Otan selvää larpin pedagogisesta käytöstä niin Suomessa kuin 

ulkomaillakin. Kehittämishankkeena on tuotos, jossa larppia on käytetty menes-

tyksekkäästi, matalalla osallistumiskynnyksellä ja tarkoituksenmukaisesti tilaa-

jan tavoitteisiin sopien. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää vastaus seuraa-

vaan kysymykseen: 

”Miten larppia voi käyttää nuorisotyön menetelmänä?” ja siitä seuraaviin jatko-

kysymyksiin: 

”Mitä annettavaa larpilla on nuorisotyön kentälle?”  
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”Miten tehdä larpista matalan kynnyksen menetelmä yhteisöpedagogin ammatil-

liseen työkalupakkiin?” 

 

Tämän konstruktiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli valjastaa larp entistä te-

hokkaammin yhteisöpedagogin ammatilliseksi työvälineeksi, osoittaa sen paikka 

nuorisotyön kentällä ja konkreettisen esimerkin avulla esitellä menetelmän hyö-

dyllisyys ja tarpeellisuus. Päästäkseni tähän lopputulokseen keräsin ensin kvan-

titatiivista aineistoa webropol- kyselyllä ja kvalitatiivista aineistoa lyhyillä, puo-

listrukturoiduilla täsmähaastatteluilla. Syvensin keräämääni tietoa teemahaas-

tattelemalla asiantuntijoita ja benchmarkkaamalla valmiita käytäntöjä. Käytin 

myös bodystormingia ja aivoriihtä yhdelle saadakseni kehittämistyöstä parhaan 

mahdollisen lopputuloksen. Lopulta pilotoin kehittämäni menetelmän ja analy-

soin tuloksia teemoittain.  
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2 LIVEROOLIPELAAMISESTA 

 
 
Tässä luvussa avaan termiä larp. Selitän, mistä larppaamisessa on kyse ja mitä 

larpatessa tehdään. Kartoitan larpin historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja lar-

pin monia käyttötarkoituksia muualla maailmalla. Kerron myös, miten suomes-

sakin pelattava Nordic Larp eroaa muualla maailmalla pelatuista larpin muo-

doista. 

 

 

2.1 Mitä on larp? 

 

Heidi Westerlund (2014) kirjoittaa larppaamisesta seuraavasti: LARP eli Live 

Action Role Play kääntyy suomeksi live-roolipelaamiseksi tai larppaamiseksi. 

Kyseessä on harrastus, jossa pelaajat eläytyvät kuvitteellisiin hahmoihinsa pu-

keutumalla ja käyttäytymällä hahmonsa tavoin pelinjohtajan ennakkoon suunnit-

telemassa tilanteessa. Kalle Mikkola ja Teemu Rantanen (2007) puolestaan 

määrittelevät larppaamisen roolipelaamisen kautta: siinä missä pöytäroolipelis-

sä kerrotaan hahmojen tekemisistä, larpissa näytellään hahmoja itse. Eirik Fat-

land ja Lars Wingård (2010, 11) puolestaan avaavat, että larp on rooliensa kaut-

ta vuorovaikutuksessa olevien ihmisten välinen kohtaaminen fiktiivisessä maa-

ilmassa. 

 

Kaikki nämä määritelmät ovat oikein. Westerundin (2014) kuvaus keskittyy sii-

hen, miltä larppaaminen näyttää ulkopuolisen silmin. Mikkolan ja Rantasen 

(2007) kuvaus puolestaan hahmottaa larppaamisen muun roolipelaamisen kaut-

ta. Fatlandin ja Wingårdin (2010) määritelmä selittää larppia pienen hetken 

kautta. Mikään näistä määritelmistä ei kuitenkaan yksinään riitä kuvaamaan 

koko larpin antia. Larppia on vaikeaa määritellä sanallisesti, sillä se on samaan 

aikaan osallistavaa taidetta, seikkailua, improvisointia, samaistumista, itseensä 

tutustumista – ja monia muita asioita. Larp on taiteen muoto, jossa sekä subjek-

tina että objektina on kokija, eli eläytyjä. Larppia ei tulla katsomaan tai kuunte-

lemaan, siihen osallistutaan, jotta saisi hetken aikaa kokeilla elämää jonkun toi-

sen saappaissa. 
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Larp on roolipeli, jossa ei ole ennalta kirjoitettua käsikirjoitusta, vaan larpin 

järjestäjä eli pelinjohtaja kirjoittaa pelaajille roolihahmot. Hahmossa kuvataan 

roolin luonne, historia, nykytilanne, tärkeimmät kontaktit, sekä tavoitteet – 

enemmän tai vähemmän kaikki olennainen mitä tulee tietää, jotta hahmoa voisi 

alkaa pelaamaan. Larpissa ei näytellä yleisölle, vaan pelaajat ovat interaktiossa 

toisiin pelaajiin hahmoonsa eläytyen. Larpin idea on hakea elämyksiä ja 

kokemuksia sen sijaan, että näyttelisi jollekulle muulle.  

 

Larp on oivallinen ja turvallinen keino päästä kokemaan asioita, joita ei halua 

omassa elämässään kokea, mutta joiden kohtaaminen avartaa maailmankuvaa. 

Esimerkiksi jos larpissa hahmon aviopuoliso kuolee, voi hahmoa pelatessa 

todella tuntea hirvittävää surua saaden näin aavistuksen siitä, miltä kokemus 

voi oikeasti tuntea – ja silti olla riittävän etäällä tilanteesta, ettei se aiheuta 

pelaajalle kriisiä. Larpin voi sijoittaa mihin tahansa ulottuvuuteen, aikaan ja 

todellisuuteen, joten larpissa voi päästä kokemaan ihan mitä tahansa. 

Larppaaminen kasvattaa empatiakykyä, avartaa näkökulmia, luo tukevia 

ihmissuhteita ja yhteisöllisyyden tunnetta, antaa mahdollisuuden irrottautua 

arjesta ja testata myös omia henkilökohtaisia rajojaan turvallisessa 

ympäristössä. 

 

Larppeja on ihan yhtä monenlaisia kuin mitä niitä on kirjoitettu: yksikään ei ole 

samanlainen kuin toinen. Jo pelimaailmoiden vaihtelevuus tuo loputtomasti 

vaihtoehtoja larpeille. Larpeissa on kuitenkin muitakin muuttujia: pelin kesto, 

valmistelujen vaativuus ja pelaajien määrä, muutamia mainitakseni.  

 

 

2.2 Larp Suomessa 

 

Larp syntyi maailmalla 1980- luvun alussa ja saapui Suomeen saman vuosi-

kymmenen loppupuolella (Stenros 2009). Vuosituhannen vaihteessa larppaa-

minen oli suosionsa huipulla ja sen jälkeen harrastajien määrä on laskenut hie-

man. (Westerlund 2014.) Larp on suhteellisen marginaalinen harrastus, vaikka 

kaikki toivotetaankin tervetulleeksi.  
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Larp on ollut Suomessa aina nimenomaan harrastustoimintaa ja se on perustu-

nut vapaaehtoisuuteen. Larpin järjestäminen on suuritöistä, sillä se koostuu 

monista osa-alueista. Pitää kirjoittaa itse larppi (mikä parhaimmillaan vastaa 

romaanin kirjoittamista), hankkia pelipaikka, laskea budjetti, järjestää ruokailut 

ja majoitus, organisoida kyydit, markkinoida peliä, lavastaa pelitila ja hankkia 

irtaimisto, tehdä tavallisen turvallisuussuunnitelman lisäksi pelin sisäinen turval-

lisuussuunnitelma, hankkia mahdollisesti vakuutukset ja yleisesti huolehtia pe-

laajien hyvinvoinnista. Perinteeseen kuuluu myös, että pelinjohtaja laskee bud-

jettia miettiessään pelimaksun, jolla pelaaja pääsee osallistumaan peliin. Tällä 

kustannetaan pelin menot, esimerkiksi pelipaikan vuokra ja ruokailut. (Wester-

lund 2014; Björkqvist 2012.)  

 

Kuitenkin larppeja riittää (Sirola; Dittrich & Hoang 2014). Pelinjohtamisesta voi 

saada valtavia onnistumisen kokemuksia, ja larpin järjestäminen kehittää monia 

taitoja. Larppien järjestäminen on jo itsessään sekä tapahtuman tuottamista että 

projektin johtamista. Siihen sisältyy niin aikataulutusta, budjetointia, taulukkoja 

ja kaavioita, turvallisuussuunnitelmia, pelaajahuoltoa, logistiikkaa, ynnä muita 

tapahtuman järjestämisen osa-alueita. Larpkenttä on jopa ollut ensimmäisten 

joukossa tuomassa työelämään internettiä ja etätyöskentelyä vuosituhannen 

vaihteessa. (Reivo 2007.)  

 

Edistyksellisyydestään huolimatta larp on sana, johon liittyy ennakkoluuloja. 

Sosiaalisessa mediassa hakusanoilla #Larp ja #Larppaus löytyy kuvia ja 

päivityksiä, joissa sanaa larppaus käytetään synonyyminä pelleilylle tai jollekkin, 

jota ei tarvitse ottaa vakavasti. Stereotypioista huolimatta larppaajat ovat kaikin 

puolin ihan tavallisia ihmisiä (Curran 2010, 54).  Larp on outo harrastus, joka ei 

sovi valmiisiin raameihin. Sitä ei ihan ymmärretä, siitä tehdään sketsejä ja 

vitsejä ja larppaajille nauretaan. Se ei ole laji, jossa voisi kilpailla. 90- luvulla 

larppaamisen väitettiin olevan jopa saatananpalvontaa (Mattila 2015). 90-luvun 

ennakkoluulot kantavat vielä tänäkin päivänä. 

 

Suomessakin on kuitenkin jo jossain määrin herätty tiedostamaan 

ennakkoluulojen aiheettomuus. Esimerkiksi Koneen säätiö on myöntänyt 
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vuonna 2015 13400 euron suuruisen apurahan Halt Hisar- larpin järjestämiseen 

Helsingissä. Apuraha on erittäin merkityksellinen, sillä se nousi uutiseksi 

(Vilkman 2015) ja on lisäksi epätyypillinen tapa rahoittaa larp-tapahtuma. 

Koneen säätiöllä kuitenkin on ajateltu larpin osallistavuutta ja sitä kautta 

trendikkyyttä. (Koneen säätiö 2015.) Suomessakin on siis muutamia 

uranuurtajia, kuten Mike Pohjola, Juhana Petterson, Kaisa Karvonen, pelitutkija 

Jaakko Stenroos sekä pedagogiseen roolipelaamiseen erikoistunut Jupe 

Rantalainen.  

 

Kun mietitään larppia nuorisotyön menetelmänä, on olennaista ajatella työn 

määrää verrattuna pelistä saatuun hyötyyn. Larpin kirjoittaminen on työlästä 

hommaa. Vaikka peli olisi vain kymmenenkin hahmon peli, ja jokainen hahmo 

olisi vain neljän sivun mittainen, olisi noiden neljänkymmenen sivun lisäksi 

tehtävä – pelistä riippuen – huomattava määrä taustatyötä. Kuitenkin larppeja 

on mahdollista järjestää pienemmälläkin vaivalla. Esimerkiksi nuorisotalon tiloja 

hyödyntävä nykypäivään sijoittuva larp, jossa on lyhyet, karikatyyriset hahmot, 

rajattu aika, yksinkertainen juonikuvio ja selkeä perusidea saattaisi olla kevyesti 

järjestettävissä.  

 

 

2.3 Larp Maailmalla 

 

Larp on maailmanlaajuinen harrastus. Larppaaminen tarkoittaa hieman eri asioi-

ta eri maailman kolkissa. Suomessa larpista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä 

Nordic larppia, joka on pohjoismaissa kehittynyt larppaamisen muoto. Nordic 

larpissa keskitytään immersioon, hahmotyöhön, yhteistyöhön, taiteellisuuteen ja 

pelaajan sisäisiin kokemuksiin, kun taas perinteisemmässä live action role 

playssä fokus on enemmänkin seikkailussa ja taistelussa. (Nordic larp 2015.) 

 

Nordic larpin erikoisuuksia ovat nimenomaan immersio, eli voimakas psykolo-

ginen eläytyminen ja syvälle hahmoon uppoutuminen. Pelaaja voi larpissa to-

della tuntea hahmonsa tunteet ja esimerkiksi itkeä tuntikausia nurkassa. Joskus 

pelikokemus on niin intensiivinen, että pelaaja kantaa hahmonsa tuntemukset ja 

kokemukset mukanaan omaankin elämäänsä. Nordic larpissa ei ole tarkoitus 
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”voittaa” peliä, vaan pikemminkin se, että hahmo ajautuu kokemaan voimakkai-

ta tuntemuksia ja tilanteita. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi jos hahmo jää 

kiinni tehtyään jotain vilpillistä. Tällaista tavoitteellista pelaamista kutsutaan ter-

millä ”play to lose” ja se on suosittua Nordic larpissa. (Stenros 2013.)  

 

Yhdysvalloissa keskitytään usein enemmänkin puitteisiin, esimerkiksi historial-

listen tapahtumien mallintamiseen ja lyhyihin, intensiivisiin kohtauksiin, joita on 

useampia yhden pelikerran (esim. viikonlopun) aikana (Thornburgh  2015). Kui-

tenkin myös Yhdysvalloissa on vähitellen nousemassa esiin sääntövapaampi, 

immersiokeskeisempi pelityyli. Yhdysvalloissa larppaaminen on joka tapauk-

sessa selvästikin pelillisempää kuin esimerkiksi Suomessa (Hodara 2015). Kes-

kisessä Euroopassakin larp on lähempänä Nordic larppia kuin yhdysvaltalaista 

larpin muotoa (Thornburgh 2012).  

 

Nordic larppia on tehty myös kansainvälisenä yhteistyönä. Norjalainen Fantasi-

forbundet on järjestänyt pelejä erilaisilla kriisialueilla, kuten Palestiinassa. Fan-

tasiforbundet järjesti Palestiinan ensimmäisen larpin yhteistyössä palestiinalai-

sen nuorisojärjestön kanssa. Pelin tavoitteena oli edistää osallistujien hyvinvoin-

tia ja ennaltaehkäistä ongelmia – ja käsitellä samalla yhteiskunnallisia kysymyk-

siä. Kunnes kuolema meidät erottaa kertoi norjalaisen miehen ja palestiinalai-

sen naisen häistä ja kulttuurien yhteentörmäyksestä Palestiinassa. Peli oli on-

nistunut ja hätkähdyttävän puhutteleva. Mukana oli myös suomalaisia pelaajia. 

(Fantasiforbundet; Petterson 2012.) Kunnes kuolema meidät erottaa -pelin jäl-

keen palestiinalaiset larppaajat tulivat Suomeen järjestämään Halat Hisar nimi-

sen larpin, joka toi palestiinalaisten arjen Helsingin keskelle (Petterson 2014.) 

Nyt Halat Hisar aiotaan järjestää uudestaan Helsingissä Koneen Säätiön myön-

tämällä apurahalla (Koneen Säätiö 2015). 

 

Tanska on larppaamisen pioneerimaa (Thornburgh 2012). Tanskassa larp ei ole 

pelkkä harrastus, vaan monet tekevät sitä työkseen. Tanskalais-puolalainen 

larp-yritys roolipeliakatemia järjestää tilauksesta larppeja. Roolipeliakatemia 

tarjoaa larppeja virkistys- ja elämystoimintana, mutta he tekevät myös opetuk-

sellisia larppeja. Roolipeliakatemia on järjestänyt larppeja muun muassa kouluil-
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le ja kirkoille ja heidät on kutsuttu Grönlantiin asti järjestämään pelejä. (Rolles-

pilsakademiet 2015.) 

 

Tanskassa muutkin tahot järjestävät edularppeja. Edularpit ovat formaaliin op-

pimisen tavoitteita sisältäviä larppeja. Edularpilla on aina tilaaja tai joku muu 

taho, jota varten peli tehdään. Edularpilla on määritellyt oppimistavoitteet ja li-

säksi se on osallistujilleen pakollinen. (Aarebrot 2015.) Eräs esimerkki menes-

tyksestä edularpin käytöstä on tanskalainen, vuonna 2006 perustettu Østerskov 

Efterskole, jossa edularpit ovat pääasiallinen opetusmenetelmä. Myös muualla 

maailmassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, on herätty huomaamaan Tanskan 

edistyksellinen edupelaaminen (Pearl 2015).  

 

Edularp luo loistavan keskustelualustan. Abstraktejakin asioita on helpompi 

hahmottaa kun ne on koettu omakohtaisesti. Esimerkiksi ympäristöasioita on 

käsitelty onnistuneesti larpin keinoin. Suomalaiset Mike Pohjola ja Juhana Pet-

terson ovat tuottaneet yhdessä hollantilaisen Hamke Heezenin ja saksalaisen 

Sarita Sharman kanssa Baltic Warriors -larpin, joka käsittelee Itämeren saastu-

mista. Se on pelattu Helsingissä, Tallinnassa, Pietarissa, Gdanskissa, Kööpen-

haminassa, Kielissä ja Tukholmassa, ja pelautuksissa on ollut mukana yhteen-

sä satoja pelaajia. (Kinomaton Berlin 2015.) Ruotsalaisessa 2027- elämää kapi-

talismin jälkeen -larpissa elettiin hetki tulevaisuudessa, jossa tämän päivän ku-

lutustottumukset ovat syösseet maailman tuhon partaalle. 2027- elämää kapita-

lismin jälkeen on ekoutopialarp, joka herättää keskustelua ja ajatuksia. Sen jär-

jestäjänä oli ruotsalainen Teatteri K. (Samuelsson 2012.)  

 

Larppia on käytetty myös muualla soveltaen muihinkin kuin pelkkiin viihteellisiin 

tarkoituksiin. Pohjoismaissa larpilla on käsitelty mm. poliittisia aiheita (esim. 

Sandquist 2015). Norjasta on käynyt larppaajia vetämässä kuntouttavia larppeja 

Libanonin pakolaislapsille, antaen heille jotain muuta tekemistä kuin sodan leik-

kiminen (Nielsen 2014). Palestiinalaiset larppaajat ovat myös vetäneet kuntout-

tavia larppeja Syyrialaisille pakolaisille (Mustafa 2015). Larp antoi pakolaisille 

tekosyyn fyysiseen, eheyttävään kontaktiin, kuten halaamiseen. Larp antoi 

mahdollisuuden tuntea, itkeä hetken ilman, että se hajottaa itkijän täysin. Ennen 

kaikkea larp antoi mahdollisuuden ajatella jotain muuta kuin arkea ja sotaa. 
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(Nielsen 2014; Mustafa 2015.) Larp on kriisialueilla henkistä hätäapua. Pakolai-

set, erityisesti lapset, löytävät larppaamisen kautta jälleen sisältöä elämälleen.  

 

 

Kuva1. Libanonin pakolaisleirin lapsetkin totesivat: emme lakkaa leikkimästä koska 

kasvamme vanhaksi, vaan me kasvamme vanhaksi siksi, että lakkaamme leikkimästä. 

(Nielsen 2014). (Kuvaaja: Ane Marie Anderson. Fantasiforbundet.) 

 

Osallistuminen ja perinteisen subjekti/objekti asetelman muuttaminen osallista-

vaksi elämystoiminnaksi on yksi suurimpia aikamme trendejä (Kinomaton Berlin 

2015.) Ei ole ihmekään, että maailmalla on herätty oivaltamaan larpin käyttöar-

vo osallistavana menetelmänä aiheessa kuin aiheessa. Larp on perusolemuk-

seltaan osallistavaa ja mahdollistaa monenlaisia asioita. Tätä kautta myös sen 

käyttöarvo esimerkiksi erilaisten kohteiden markkinoinnissa tai polttavien pu-

heenaiheiden käsittelyssä on suurenmoinen. 
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3 NUORISOTYÖN MONET MUODOT 

 

 
Tässä luvussa kuvaan murrosta, jossa nuorisotyö tänä päivänä elää. Kerron 

nuorisotyön nykytilanteesta ja EU:n vaikutuksesta Suomen nuorisopolitiikkaan. 

Kuvaan tämän ajan somekulttuurin mukanaan tuomia muutoksia nuorisotyön 

kentällä. Kartoitan myös larpin paikkaa nuorisotyön ammatillisessa kentässä. 

Voisiko nuorten omatoimisuutta, itsetuntoa, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edis-

tävä larp olla ratkaisu joihinkin tämän päivän nuorisotyön kentän haasteisiin? 

 
 

3.1 Nuorisotyö tänään 

 

Suomen nuorisolaissa velvoitetaan Suomen kunnat järjestämään nuorisopalve-

luita itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Nuoriksi määritellään kaikki 

alle 29-vuotiaat henkilöt. Nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua paikallista ja 

alueellista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn, ja heitä on 

kuultava heitä koskevissa asioissa. (Nuorisolaki (72/2006).) Nuorisotyötä on 

tehty jo yli sata vuotta ja sen kantavat teemat ja tavoitteet ovat muuttuneet vuo-

sien kuluessa. Tänä päivänä nuorisotyötä leimaa villisti muuttuva yhteiskunta. 

Nuoret tunnistetaan ja tunnustetaan yksilöinä, voimavarana ja mahdollisuutena. 

Nuorisotyön tehtävänä on kasvattaa nuoria aikuisuuden kynnyksellä aktiivisiksi 

kansalaisiksi. Nuorisotyön tehtävänä on myös auttaa nuorta löytämään oma 

paikkansa yhteiskunnassa herkän iän myllerryksessä.  (Hoikkala & Sell 2014, 8-

12.)  

 

Nuorisotyöntekijältä odotetaan paljon, sillä hän voi omalla käytöksellään vaikut-

taa myös nuorten mielipiteiden kehitykseen. Olemalla hyvä esimerkki nuorelle 

nuorisotyöntekijä antaa myös luvan epäonnistua. Timo Purjo nostaa artikkelis-

saan Nuoriso-ohjaajuudesta nuorisokasvattajuuteen (2012, 81) esille yhteiskun-

tamme arvorealismin ja kaiken sallivuuden eräänä tämän päivän suurista on-

gelmista. Myös Helena Helve (2007) ilmaisee pelkonsa arvomaailman kovene-

misesta ja vastakkainasettelusta nuorten kohtaamassa arvojen sekamelskassa. 

Hänen mukaansa nuorten maailma on nykyään kovin muuttuva ja eläväinen ja 

nuorisotyöntekijän tulee siis olla jatkuvasti valppaana. Samaan aikaan nuorten 
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maailmassa kilpailu on oletusarvo ja tarve ”tulla joksikin” polttaa (Komonen 

2014, 441).  Muuttuvan maailman syke yltää myös nuorten arvomaailmaan, ja 

tulevaisuuden uhkana on arvojen koveneminen ja vastakkainasettelut. 

 

Tässä työssä tutkin larppia nuorisotyön menetelmänä, ja vaikka se sopii myös 

nuoremmille, sen syvyys ja intensiteetti lisääntyy iän myötä. Käsittelenkin tässä 

opinnäytetyössäni yli 12-vuotiaita nuoria. Yli 12-vuotiaat käsittelevät mieluusti 

larpeissa rankempiakin teemoja, kun taas alle 13-vuotiailla larp muistuttaa 

enemmän strukturoidumpaa leikkiä.  

 

Tarkastelen tässä opinnäytetyössä larppia nonformaalin ja informaalin kasvatta-

jan näkökulmasta, vaikka välillä sivuan myös formaalin oppimisen tavoitteita. 

Yhteisöpedagogi on nonformaali ja informaali kasvattaja siten, että termien välil-

le on vaikeaa vetää käytännön rajaa. Ne eroavat kuitenkin formaalista kasvat-

tamisesta, joka on muodollista ja suunnitelmien sanelemaa. Suomalainen pe-

ruskoulu on esimerkki formaalista oppimisympäristöstä. Tavoitteet ovat opetus-

suunnitelman mukaisia ja tiukkoja. Vaikka nonformaali oppiminen on puolestaan 

omaehtoista, eikä tähtää tutkintoihin. Esimerkiksi kurssit ja harrastukset ovat 

tällaisia. Informaali oppiminen tapahtuu usein käytännön tilanteissa, eikä sillä 

ole ulkoisia tavoitteita, vaan se lähtee oppijan sisäisestä motivaatiosta. Se on 

arkipäiväistä sekä löyhästi kontrolloitua, kuten median, tietokonepelien tai kult-

tuuritapahtumien välittämä tieto. Hyvä nuorisotyöntekijä voi luoda tilaisuuden 

informaaliin ja nonformaaliin oppimiseen. (Peda.net 2016; Jyväskylän ammatti-

korkeakoulu 2016.) 

 

 

3.2 Pelikasvatus ja sosiaalinen media 

 

Tämän päivän yhteiskuntaa ja siten myös nuorisotyötä leimaa jatkuvasti lisään-

tyvä internetin ja sosiaalisen median käyttö. Keskivertonuori käyttää sosiaalisen 

median palveluita 13-17 tuntia viikossa, eli noin 2-3 tuntia joka päivä. Sosiaalis-

ta mediaa käytetään etenkin iltaisin, mutta enenevissä määrin myös aamuisin. 

99% nuorista käyttää internettiä enemmän kuin kaksi tuntia viikossa. Instagram, 

whatsapp, twitter ja snapchat ovat miltei jokaisella nuorella aktiivikäytössä ja 
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jokainen nuori vähintäänkin tietää, mitä ne ovat. (Weissenfelt & Huovinen 

2015.)  

 

Weissenfeltin ja Huovisen (2015) tutkimuksen mukaan yli 30% nuorista pelaa 

pelejä sosiaalisessa mediassa. Luku ei kuitenkaan kerro koko pelaamisen kir-

josta, sillä pelejä voi pelata monessa muodossa ja monenlaisilla alustoilla. Kai-

ken ikäiset ihmiset pelaavat, ja nykypäivänä lähes jokaisella on mahdollisuus 

pelata missä vain. Pelikasvatus on kuitenkin suhteellisen uusi ala ja vasta ke-

hittymässä. Keskustelu peleistä on usein kärjistettyä ja mustavalkoista. Peleistä 

puhutaan kotona ja uutisoidaan silloin tällöin. Pelaaminen on tätä päivää, ja pe-

likasvatuksenkin tulisi olla kehittyneempää. (Aurava, Hamari, Harviainen, Hen-

tonen, Huttunen, Hernesniemi, Kataja, Koulu, Kähkönen, Laakso, Lehtonen, 

Marjomaa, Markkula, Meriläinen, Sihvo, Silvennoinen, Sjölund, Tenkanen & 

Tossavainen 2013, 10-13.)  

 

Jatkuvasti modernimmassa yhteiskunnassamme nuoret elävät elämäänsä yhä 

enemmän digitaalisessa maailmassa. Fyysisen kohtaamisen määrä vähenee ja 

yksin selviämisen pakko lisääntyy. Jotta nuoren voi todella kohdata, on mentävä 

hänen mukavuusalueelleen – mikä tänä päivänä tarkoittaa sosiaalista mediaa. 

Valitettavasti sosiaalinen media tulvii negatiivisia viestejä ja raadollista kuvama-

teriaalia. Larp on loistava kohtaamisen keino ja voisi toimia vastapainona jatku-

valle internetin läsnäololle. Lisäksi se jo perusolemukseltaan kehittää samais-

tumis- ja empatiataitoja. Tänä päivänä olisi erityisen tärkeää tuoda inhimillisyyt-

tä nuorten arkeen. Pelikasvatuksen ja verkkonuorisotyön tärkeys korostuu jat-

kuvasti. Olisi kuitenkin hienoa, mikäli löytyisi menetelmä, joka houkuttelisi nuo-

ria hetkeksi pois älylaitteidensa äärestä, leikkimään hiukan ja leikkimielisellä 

kilpailulla vapautumaan kilpailuyhteiskunnan todellisesta ”minä vastaan maail-

ma”- kilpailusta. Elektroniset pelit ja sosiaalinen media ovat tämän päivän reali-

teetti. Tämä ei kuitenkaan vähennä nuoren tarvetta läsnäolevaan, turvalliseen 

aikuiseen.  

 

Tässä opinnäytetyössä käytän termejä pelillistäminen ja edupelaaminen. Pelil-

listämisellä tarkoitetaan pelimäisten ominaisuuksien, kuten innostamisen, sosi-



 
18 

 

 

aalisuuden, hauskanpidon ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista osana työtä, 

kuluttamista ja oppimista (Aurava ym. 2013, 70). Pelillistäminen perustuu olet-

tamukseen, että mikä tahansa sisältö muuttuu hauskaksi tai ainakin hauskem-

maksi, jos siitä tehdään peli. Pelit vuotavat jokapäiväiseen elämäämme monis-

sa muodoissaan, ja pelillistämisen hyödyntäminen on ajan hermoilla olemista. 

Pelillistäminen ja pelisuunnittelu ovat lähellä toisiaan, mutta niillä on eräs olen-

nainen ero: Pelisuunnittelu pyrkii tekemään pelistä mahdollisimman hyvän, kun 

taas pelillistäminen pyrkii lisäämään jonkin muun palvelun tai järjestelmän arvoa 

ja tekemään siitä motivoivamman. (Aurava ym. 2013, 115-116.)  

 

Edupelaamisella puolestaan tarkoitetaan peliä, jolla on jokin pedagoginen ta-

voite. Edupeli eli oppimispeli on suunniteltu opettamaan jokin tieto tai taito ja 

sen tarkoituksena on tukea opetusta. Monista muistakin peleistä voi oppia, mut-

ta edupelit kytkeytyvät usein opetussuunnitelman tavoitteisiin ja lisäksi niissä 

päätavoitteena on oppia, eikä niinkään edetä pelissä, vaikka usein nämä tavoit-

teet kulkevatkin käsi kädessä. (Saarenpää, 2009.)  

 

Artikkelissaan Vaikuttavaa pelaamista Hentonen (2013, 100) pohtii pedagogi-

sen- ja edupelaamisen eroavaisuuksia viihteelliseen pelaamiseen: Voiko pelejä 

ajatella muuten kuin viihteenä, kuten opetusvälineenä? Kuinka haasteellista on 

pelien kasvatuksellinen käyttö? Ovatko pelit tehokkaampia kasvatuksen tai ope-

tuksen menetelmiä kun esimerkiksi elokuvat tai kirjat? Nähdäkseni Hentosen 

pohdinta itsessään osuu pelikasvatuksen ytimeen. Jos kasvattaja näkee pelit 

pelkkänä viihteenä, ei hän voi saavuttaa niillä kasvatuksellisia tavoitteita.  Nat-

han McKenzien (2012, 68-70) artikkeli edupeleistä tarjoaa näkökulmaa Hento-

sen pohdinnoille. Hän toteaa, että edupelien kentältä puuttuu edelleen tietyt 

säännönmukaisuudet, joita viihdepelien kentältä löytyy. Edupelien kehittelyyn 

tulisi ohjata lisää resursseja, jotta niistä voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Sitä ennen ne tulisi tunnistaa ja tunnustaa ihan omaksi alakseen, 

jotta monialainen kehitystyö mahdollistuisi paremmin ja ala voisi kehittyä par-

haimmalla mahdollisella tavalla.  
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Hentosen ja McKenzien ajatukset elektronisista edupeleistä pätevät myös edu-

roolipeleihin. Voidaankin sanoa, että edupelaaminen kokonaisuudessaan, sisäl-

täen myös roolipelit ja larpit, on tulevaisuuden ala ja opetusmuoto. Kaksi tekijää 

voi tehdä pelistä pedagogisen: Ensinnäkin se, mitä peli pitää sisällään. Jos esi-

merkiksi digitaalinen peli on suunniteltu formaalin oppimisen menetelmäksi, on 

pelin sisältö itsessään opettavaa. Edularpit voivat pitää sisällään esimerkiksi 

tieteenalojen opettelua ja näin voidaan saavuttaa formaalin oppimisen tavoittei-

ta. Erityisesti larpeissa voidaan kuitenkin saavuttaa myös informaalin ja nonfor-

maalin oppimisen tavoitteita jo sillä, että asettuu roolihahmonsa elämään het-

keksi: ymmärrys-, samaistumis-, kohtaamis- ja empatiataidot kasvavat.  

 

Toisaalta pelistä voi tehdä pedagogisen pelikonteksti. Erityisesti pedagogisten 

larppien yhteydessä korostuu pelin alustus ja purku, sekä lisäksi pelin sitominen 

tähän päivään. Pelin avulla voidaan saavuttaa tarkkojakin informaalin ja non-

formaalin oppimisen tavoitteita ja herättää keskustelua, jos ohjaaja fasilitoi pe-

laajia sitomaan pelissä koetut asiat haluttuun kontekstiin (esimerkiksi keskuste-

luun rasismista, tai muihin puhutteleviin aiheisiin). Tällöin pelissä koetut asiat 

toimivat omakohtaisina esimerkkeinä aiheeseen liittyen ja pelaaja voi ikään kuin 

käydä vuoropuhelua hahmonsa kanssa. Myös formaalin oppimisen tavoitteita 

voidaan saavuttaa edularppaamalla, mutta nekin pitää sitoa kontekstiin ja tähän 

päivään, jotta oppilas osaa soveltaa tietojaan esimerkiksi koevastauksiin (Niel-

sen 2016; Zetterberg & Sandquist 2016.)  

 

 

3.3 Draamakasvatus, seikkailukasvatus ja pedagoginen larp 

 

Draamakasvatus on kasvatusmuoto, joka pohjautuu esittävään taiteeseen. 

Esittävän taiteen pohjana on aina esitys. Teatteri, tanssi, nukketeatteri, 

sirkustaide ja akrobatia ovat esimerkkejä esittävästä taiteesta. Myös larp 

voidaan lukea esittäväksi taiteeksi. Joskus esittävässä taiteessa pyritään myös 

niin sanotusti ”rikkomaan neljättä seinää”, eli osallistamaan ja tuottamaan siten 

elämyksiä. Silloin koitetaan saada taiteen katsojasta tai kuulijasta kokija, tekijä. 

On olemassa joitakin esittävään taiteen muotoja, joissa taiteen kokijat ovat 

myös taiteen tekijöitä ja tekijän ja kokijan rajat hämärtyvät. Näitä muotoja ovat 
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esimerkiksi larp, tarinateatteri ja tietynlaiset teatteri-improvisaatioharjoitteet. 

Myös silloin, kun taidetta käytetään osallistavana, terapeuttisena tai 

pedagogisena menetelmänä, ei taidetta enää välttämättä tehdä vain 

mahdollisille katsojille, vaan tekijät tekevät taidetta ennen kaikkea itselleen. 

(Østern 2016.) 

 

Teatteri synnyttää osallistumisen prosesseja aivan erityisellä tavalla. Se tuottaa 

jaettua kiintymystä ja iloa, kasvattaa persoonallista vastuuta, auttaa tuottamaan 

ja ymmärtämään ideoita sekä asettamaan niitä vastakkain. Se auttaa 

vaihtamaan kokemuksia sekä reflektoimaan ihmisten yhteisesti jakamaa arkea. 

Teatteri myös integroi luovuutta, osallistumista ja kasvatuksellisuutta. (Kurki 

2006, 140-141.) Lisäksi teatteri on paikka kohtaamiselle ja kommunikoinnille. 

Se on paikka, jossa opitaan jakamaan ja ottamaan vastaan. 

 

Seikkailukasvatuksella tarkoitetaan myöskin toimintaa, joka tähtää kokonais-

valtaiseen ihmisenä kehittymiseen. Sen ominaispiirteitä ovat draamakasvatuk-

sesta eroten seikkailulliset toiminnat, omien mukavuusalueiden laajentaminen, 

elämysten hakeminen ja monipuoliset toimintaympäristöt. Samoin kuin draama-

kasvatus, seikkailukasvatus pyrkii kehittämään yksilöä, itseluottamusta ja itse-

tuntemusta. Myös vastuun ottaminen, sekä identiteetin rakentaminen ovat mo-

lemmille kasvatusmenetelmäkentille ominaisia piirteitä. Seikkailukasvatuksessa 

olennaista on myös kasvatustilanteiden eroavaisuus arkielämästä. (Suomen 

nuorisokeskusyhdistys 2015.) 

 

Sekä seikkailu- että draamakasvatus ovat kehollisen ja toiminnallisen 

kasvatuksen muotoja. Molemmat voidaan myös mukauttaa osallistujan 

edeltävien taitojen mukaan niin, että osallistuja saa osallisuudestaan 

kokemuksia. Osallistavassa teatterissa eläydytään, kokeillaan ja yritetään olla ja 

toimia kuin joku toinen henkilö. Osallistavassa teatterissa yhteisöllisyys on 

tärkeää. Osallistavaa teatteria ajatellaan usein draamakasvatuksen muotona, 

mutta se voisi olla myös seikkailukasvatusta: Seikkailuna on tutkimusretki 

minuuteen. (Viirret, Räsänen, Jokiranta, Ahonen, Niskanen, Lintunen & Laakso 

2015, 9.) Erityisesti suomessa pelattava, immersioon ja eläytymiseen painottuva 

nordic larp voisi olla osallistavan teatterin muoto, ja roolileikki onkin osa eräiden 



 
21 

 

 

pohjoismaiden draamapedagogiikan opetussuunnitelmaa (Østern 2016). Tällöin 

kuitenkin larpin pelillinen näkökulma tuppaa unohtumaan. Samalla tavoin kuin 

osallistava draama on seikkailukasvatuksen ja draamakasvatuksen 

välimaastossa, voisivat esimerkiksi pelilliset draamaharjoitteet, kuten Metropolia 

AMK:n Eri lailla yhdessä (2015) materiaalit, hyvin sopia pelikasvatukseen ja 

draamakasvatukseen. Larp voisi sopia näidenkin joukkoon, mutta silloin 

seikkailun intensiivisyys ja rajojen kokeilu jäisivät uupumaan. Pelikasvatuksen ja 

seikkailukasvatuksen väliltä puolestaan löytyvät erilaiset seikkailulliset pelit, 

kuten elektroniset roolipelit tai pöytäroolipeliseikkailut. Näissäkin on jotain 

samoja elementtejä kuin larpissa, mutta ne eivät täytä fyysistä live action role 

play puolta.  

 

 

KUVIO 1. Larp ammatillisella kentällä. 

 

Larp sopii näiden kasvatusmenetelmien välimaastoon, ja voisi olla näistä kol-

mesta minkä tahansa alalaji. Monipuolisuudessaan se ei kuitenkaan aivan lok-

sahda paikalleen, vaan jotain jää aina puuttumaan. Roolipelejä onkin käytetty 

pelikasvatuksessa, nimenomaan eläytymisarvonsa takia. Roolipelit helposti rin-

nastetaan leikkimiseen (Curran 2010, 52). Larpissa on paljon samaa kuin leik-
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kimisessä, voisi ikään kuin sanoa, että se on aikuisten vakavaa leikkiä. Suo-

messa on puhuttu pedagogisesta tai kasvatuksellisesta roolipelaamisesta. Sa-

nana pedagoginen roolipelaaminen vihjaa roolipeleihin yleensä, ei vain larppiin, 

vaikka sillä tarkoitetaankin larppaamisen pedagogista käyttöä (Rantalainen 

2014). Tämän takia käytän tässä opinnäytetyössä selkeää ja kuvaavaa käsitettä 

pedagoginen larp.  
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4 TILAAJANA METSÄHALLITUS JA LIGHTS ON! 

 

 

Kuusiston linnanrauniot, Raaseporin linna, Rapolan linnavuori ja Vallisaari siir-

tyivät vuonna 2014 Metsähallituksen omistukseen (Metsähallitus 2016 a). Met-

sähallituksen rauniolinnakohteet tuovat kävijöilleen hyvinvointia, mutta valitetta-

van harvat enää käyvät linnaraunioilla. Suurin osa kävijöistä on keski-ikäisiä ja 

korkeakoulutettuja. (Von Boehm & Kajala 2015.)  Virolaiset RMK:n omistukses-

sa olevat Neeruti, Varbola, Lõhavere ja Keila-Joa ovat myös historiallisesti mer-

kittäviä ja inspiroivia rauniokohteita (Lights On! 2016; Metsähallitus 2016 c).  

 

Metsähallitus on yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun ja virolaisten 

RMK:n ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemian kanssa laittanut pystyyn 

hankkeen alueiden houkuttelevuuden ja kävijämäärän lisäämiseksi ja kävijäko-

kemuksen monipuolistamiseksi. Hankkeella on Central Baltic -rahoitus, joka 

kestää vuoteen 2018 asti. Hankkeessa Metsähallituksen vastuulla on kehittää 

kotimaisten kohteiden infrastruktuuria, kun taas HUMAK kehittää kohteille kävi-

jäystävällistä sisältöä ja tekemistä. Kaikki tahot toimivat kuitenkin tiiviissä yhteis-

työssä keskenään. Pelit ja pelillistäminen ovat hankkeen keskiössä. (Luostari-

nen 2015.) 

 

Minä olin Lights on! -hankkeessa kehittävässä työharjoittelussa elokuusta 2015 

maaliskuuhun 2016. Harjoittelun sisältönä oli kehittää metsähallituksen kohteilla 

pelattava, larppiin pohjautuva peli, jossa olisi matala osallistumiskynnys ja joka 

olisi helpommin lähestyttävissä kuin perinteinen larp. Pelin tulisi myös opettaa 

pelaajilleen kohteiden historiaa ja samalla avata uusia näkökulmia maailmaan. 
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5 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT  

 

Tämä opinnäytetyö on työ, jolla on kehittämistavoite. Kehittämistavoite oli sama 

kuin tavoitteeni työharjoittelijana Lights On! -hankkeessa, eli tuottaa ja toteuttaa 

toiminnallinen, larppiin perustuva matalan kynnyksen peli Metsähallituksen koh-

teille. Pystyäkseni tuottamaan toivotunlaisen pelin, minun oli ensin kartoitettava 

Suomen larp-kenttää, josta on harmittavan vähän valmiita tutkimuksia. Vaikka 

alkuvaiheen tiedonkeruu erilaisin menetelmin muistuttaa tapaustutkimusta ja 

loppuvaiheen osallistava kehittämistyö toimintatutkimusta, oli tämä kehittämis-

työ luonteeltaan konstruktiivinen tutkimus. Kartoitin ensin kenttää ja sitten inno-

voin ja tuotteistin sekä tilaajan esittämään, että tutkimuksessa ilmenevään tar-

peeseen ratkaisun, joka on konkreettinen tuotos. Samalla toin ammattikentälle 

uutta tietoa, jota peilasin nykyisiin käytäntöihin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2015, 52-68.)  

 

Kehittämistyössäni pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten larppia voi käyttää nuorisotyön menetelmänä? 

 ja siitä seuraaviin jatkokysymyksiin: 

2. Mitä annettavaa larpilla on nuorisotyön kentälle?  

3. Miten tehdä larpista matalan kynnyksen menetelmä yhteisöpedagogin 

ammatilliseen työkalupakkiin? 

Suoritin tutkimusta ja kehittämistyötä konstruktiiviselle tutkimukselle tyypilliseen 

tapaan monin menetelmin (Ojasalo, ym. 2015, 68). Webropol- kyselyn ja popup 

-haastattelujen avulla kartoitin larpin nykytilaa ja käytäntöjä Suomessa. Kartoitin 

kyselyllä lisäksi vastaajien larp- kokemuksia ja suhtautumista larppiin nuoriso-

työn menetelmänä. Teemahaastettelin Rovaniemen liveroolipelaajat ry:n halli-

tuksen kahta jäsentä ja Mike Pohjolaa saadakseni syvempää tietoa larp- käy-

tännöistä Suomessa. Kartoitin sekä larppaajien että nuorten parissa työskente-

levien henkilöiden mielipiteitä larpista nuorisotyön menetelmänä. Kartoitin mata-

lan kynnyksen larppiin pohjautuvan, nuorisotyöllisen pelin kysyntää. Aineiston 

keruussa olivat voimakkaasti läsnä tutkimuskysymykset. Käytin bodystormingia 

ja aivoriihtä yhdelle, jotta voisin luoda aiemmilla menetelmillä täsmennetyn tar-
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peen mukaisen pelin niin, että se täyttää myös tilaajan toiveet ja omat henkilö-

kohtaiset laatutavoitteeni. Lopuksi vielä testasin pelin tarkoituksenmukaisuutta 

pilotoimalla sen. Pilotista keräsin aineistoa havainnoimalla ja palautekyselyllä. 

(KUVIO 2.) 

 

KUVIO 2. Tässä opinnäytetyössä käytettävät menetelmät ja mitä niillä tavoitellaan 

Tässä luvussa kerron tarkemmin näistä menetelmistä, joita käytin kehittämis-

työn tekemiseen. 

 

 

5.1 Webropol-kysely 

 

Jotta vastaisin työlläni parhaiten niin tilaajan kuin käyttäjienkin tarpeeseen, kar-

toitin kentän tarvetta kehittämistyölle webropol-kyselyn avulla. Kyselyllä suoritin 

tunnusteluja kaikkien kolmen tutkimuskysymyksen suuntaan ja samalla kartoitin 

Suomen larpkenttää. Suuntasin kyselyn erityisesti larppaajille ja nuorison paris-

sa työskenteleville. Kartoitin kyselyllä sitä, miten larppia on jo käytetty, ketkä 

larppeja järjestävät, olisiko nuorisoalalla halukkuutta käyttää larppia menetel-

mänä ja mitkä puitteet nuorisoalalla on tukea nuorten omia larp-projekteja. Kar-

toitin myös sitä, miksi larppaajat larppaavat: mikä on larppaamisessa kaikkein 
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arvokkainta ja antoisinta. Selvitin larppaamisen koettuja vaikutuksia larppaajien 

elämään. Kysyn myös molemmilta ryhmiltä toiveita, uhkakuvia ja mahdollisia 

ratkaisuja riskeihin jos larppia käytettäisiin nuorisotyössä. Kyselyssä oli myös 

avoimia kohtia, mikäli vastaaja halusi jakaa kokemuksiaan. (Liite 1.) Laitoin ky-

selyn kiitoksiin myös yhteystietoni, jotta vastaaja voi halutessaan jakaa koke-

muksiaan laajemminkin.  

 

Valitsin taustakartoitusmenetelmäksi nimenomaan webropol-kyselyn siksi, että 

siitä saadaan helposti mitattavaa, luotettavaa ja selkeästi esitettävää tietoa. Ky-

selyn tuloksia analysoidessa on kätevää hyödyntää webropol-ohjelman ominai-

suuksia. Vastaajien innokkuus vastata sähköisiin kyselyihin on lisääntynyt viime 

aikoina ja kyselyyn vastaaminen on nopeaa ja helppoa. (Valli & Perkkilä 2015, 

109-110.) Anonyymissä internet-kyselyssä vastaaja vastaa helpommin myös 

arkaluontoisempaan kysymykseen. (Ojasalo, ym. 2015, 121, 129.) Lisäksi sain 

jaettua internet-kyselyä helposti myös itselleni tuntemattomille ihmisille.  

 

Jaoin kyselyä saatekirjeen kera. Saatekirjeessä kerroin kuka olen, kuka on työn 

tilaaja ja mihin tarkoitukseen kysely tulee. Kerroin, mitä aiheita se käsittelee ja 

kuka voi vastata. Levitin linkkiä ja saatekirjettä HumakProssa sekä Facebookis-

sa Suomi Larp-Larppaamisen ilosta-, X-con-, yhteisöpedagogiliike 2012-, nuori-

sotyötä koskeva tieto ja tutkimus-, pelikasvattajien verkosto-, sekä Geek women 

unite!- ryhmissä. Jaoin kyselyn näissä ryhmissä, sillä monilla näiden ryhmien 

jäsenillä on kiinnostusta tai kokemusta larpista tai nuorisotyöstä. Suomi Larp- 

Larppaamisen ilosta on valtakunnallinen larppaajille suunnattu keskusteluryh-

mä, jossa jaetaan esimerkiksi ajankohtaisinta tietoa larppaamisesta ja mainos-

tetaan tulevia larppeja. X-con- ryhmään jaoin kyselyn linkin, sillä olin käynyt X-

conissa mainostamassa opinnäytetyötäni ja minua pyydettiin jakamaan linkki 

kyseiseen ryhmään. Pelikasvattajien verkostossa on niin ikään roolipelikasva-

tuksesta kiinnostuneita henkilöitä. HumakProssa, Yhteisöpedagogiliike 2012- 

ryhmässä ja nuorisotyötä koskeva tieto ja tutkimus- ryhmässä on nuorten paris-

sa työskenteleviä henkilöitä. Geek women unite!- ryhmässä on vaikuttamisesta 

kiinnostuneita henkilöitä, joista monet ovat käyneet larppaamassa tai työskente-

levät nuorten kanssa. Kaikissa näissä ryhmissä on aktiivisia jäseniä, jotka myös 

jakoivat kyselyn linkkiä eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Kysely oli periaat-
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teessa kaikkien vastattavissa, joten jaoin kyselyn sellaisiin kanaviin, joista oletin 

sen lähtevän eteenpäin ja saavani vastauksia. Kyselyä laatiessa otin huomioon, 

että myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole koskaan larpanneet tai työskennel-

leet nuorten parissa, saattavat vastata. Eräät kysymyspatteristot aukesivat vain 

sellaisille henkilöille, jotka ilmoittivat larpanneensa, johtaneensa larppeja tai 

työskennelleensä nuorten parissa. (Valli & Perkkilä 2015, 111). 

 

 

5.2 Asiantuntijahaastattelut 

 

Asiantuntijahaastattelut ovat toinen menetelmä, jolla kartoitin Suomen larp-

kentän nykytilaa ja larppaajien mielipiteitä larpin käytöstä nuorisotyössä. Suori-

tin kahdenlaisia asiantuntijahaastatteluita: Nopeampia ja kevyempiä popup -

haastatteluja ja lisäksi kaksi syvempää teemahaastattelua. Molemmat haastat-

telut olivat puolistrukturoituja, laadullisen tutkimuksen menetelmiä. 

 

Asiantuntijahaastattelut ovat menetelmä, jossa haastateltavat ovat erityisesti ja 

tarkkaan valikoituja halutun aihealueen asiantuntijoita. Haastateltavat asiantun-

tijat usein edustavat jotain organisaatiota tai laitosta, tässä tapauksessa he ovat 

larppaajia. Asiantuntijahaastatteluissa on usein haasteena haastateltavien hen-

kilöiden tavoittaminen ja heidän suostuvaisuutensa haastatteluun. (Anttila 

2014.) Tämän kehittämistutkimuksenkannalta tilanne oli helpompi. Popup -

haastatteluissa haastattelin larppaamisen kokemusasiantuntijoita, eli henkilöitä, 

joilla on larptaustaa. Teemahaastattelujenkin sopiminen oli helpohkoa, sillä mo-

net larppaajat suhtautuvat innokkaasti larpkentän kehittämiseen.  

 

 

Popup -haastattelut 

 

Matkustin 7-8.11.2015 Mikkelissä pidettyyn X-coniin, jossa haastattelin larp-

paamisen kokemusasiantuntijoita lyhyesti ja informatiivisesti. En valinnut haas-

tateltavia etukäteen, vaan kuka tahansa x-conin kävijöistä saattoi tulla haasta-

teltavaksi. Tapahtuman luonteen takia he olivat kaikki larppaajia. Haastatteluis-

sa kysyin suoraan, miten larppia on käytetty ja voisi käyttää nuorisotyön mene-
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telmänä. Kartoitin myös larpin mukanaan tuomia haasteita. Lisäksi kysyin, mitä 

annettavaa larpilla on nuorisotyön kentälle (Liite 2). 

 

X-con on vuosittain järjestettävä larpintekijöille ja larppaajille suunnattu verkos-

toitumis- ja koulutustapahtuma. Vuonna 2015 paikalle odotettiin noin sataa kävi-

jää, jotka ovat aktiivisia suomen larpkentällä. Kävijöitä tulee kaikkialta suomes-

ta, ja kävijät pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja käytäntöjään, jotka saattavat 

vaihdella suurestikin. (Roolipelaamisen tuki- ja edistämisyhdistys ry 2015.)  

 

Valitsin tehdä kokemusasiantuntijahaastattelut X-conissa kahdesta syystä: En-

sinnäkin paikalla olisi paljon haastateltavia kokemusasiantuntijoita, jotka saat-

taisivat tulla mielellään popup -haastatteluun. Monia X-conin kävijöitä kiinnostaa 

larpkentän kehittäminen, joten haastateltavat saattaisivat tuoda ilmi kehittämis-

tarpeita. X-conin kävijät edustavat myös koko Suomen larpkenttää, joten toivoin 

pääseväni haastattelemaan monenlaisia kokemusasiantuntijoita.  

 

Pidin haastattelut suhteellisen lyhyinä ja kompakteina. Tein kuusi yksinkertaista 

kysymystä, johon vastaaminen on mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Tavoit-

teenani oli kuitenkin kerätä kokemuksia ja ajatuksia, joten jätin tilaa kysymysten 

asettelua varten. Suoritin haastattelut anonyyminä, jotta kokemusten jakaminen 

olisi helpompaa. Haastattelun lyhyen, mutta intensiivisen luonteen takia päädyin 

puolistrukturoituun haastatteluun. Lisäksi haastattelua voidaan pitää jossain 

määrin kontekstuaalisena: Vaikken suorittanut haastatteluja larpissa, on viikon-

lopun mittainen larp-seminaarikin aiheeseen liittyvä toimintaympäristö. (Ojasalo, 

ym. 2015, 106-108.)  

 

 

Teemahaastattelut 

 

Webropol- kyselyssä ja popup -haastatteluissa esiin nousseiden kysymysten 

takia suoritin lisäksi kaksi puolistrukturoitua teemahaastattelua.  Mietin molem-

piin haastatteluihin valmiiksi käsiteltäviä teemoja ja muotoilin paperille teemoihin 

johdattelevia kysymyksiä. Kummassakin tapauksessa tarkoituksena oli uppou-

tua pohdiskelevaan, temaattiseen keskusteluun ja nostaa esille asiantuntijoiden 
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kokemuksia ja näkemyksiä. Valitsimme paikat yhdessä haastateltavien kanssa 

niin, että ne olivat molemmille osapuolille luontevia ja kotoisia. Äänitin haastat-

telut, sekä teemalitteroin ne. (Ojasalo ym. 2015, 107-109; Hirsijärvi & Hurme 

2008, 47-48.)  

 

Ensimmäisen haastattelun toteutin Perjantaina 8.1.2016 Rovaniemeläisessä 

kahvilassa. Haastattelin Rovaniemen liveroolipelaajat ry:n hallituksen kahta jä-

sentä: Laura Halvaria ja Virva Vuopalaa. Keskustelimme Rovaniemen larp- käy-

tännöistä, Rovaniemen liveroolipelaajat ry:stä ja heidän yhteistyöstään Rova-

niemen nuorisopalveluiden ja muiden osapuolien kanssa. (Liite 3.)  

 

Toisen teemahaastattelun suoritin Torstaina 18.2.2016 Helsingissä. Haastattelin 

elokuvakäsikirjoittaja-, kirjailija-, roolipelintekijä-, larppaamisen asiantuntijaa 

Mike Pohjolaa hänen toimistollaan. Keskustelimme muun muassa pelikasvatuk-

sesta, larpin pedagogisista mahdollisuuksista ja larpin tuotteistamisesta. (Liite 

4.) 

 

 

5.3 Benchmarkkaus 

 

Benchmarkkaus eli vertailututkimus on kehittämistyön menetelmä, jossa ote-

taan selvää ja opitaan jo olemassa olevista tuotoksista, käytännöistä, malleista 

ja palveluista. Usein benchmarking painottuu nimenomaan menestyvien organi-

saatioiden tutkimiseen. Benchmarking vaatii huolellisen pohjatyön ja kehittämis-

tavoitteen määrittelyn. Benchmarkingia voi tehdä monella tavoin, esimerkiksi 

organisaatiovierailuilla, tutustumalla kohteeseen internetissä tai seminaarissa. 

Lopulta omaa toimintaa verrataan benchmarking- kohteeseen. (Ojasalo ym. 

2015, 186.) 

 

Tässä kehittämistutkimuksessa tarkoitan benchmarkkauksella valmiisiin mallei-

hin ja palveluihin tutustumista, seminaareihin ja konferensseihin osallistumista, 

sekä larpalan yrityksiin tutustumista internetin välityksellä. Vaikka benchmarka-

tessa usein on kohteena menestynyt organisaatio, minä koitin myös ottaa sel-
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vää valmiiden palvelujen ja mallien kehittämistarpeista voidakseni itse välttää 

niitä omassa työssäni. Erityisesti otin selvää, onko jossain muualla jo sovellettu 

larppia jotenkin helpommin lähestyttävään ja konkreettisempaan muotoon. Sel-

vitin, miten maailmalla on popularisoitu larppia ja hyödynnetty sen erikoispiirtei-

tä. Tutustuin pelillisen elämystoiminnan muotoihin ja helposti lähestyttäviin peli-

konsepteihin. 

 

Benchmarkkauksella pyrin sanoittamaan tarpeen konkreettiseksi tavoitteeksi. 

Benchmarkkaamalla selvitin, miten muut ovat toimineet ja joko menestyneet tai 

epäonnistuneet (Ojasalo ym. 2015, 186). Suoritin benchmarkingia työn ohessa 

jatkuvasti.  

 

 

5.4 Aivoriihi yhdelle 

 
Aivoriihi on yhteisöllinen ideointimenetelmä, jossa yleensä 6-12 hengen ryhmä 

ideoi ensin villistikin ratkaisuja kehittämiskohteelle, ja sitten valitsevat ideoista 

parhaat. Ensin asetetaan ja rajataan tavoitteet. Sitten pyritään vapautumaan 

estoista ja heitellään ilmoille hassutkin ideat. Seuraavaksi ideoita tarkastellaan 

kriittisesti ja lopulta parhaita jatkojalostetaan. (Ojasalo ym. 2015, 160-161.)  

 

Tässä kehittämishankkeessa varsinaisia sisällöntuottajia oli kuitenkin vain yksi. 

Vaikka aivoriihi on yhteisöllinen ideointimenetelmä, toimii se myös tietyissä ta-

pauksissa yhdellä henkilöllä. Mikäli materiaalia tulee tuottaa paljon ja sen tulee 

olla innovatiivista, monipuolista ja monisyistä, voi aivoriihi olla osanottajien vä-

hyydestä huolimatta toimiva menetelmä.  

 

Olen kirjoittanut kymmeniä larppeja ja aivoriihi kuvaa hyvin larpinkirjoitustapaa-

ni. Se toimii hyvin, oli mukana sitten monia kirjoittajia tai vain yksi. Aloitin työn 

rajaamalla tavoitteet ja päämäärät. Muilla menetelmillä hankkimani tieto auttoi 

minua rajaamaan tarkemmin tavoitteeni. Kun olin määritellyt tämän työvaiheen 

tavoitteet, aloin heitellä ideoita paperille. Tässä kohtaa pyrin hävittämään kaikki 

sovinnaisuuden ja normien asettamat odotukset, ja päästämään luovuuteni val-

loilleen. Syntyneistä ideoista valitsin kehityskelpoiset ja tavoitteisiin sopivat 
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hahmoraakileet. Jatkokehitin hahmoraakileita niin, että niistä syntyi lopulta ko-

konaisia pelattavia hahmoja, joilla on luonne, tavoite, pedagoginen sisältö ja 

lyhyt hahmon oman historian kuvaus, joka peilautuu tähän hetkeen.  

 

Yhdellä henkilöllä toteutettuna tämä vaatii erillisiä työskentelykertoja: on parem-

pi antaa aivojen levätä intensiivisten kehitysvaiheiden välissä. On aina hyvä 

tehdä jotain aivan muuta yhden miehen aivoriihen eri vaiheiden välissä, jotta 

käsillä olevaan tehtävään saa etäisyyttä ja perspektiiviä. Palasin myös jo val-

miin tuntuisiin hahmoihin useita kertoja parannellakseni niitä. Välillä myös esit-

telin puolivalmiita hahmokonsepteja läheisille ystävilleni ja heidän mielipiteensä 

antoivat lisäpontta työskentelyyni.  

 

 

5.5 Bodystorming 

 
Tuotteen kehittelyvaiheessa käytin bodystormingia tukemaan sisällöntuottamis-

prosessia ja toisaalta myös valvomaan sisällön laadukkuutta. Bodystorming tar-

koittaa sellaisia menetelmiä, joissa tehdään kehittämistyötä fyysisen toiminnan 

kautta. Bodystorming on ikään kuin kehollinen aivoriihi: Myös bodystormingissa 

pyritään inspiroitumaan ja ideoimaan ensin villisti ja siten kehittämään käsillä 

olevaa ongelmaa (Jones 2011). Bodystorming tapahtuu usein lavastetussa tai 

autenttisessa käyttöympäristössä ja kehittämistyön tekijät pyrkivät samaistu-

maan käyttäjän tai asiakkaan rooliin. Bodystormingin keskiössä on kehollisuus. 

(Ojasalo ym. 2015, 170.)  

 

Tässä tapauksessa bodystorming tarkoittaa tilaajan kohteilla käymistä ja tuo-

toksen testailua vielä työstövaiheessa. Tilaaja toivoo tuotteelta käyttöarvoa koh-

teillaan. Tuotteen tulisi kasvattaa kävijämääriä, antaa asiakkaille mielekästä 

tekemistä ja tuoda historiaa esiin mielenkiintoisella tavalla. On vaikeaa kirjoittaa 

mitään larppia soveltavaa peliä, jollei tiedä, mihin sitä on kirjoittamassa. Niinpä 

kävin tutustumassa Metsähallituksen rauniolinnakohteisiin siinä vaiheessa, kun 

olin jo perehtynyt niiden historiaan ja ideoinut peliä yhden henkilön aivoriihessä. 

Kävin lisäksi Kuusiston linnanraunioilla testaamassa puolivalmista tuotosta. 
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Bodystormingilla tuin kehittämistyön sisällöntuottamista, sillä Metsähallituksen 

kohteet itsessään inspiroivat luovaan työhön. Samalla sen avulla valvoin työn 

laadukkuutta: onnistuin välttämään virheitä pelin koheesiossa kun tutustuin 

paikkoihin käytännössä.  

 
 

5.6 Havainnointi ja palautekysely pilotoinnissa 

 
Parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi pilotoin tuotoksen Metsähalli-

tuksen rauniolinnakohteella. Pilotoinnilla pyrin valvomaan ja mittaamaan työn 

laadukkuutta, mittaamaan sen sovellutusarvoa nuorisotyössä ja kartoittamaan 

jatkokehittelyn tarvetta. Keräsin pilotoinnista palautetta kahdella tavalla: Ensin-

näkin havainnoin pilottia itse. En osallistunut pilottipeliin, vaan olin ulkopuolinen 

tarkkailija. Mikäli olisin osallistunut itse peliin, olisin keskittynyt pelaamiseen ja 

hauskanpitoon. Saadakseni kunnollista materiaalia keskityin mieluummin täysin 

havainnointiin. Päätin siis tehdä havainnoinnin ilman osallistumista (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 81-81). 

 

Tein itselleni kaavion (Liite 5), jota täytin havainnoidessani. Havainnointi oli siis 

strukturoitua havainnointia. (Ojasalo ym. 2015, 116.) Havainnoin pilottiin osallis-

tuneita pelaajia peliä ennen, sen aikana ja jälkeen. Peliä ennen havainnoin pe-

laajien ilmaistuja odotuksia ja aikaa, joka pelin sisäistämiseen meni. Näillä mit-

tasin pelin osallistumiskynnystä. Pelin aikana havainnoin, kuinka usein pelaaja 

tuli vastaan omana itsenään tai roolihahmossa. Lisäksi havainnoin pelin aikana 

ilmaistuja positiivisia ja negatiivisia reaktioita. Näillä pyrin mittaamaan pelin tar-

koituksenmukaisuutta ja viihdyttävyyttä. Lisäksi havainnoin pelin kestoa.  

 
Tein myös lyhyen ja selkeän paperisen palautekyselyn. Kysely koostui kysy-

myksistä, joihin vastattiin Osgoodin asteikolla (Heikkilä 2008, 54) sekä lopun 

avoimesta kentästä. Palautekysely oli yhden sivun mittainen. Valitsin käyttää 

kyselyssä Osgoodin asteikkoa, sillä siten sain helposti tulkittavaa, määrällistä 

tietoa kehittämästäni pelistä ja sen käyttöarvosta. Toisaalta halusin antaa myös 

tilaa pelaajille kertoa vapaammin tunnelmistaan, joten jätin loppuun avoimen 

kentän. Täten sain kyselyllä kerättyä myös laadullista palautetta pilotista. Tein 

kyselystä paperisen, jotta pelaajat voivat täyttää sen heti pelattuaan. Siirsin ky-
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selyn tulokset webropol-ohjelmaan, jonka avulla tutkin ja analysoin palauteky-

selyn tuloksia. Havaintojen ja palautteen perusteella jatkokehitin tuotosta ja vii-

meistelin sen.  

 

 

6 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Tässä luvussa esittelen menetelmillä hankkimiani tuloksia ja analysoin niitä 

teemoittain. Olen tutkimuskysymysten johdolla pyrkinyt keräämään riittävästi 

tietoa, jotta voin kehittää sekä kentän että tilaajan tarpeita vastaavan menetel-

mäpelin. Selostan myös, miten jalostin keräämäni tiedon pelikonseptiksi, toteu-

tin ja pilotoin sen. Pohdin myös lopullisen tuotoksen käyttöarvoa yhteisöpeda-

gogin työkentällä. 

 

 

6.1 Larp larppaajien silmin: kokemuksia, elämyksiä ja oppimista 

 

Webropol-kyselyyn (Liite 1) vastasi yhteensä 116 henkilöä. Suurin osa vastaa-

jista on Etelä- (64) ja Länsi-Suomesta (30), Ahvenanmaalta ei ollut yhtään vas-

taajaa. Myös Itä- (6) ja Keski-Suomesta (6) ja Lapista (5) oli vain muutamia vas-

taajia. Viisi vastaajaa oli ulkomailta tai ei halunnut ilmoittaa asuinpaikkaansa. 

Vastaajista selvästi suurin osa (77) oli naisia. Miehiä oli hieman yli neljäsosa 

vastaajista (31). Muiden sukupuolien edustajia oli kuusi, ja kaksi ei halunnut 

ilmoittaa sukupuoltaan.  

 

Kyselyyn vastanneiden ikäjakauman keskiarvo ja mediaani on 26-30 vuotta, 

mutta suurin määrä osumia on tullut 20-25 ikävuoden sarakkeeseen. Lähes 

kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa 16 ja 45 ikävuoden väliltä, mutta kuusi vas-

taajaa olivat 51-60-vuotiaita ja yksi oli alle 11-vuotias. Sekä larppaajien että 

nuorten parissa työskentelevien vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma vastaa ko-

ko vastaajajoukon jakaumia sillä erotuksella, että alle 11-vuotias vastaaja ei 

lukeudu kumpaankaan joukkoon.  Pelinjohtajien ikäjakauma on kuitenkin sup-
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peampi ja hieman korkeampi, vaikka sen keskiarvo ja mediaani ovat samat kuin 

koko joukolla. (KUVIO 3.) Pelinjohtajat ovat pääsääntöisesti nuorehkoja aikui-

sia. X-conissa suorittamaani popup -haastatteluun osallistui 7 vastaajaa. Popup 

-haastateltavien ikäjakauma on 20-34 vuotta. Vastaajat vaikuttavat tasaisesti 

ympäri Suomea, ja miehiä on neljä ja naisia kolme. Kaikki vastaajat ovat larp-

paajia, ja suurin osa heistä on myös pelinjohtajia. Vaikka larp on kaikenikäisten 

harrastus, on se suosituinta nuorten aikuisten keskuudessa.  

 

 

KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma ja larp-tapahtuman järjestäneiden vas-

taajien määrä ikäjakaumassa. 

 

Sekä kyselyn että haastattelun tulosten perusteella larppaaminen aloitetaan 

yleensä 11 ja 40 ikävuoden välissä, mutta joskus myös yli 50-vuotiaana. 

Useimmin ensimmäiseen larppiin osallistutaan 11-20 vuotiaana, eli teini-

ikäisenä. Haastattelujen perusteella larppaaminen aloitetaan usein kaverien 

kutsumana, tai kaveriporukan yhteisen kokeilunhalun kautta. Myös joissain har-

rastuksissa, kuten partiossa, on saatettu esitellä larppaamista. Kokemukset 

larpharrastuksen aloittamisesta ovat myös olleet positiivisia: larppaajat ovat 

vastaanottavaisia ja avoimia uusille ihmisille, eivätkä larp piirit ole liian sisään-

päin kääntyneitä. 
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Popup -haastattelujen perusteella mieleenpainuvimpia larp-muistoja ovat olleet 

voimakkaat ja intensiiviset hahmojen kokemat hetket. Uskonnolliset kokemuk-

set, toimivan valta-asetelman pelaaminen, hahmojen kokemat suuret menetyk-

set kuten rakkaan menehtyminen, ja hahmon erikoisen tunne-elämän kuten so-

siopaattisen hahmon pelaaminen ovat olleet haastateltavien mukaan erityisen 

mieleenpainuvia pelimuistoja. Eskapismi, eli todellisuuspako, ja omasta arjesta 

irrottautuminen ovatkin tärkeitä syitä, miksi ihmiset larppaavat. Muita tärkeitä 

syitä ovat muiden larppaajien tapaaminen ja se, että voi keskittyä täysin johon-

kin toiseen (hahmoon) kuin omaan itseensä. Pelissä koettujen kokemusten 

eeppisyys on myös koettu tärkeänä, samoin kuin se, että hahmossa voi pystyä 

uskomattomiin fyysisiinkin suorituksiin.  

 

Tekemäni webropol-kyselyn perusteella larpit koetaan opettavaisina monilla eri 

osa-alueilla. Vastaajat kokivat eritoten sosiaalisten taitojensa, kuten kohtaamis-

taitojen, toisen huomioon ottamisen, itsetuntemuksen, esiintymisvarmuuden, 

sanavalmiuden, innostamiskyvyn ja empatiakyvyn kehittyneen larp-toiminnan 

seurauksena. Monet kokivat myös erilaisten kognitiivisten taitojen, kuten käsi-

työtaitojen, pelien ja leikkien tuntemuksen, maskeeraustaitojen, kotityötaitojen 

sekä poliittisen retoriikan ja etiketintuntemuksen kehittyneen larppaamisen myö-

tä. Jokaiseen monivalinnan vastausvaihtoehtoon tuli kuitenkin vastauksia, eli 

voidaan sanoa larppaamisen olevan monipuolisesti kehittävä toiminnanmuoto 

(KUVIO 4). Tämän takia McKenzien (2012, 68-70) näkemys siitä, että edupelei-

hin tulisi ohjata lisää resursseja, pätee erityisesti myös larppeihin: kun larp jo 

perusolemukseltaan kehittää sosiaalisia taitoja, on hämmästyttävää, miten sen 

pedagogisia mahdollisuuksia ei ole vieläkään Suomessa huomattu laajalti. 
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KUVIO 4. Larppaajien kokemuksia taitojensa karttumisesta larp-toiminnan seuraukse-

na.  

 

Lisäksi 45 (66%) vastaajaa koki, että larpeissa opituista taidoista oli hyötyä hei-

dän omassa arkielämässään (KUVIO 5). Eräät vastaajat kommentoivat larpeis-

sa opituista taidoista olleen hyötyä esimerkiksi työhaastattelu- ja ongelmanrat-

kaisutilanteissa. Monet vastaajat kertovat saaneensa larppien myötä myös uu-

sia ystäviä – eikä pelkästään pelikavereista, vaan myös pelien mukanaan tuo-

man itsetunnon vahvistumisen ja sosiaalisen itsevarmuuden kautta.  
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KUVIO 5. Larppaajat kokevat larpeissa opitut taidot hyödylliseksi arkielämässään. 

 

Jaakko Stenrosin (2015) mukaan ihmiset ja eläimetkin leikkivät harjoitellakseen 

elämää varten. Juuri tällaisen luonnollisen oppimisen menetelmänä larp on oi-

vallinen väline. Mike Pohjola puolestaan tiivisti teemahaastattelussa hyvin, miksi 

larp ja muut roolipelit antavat ainutlaatuisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia:  

 
Kokemuksellista oppimista ainakin. Semmosta niin kuin tunnemuis-
tiin pohjautuvaa oppimista. Et siinä saa kertoa vaikka teorian, voi-
daan kokeilla sitä ja tietää miltä se tuntuu ja toteuttaa se. Ja saa 
tehdä virheitä, fiktiivisessä ympäristössä, et sit oppii niistä oikeassa 
elämässä. Ja se, tavallaan se koko filosofia, että tehdään yhdessä 
ja osallistutaan, ettei siellä oo semmosta top down- meininkiä, et 
joku kertoo, et mitenkä on ja sit sun tehtävä on vaan oppia se. Ja 
sit et yhdessä kokeillaan ja yhdessä tehdään ja yhdessä luodaan 
maailmoja, hyviä maailmoja ja pahoja maailmoja ja pelataan niitä 
hyviä henkilöitä ja pahoja henkilöitä ja verrataan niihin oikeisiin 
hahmoihin ja henkilöihin. Se ei ole samalla tavalla mahdollista min-
kään muun kautta kun roolipelien ja larppien. 

 

Voidaankin siis todeta, että vaikka edularpin on todettu olevan toimiva formaalin 

oppimisen keino, nousee se täyteen potentiaaliinsa kun sitä käytetään infor-

maalin ja nonformaalin oppimisen tavoitteiden saavuttamiseen. Kuten Pohjola-

kin toteaa, kysymys on nimenomaan yrityksestä, luvasta erehtyä, yhteistyöstä ja 

tasa-arvoisuudesta. Larpin aikana kaikki pelaajat ovat tasa-arvoisia ja jakavat 

hetken yhdessä täysin riippumatta siitä, mitkä heidän roolinsa arkielämässä 

ovat. Tässä tiivistyy myös eräs pelikasvatuksen parhaista piirteistä: nuori voi 

kerrankin olla asiantuntija ja vaikka esitellä omaa mielenkiinnon kohdettaan it-

sensä kanssa tasa-arvoiselle ohjaajalle (Aurava ym. 2013, 12). Lisäksi larpit 

opettavat erilaisia taitoja jo itsessään (KUVIO 4) ja niitä voidaan pitää Stenrosin 
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(2015) esittelemän biologisen leikki-oppimisen mukaisena luonnollisena infor-

maalin ja nonformaalin oppimisen tapana.  

 

 

6.2 Larpin mahdollisuuksia: yhteistyötä, edupelaamista, työpajoja 
 

Webropol kyselyn vastauksista nousee esiin alueellinen ero larppien rahoitus-

käytännöissä: eteläisessä Suomessa larpit rahoitetaan pääasiassa pelaajien 

maksamilla pelimaksuilla, kun taas Lapissa vastaajat ovat rahoittaneet pelinsä 

pääasiassa nuorisotyön avustuksilla tai larp-yhdistysten tuella. Lapissa myös 

koetaan kaupungin nuorisotoimen tuki larppia järjestäessä paljon paremmaksi 

kuin etelämmässä. 

Kyselyyn vastasi kuitenkin vain kuusi larptapahtumia järjestänyttä lappilaista 

vastaajaa. Saadakseni vakuuttavaa tutkimustietoa myös lappilaisista larpkäy-

tännöistä benchmarkkasin lappilaisia larppeja ja havaitsin, että Rovaniemellä 

toimii voittoa tavoittelematon Rovaniemen liveroolipelaajat ry (Rovaniemen live-

roolipelaajat ry 2015). Matkustin Rovaniemelle haastattelemaan Rovaniemen 

liveroolipelaajat ry:n hallituksen jäseniä Laura Halvaria ja Virva Vuopalaa.  

 

Haastattelussa kävi ilmi, että Rovaniemen liveroolipelaajat ry tekee aktiivisesti 

yhteistyötä Rovaniemen nuorisopalveluiden kanssa. Vapaaehtoisvoimin toimi-

van Rovaniemen liveroolipelaajat ry:n toiminta ja mielipiteet on otettu huomioon 

nuorisotoimessa esimerkiksi tilojen suunnittelussa. Nuorisotoimi ja Rovaniemen 

liveroolipelaajat ry tekevät yhteistyötä esimerkiksi tiedottamisessa. Halvari ja 

Vuopala kokevat, että Rovaniemen nuorisopalveluissa suhtaudutaan Rovanie-

men liveroolipelaajiin positiivisesti. Halvari kommentoi Rovaniemeläisten suh-

tautumista Rovaniemen liveroolipelaajiin:   

 

”Erittäin hyvin (on suhtauduttu). Ne tykkää ja me ollaan haluttua, 
kuumaa kamaa. Täällähän on myös tyttöjen talo, niin me ollaan tyt-
töjen talonkin kanssa yhteistyössä oltu, tehty kaikennäköistä. Sitten 
jos ihan aikuisiin hommiin mennään, niin sitten meillä on, Metsähal-
litus on yks iso yhteistyökumppani täällä. Tuolla tuota Pilke, mikä 
on tässä tää tiedekeskus Rovaniemellä, Metsähallituksella, niin me 
ollaan esimerkiksi larpattu siellä, Pilkkeessä. Saatu Metsähallituk-
selta pelipaikkoja ja tehty niille vähän mainosmateriaalia”. 
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Oululainen Oiei ry on myös kaupungin tukema rekisteröity nuorisoyhdistys ja 

sen toiminta muistuttaa Rovaniemen liveroolipelaajat ry:n toiminnan muotoja. 

(Oiei 2016.) Voidaan siis sanoa, että pohjoisessa Suomessa larp-toiminta on 

järjestäytynyttä ja yhdistysten mukaan keskittynyttä. Etelässäkin kuitenkin on 

larpyhdistyksiä, kuten helsinkiläinen harmaasudet ry, joka on myös nuorisojär-

jestö ja yhteistyössä esimerkiksi Helsingin nuorisoasiankeskuksen kanssa 

(Harmaasudet.fi 2016). Silti webropol-kyselyn mukaan suurin osa larp-

toiminnasta tapahtuu yksityisten henkilöiden aloitteesta ja panostuksella. Yksi-

tyishenkilöiden järjestämiin larppeihin on totuttuja toimintamalleja esimerkiksi 

rahoituksen suhteen. Yleisesti ottaen pelinjohtajat eivät koe saavansa tukea 

kaupunkinsa nuorisotoimelta larppia järjestäessään. Tärkeimmät tukikanavat 

ovat muut järjestäjät, ystävät ja pelaajat. (KUVIO 6.) 

 

 

KUVIO 6. Pelinjohtajien kokema tuki larp-projektin aikana 
 

Larppia voidaan siis käyttää nuorisotyössä perinteisessä muodossaan. Larp voi 

olla osa nuorisopalveluita, jos sitä tuetaan rahallisesti tai muilla resursseilla. Se-

kä Rovaniemen liveroolipelaajat ry että Oiei ry toimivat vapaaehtoisvoimin, eikä 

niiden järjestämillä larpeilla ole määrättyjä pedagogisia tavoitteita, vaan niiden 

tarkoitus on olla viihdyttävä harrastus. Vaikka pohjoisen yhteistyömallit ovat 

toimivia, on perinteisen larpin kirjoittaminen vaivalloista ja suuritöistä, eivätkä ne 

siksi sovi päivittäiseen nuorisotyöhön.  
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Saadakseni ajankohtaisinta tietoa larpista nuorisotyön menetelmänä ja larpin 

tuotteistamisesta osallistuin kolmeen tapahtumaan: X-coniin Mikkelissä, Mu-

seodraama ja liveroolipeli museoissa- seminaariin Porissa, sekä Edularp- kon-

ferenssiin Helsingissä. Kussakin tapahtumassa suoritin lisäksi benchmarkkauk-

sen pohjatöitä: Otin selvää, missä larppia on käytetty muihin kuin viihteellisiin 

tarkoituksiin.  

 

Benchmarkkauksen myötä valkeni, että maailmalla on oivallettu larpin tarjoamat 

ainutlaatuiset pedagogiset mahdollisuudet paremmin kuin Suomessa. Esimer-

kiksi vuonna 2006 perustettu Tanskalainen Østerskov Efterskole on sisäoppilai-

toksen tyyppinen koulu, jossa edularpit ovat pääasiallinen opetusmenetelmä. 

Koulu on osittain valtion rahoittama ja osittain yksityinen oppilaitos, jossa oppi-

laat käyvät viimeisiä peruskoulun luokka-asteita. Oppilaat ovat pääsääntöisesti 

14–18- vuotiaita ja monella on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Edularp on osoit-

tautunut loistavaksi formaalin oppimisen muodoksi: opiskelijoiden arvosanat ja 

koulumenestys ovat parantuneet opiskelun ollessa hauskempaa ja mielek-

käämpää. (Østerskov Efterskole 2015.) Tanskaan on Østerskov Efterskolen 

menestyksestä innostuneina perustettu jo toinenkin edularp-koulu, Efterskolen 

Epos. Se on tarkoitettu 15–17- vuotiaille nuorille ja siellä saavutetaan Tanskan 

opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet käyttäen tarinankerrontaa, lautapelejä 

ja etenkin edularppaamista. Monet Efterskolen Epoksen nuorista ovat ensim-

mäistä kertaa palauttaneet kotiläksynsä, tulleet iloisina kouluun, saaneet en-

simmäiset ystävänsä ja välttyneet ajautumasta tappeluihin. (Wilstrup 2016.) 

 

Larppeja on myös käytetty työpajatyyppisinä keskustelunavaajina konferens-

seissa ja seminaareissa. Tammikuussa 2016 pidetyssä Davos World Economic 

Forumissa, Sveitsissä, pidettiin 75 minuutin larp-työpaja, jonka tarkoituksena oli 

toimia keskustelunherättäjänä Euroopan pakolaiskriisistä (Kuva 2). Työpajan 

nimi oli Päivä pakolaisena ja pelaajat pääsivät larppaamaan pakolaisia. Osa 

sotilaita ja vartijoita larppaavista henkilöistä ja samalla pelin järjestäjistä olivat 

itse pakolaisia. Kokemus oli ravisuttava. Muun muassa Turkin presidentin vaimo 

ja Sveitsin USA:n suurlähettiläs olivat mukana pelaamassa. Heidän mukaansa 

ymmärryksen taso on nyt aivan toinen, kun on päässyt eläytymään pakolaisen 

elämään pelkän ulkopuolisen tarkkailun sijasta. (Beale 2016.) Työpajan järjes-
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tänyt Crossroads foundation on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on järjes-

tänyt vastaavanlaisia tapahtumia jo vuodesta 2009 ja kyseinen työpaja on jär-

jestetty myös muun muassa koululaisryhmille (Crossroads foundation 2016). 

 

Kuva 2. Maailman johtajat kokeilivat päivää pakolaisena (Crossroads foundation pho-

tos 2016). 

 

Benchmarkkauksen myötä kävi ilmi myös, että Suomessakin on viime vuosina 

kiinnostuttu larpin ammatillisesta käytöstä niin taiteenmuotona kuin pedagogi-

sena menetelmänäkin. Porissa järjestettiin 19.11.2015 Museodraama ja liveroo-

lipeli museoissa- seminaari, jossa valmisteltiin uutta hanketta museoiden elä-

vöittämiseksi larpin ja draaman keinoin. Helsingissä oli 8.3.2016 kansainvälinen 

edularp-konferenssi, jonne maailman johtavat edularp-osaajat toivat osaamis-

taan ja tietämystään. Otavan opisto on vuodesta 2013 alkaen järjestänyt vuosit-

tain X-con tapahtuman, joka on suunnattu larpin järjestämisestä kiinnostuneille 

henkilöille, ja jossa on ohjelmaa myös edularppaamiseen liittyen (Roolipelaami-

sen tuki- ja edistämisyhdistys ry 2015). Larppien järjestämiseksi on myös alettu 

hakea ja myöntää apurahoja (Koneen säätiö 2015). 

 

Museodraama ja liveroolipeli museoissa -seminaarissa ja edularpkonferenssis-

sa kävi ilmi, että larppia käytetään paljon eri yhteyksissä niin, että sitä kutsutaan 

jollain muulla nimellä. Esimerkiksi Tuoni studioiden tarjoamat murhamysteeri-
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elämyspalvelut ovat käytännössä yksinkertaistettua ja tuotteistettua larppia 

(Tuoni studiot 2013). Myös esimerkiksi hoito- ja palvelualojen koulutuksissa har-

joitellut asiakaspalvelutilanteet ovat larppaamista. Näissä tilanteissa larppia kut-

sutaan simulaatioiksi tai draamaharjoitteiksi. Nämä ovat hyviä esimerkkejä edu-

larpeista, joilla on formaalin oppimisen tavoite itse pelissä ja jotka sidotaan pelin 

jälkeen kontekstiin, eli pohditaan, voisiko asiakaspalvelutilanne todella olla sa-

manlainen kuin pelissä.  

 

Edularp- yrityksiä on olemassa Suomessakin. Larppia kuitenkin tarjotaan ni-

menomaan palveluna eikä tuotteena. Kyselyn ja popup -haastattelujenkin vas-

tauksissa toistuu nimenomaan ajatus larpista ensisijaisesti palveluna, eikä tuot-

teena. Mike Pohjolan mukaan larpin tuotteistaminen on haastavampaa kuin pal-

velun tarjoaminen. Erityisesti larpin rakenteiden toimivuuden tavoittelu on haas-

tavaa, jos larpilla ei ole varsinaista järjestäjää tai sidottua tapahtumapaikkaa tai 

-aikaa. Hän kuitenkin toteaa, ettei matalan kynnyksen larptuotteen tekeminen 

varmaankaan ole mahdotonta.  

 

 

6.3 Larp nuorisotyössä: kiinnostavaa, kiehtovaa, osallistavaa 

 

Webropol-kyselyyn vastanneista 109 (94 %) tietävät, mitä on larppaus. Vastaa-

jista 68 ovat joskus elämänsä aikana larpanneet, ja 80 ovat joskus elämänsä 

aikana työskennelleet nuorten parissa. 43 vastaajaa ovat sekä larpanneet että 

työskennelleet nuorten parissa. Vastaajista 39 ovat joskus järjestäneet tai olleet 

mukana järjestämässä larppia, näistä 24 ovat myös työskennelleet joskus nuor-

ten parissa.  

 

Monet webropol-kyselyyn vastanneet larpin järjestäjät voisivat järjestää larppeja 

nuorisotyöllisiin tarkoituksiin (64%) (KUVIO 7). Vastaajat kuitenkin teroittavat 

täsmennyksissään, että larp ei saisi olla pelkkä väline, vaan sitä tulisi kunnioit-

taa myös sen itsensä takia. Monet (38%) myös toteavat webropol-kyselyn 

avoimessa kentässä, että olisi viisasta hyödyntää kokeneiden pelinjohtajien asi-

antuntemusta, kun larppia halutaan käyttää nuorisotyön menetelmänä. Aiheen 
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tulee myös olla kiinnostava. Pelinjohtajat voisivat olla kiinnostuneita tarjoamaan 

asiantuntemustaan nuorisotyön käyttöön mutta vain jos he kokevat, että myös 

nuorisotyön puolella heidän asiantuntemustaan ja larppia kunnioitetaan. 

 

 

KUVIO 7. Pelinjohtajien halukkuus larpin järjestämisestä nuorisotyöllisiin tarkoituksiin. 

 

Myös kyselyyn vastannet, nuorten parissa työskentelevät henkilöt ovat kiinnos-

tuneita larpin käyttämisestä nuorisotyön menetelmänä (75%). Osallistavia me-

netelmiä käytetään jo paljon nuorten kanssa tehtävässä työssä. Vain neljä vas-

taajaa 80:stä ei ole käyttänyt nuorten kanssa tehtävässä työssä osallistavia 

menetelmiä. Larppia on työssään käyttänyt 11 henkilöä, mutta on huomattava 

kyselyn vastaajakunta. Kyselyyn vastanneista nuorison parissa työskennelleistä 

henkilöistä jopa 54% ovat joskus larpanneet. Toisaalta on myös huomattava, 

että jotkut vastaajat ovat saattaneet käyttää larppia esimerkiksi kutsuen sitä si-

mulaatioharjoitukseksi ymmärtämättä, että kysymyksessä on larp.  

 

Vaikka monet vastaajat eivät ole käyttäneet larppia nuorten kanssa tehtävässä 

työssä, on kiinnostus sitä kohtaan suurta. Yksikään vastaajista ei ollut sitä miel-

tä, ettei missään nimessä käyttäisi matalan kynnyksen larp- peliä työssään, jos 

siihen olisi mahdollisuus. Jopa 75% vastaajista kokeilisi matalan kynnyksen 

larp-peliä työssään, jos sellainen olisi tarjolla (KUVIO8).  
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KUVIO 8. Nuorison parissa työskennelleiden kiinnostus matalan kynnyksen larp-peliin 

 

Larp perinteisessä muodossaan on kuitenkin haasteellinen menetelmä. Vaikka 

kyselyyn vastanneet pelinjohtajat ovat kertoneet saaneensa larpin järjestämisen 

seurauksena ystäviä, solmineet muita sosiaalisia verkostoja ja löytäneet jopa 

puolison, on pelinjohtaminen aikaa vievää puuhaa ja tästä on seurannut ongel-

mia. Pelin järjestäminen on stressaavaa ja aiheuttanut välirikkoja ja riitoja niin 

pelinjohtajaporukoissa kuin pelin ulkopuolisissakin ihmissuhteissa. Lähes puolet 

vastaajista ovat kokeneet pelinjärjestämisen aikataulutuksen haastavaksi. Myös 

käytännön asiat, kuten ruokailun ja pelipaikan järjestäminen on koettu erityisen 

haastavaksi. Kirjoittaminen on myös koettu haastavaksi. (KUVIO 9.)  
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KUVIO 9. Pelinjohtajat ovat kokeneet seuraavat osa-alueet haastaviksi. 

 

Monet pelinjohtajat olisivat halukkaita kirjoittamaan larpin nuorisotyöllisiin tarkoi-

tuksiin (KUVIO 7), mutta vain, mikäli pelinjärjestystiimi on mukava, aikataulut 

pelaavat ja aihepiiri on kiinnostava. Pelin järjestäminen ei myöskään saa vaikut-

taa liikaa omaan elämään.  

 

Webropol-kyselyn tulosten mukaan on paljon seikkoja, mitä tulee ottaa huomi-

oon, mikäli järjestettäisiin larp nuorisotyöllisiin tarkoituksiin. Monissa vastauksis-
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sa teroitetaan, että larpin järjestämiseen kuluu runsaasti aikaa ja mahdollisesti 

rahaakin. Vastauksissa nousee esiin myös osallistumiskynnyksen madaltami-

sen tarve ja se, että monilla ensikertalaisilla on vääristynyt kuva larppaamisesta. 

Sekä webropol-kyselyn useissa eri avoimissa kentissä että popup -

haastatteluissa kehotettiin ottamaan nuoret mukaan larpin suunnitteluun ja larp-

toimintaa organisoivia nuorisotyöntekijöitä kokeilemaan larppaamista ennen 

tapahtuman järjestämistä itse. Osa vastaajista myös kehottaa tekemään sel-

väksi, että kysymys ei ole leikkimisestä vaan aikuisten jutusta. Kliseiden, kuten 

pehmomiekkojen ja kehnon puvustuksen välttäminen nostetaan myös esille, 

sekä kehotetaan valitsemaan jokin nuoria kiinnostava ja trendikäs aihe. Larpin 

järjestämisessä on monia eri osa-alueita, joita ei tavalliseen tapahtumantuotta-

miseen kuulu, joten on hyvä hyödyntää kokeneiden pelinjohtajien asiantunte-

musta, mikäli vain mahdollista. Monissa vastauksissa myös epäiltiin nuoriso-

työntekijöiden kyvykkyyttä järjestää hyvä larppi ilman ulkopuolista apua. Toi-

saalta mikäli larpin avulla halutaan saavuttaa selkeitä pedagogisia tavoitteita, 

pitäisi pelinjohdolla olla myös pedagogista asiantuntemusta.  

 

Nuorten parissa toimivat henkilöt käyttäisivät matalan kynnyksen larp-   

menetelmää työssään, mikäli sellainen olisi saatavilla (KUVIO 8). Larppia perin-

teisessä muodossaan ei juurikaan käytetä nuorisotyössä. Suurin syy tähän on 

larpin järjestämisen ja osallistumisen vaatima kohtuuton työmäärä. Kiinnostusta 

kuitenkin olisi. Larppia – tai ainakin osia siitä on koitettu tuotteistaa, mutta yri-

tykset eivät ole oikein ottaneet tuulta siipiensä alle. Toimivalle matalan kynnyk-

sen pedagogiselle larp -pelille olisi kuitenkin kysyntää. 

 

Larppia voi käyttää sellaisenaan nuorisotyön menetelmänä kunnioittavalla asen-

teella, madaltaen osallistumiskynnystä, ja etenkin poistamalla ennakkoluuloja ja 

stereotypioita. Hahmojen tulisi ainakin aluksi olla kevyitä ja pelimaailman kiin-

nostava pelaajille. Kokeneiden pelinjohtajien asiantuntemusta kannattaa hyö-

dyntää ja mielellään ottaa larppiin mukaan myös kokeneita pelaajia aloittelijoi-

den lisäksi.  

 

Kun mietitään, miten larpista voidaan tehdä matalan kynnyksen menetelmä yh-

teisöpedagogin ammatilliseen työkalupakkiin, voidaan todeta, että hyvä larppiin 
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pohjautuva menetelmä sisältää larppaamisessa parhaina koetut asiat. Samalla 

se kuitenkin onnistuu välttämään larp-tapahtuman mukanaan tuomat haasteet, 

kuten aikataulu- ja resurssiongelmat, sekä larpin monimutkaisen rakenteen. Se 

on helposti lähestyttävä ja yksinkertainen, mutta voi kasvaa suuriksi kokemuk-

siksi. Se on tuote, jota voi käyttää sellainenkin henkilö, joka ei tiedä mitä larp-

paaminen on.  

 
 

6.4 Larp tuotteeksi: #Näkökulmaa 

 

Eräs tällainen tuote on kehittämistyönä ideoimani, kehittämäni ja tuottamani 

larppiin perustuvaa #Näkökulmaa -peli ja sen Vallan tarinoita -lisäosa. #Näkö-

kulmaa on toiminnallinen, ajatuksia herättävä peli, jonka kehitin osana syventä-

vää työharjoitteluani Lights On! -hankkeessa. Yhteisöpedagogin ammatilliseen 

osaamiseen kuuluu oletusarvoisesti yhä enemmän ja enemmän palvelujen tuot-

taminen, tuotteistaminen ja tuotteistamisprosessin kehittäminen (Kluukeri-

Jokinen 2012, 76). Täsmälleen samanlaista tuotetta kuin #Näkökulmaa ei ollut 

olemassa, joten kahden erillisen pelin yhtäaikaiset tuotteistamisprosessit myös 

tukivat toisiaan.  

 

 #Näkökulmaa- peruspeliä, jota voi pelata missä vain, sain ideoida vapaasti itse. 

#Näkökulmaa- Vallan tarinoita -lisäosaa varten kävin kolmella Lights On! -

kohteella (Rapolan linnavuori, Raaseporin linna ja Kuusiston linnanrauniot) bo-

dy-stormaamassa. Benchmarkkasin kohteiden historiaa ja etsin sieltä kiinnosta-

via tarinoita ja hahmoja, jotka kirjoitin lyhyiksi ja selkeiksi pelihahmoiksi.  

 

Pelillistäminen perustuu olettamukseen, että mikä tahansa sisältö muuttuu 

hauskaksi tai ainakin hauskemmaksi, jos siitä tehdään peli. Pelit vuotavat joka-

päiväiseen elämäämme monissa muodoissaan ja pelillistämisen hyödyntäminen 

on ajan hermoilla olemista. Pelillistäminen ja pelisuunnittelu ovat lähellä toisi-

aan, mutta niillä on eräs olennainen ero: Pelisuunnittelu pyrkii tekemään pelistä 

mahdollisimman hyvän, kun taas pelillistäminen pyrkii lisäämään jonkin muun 

palvelun tai järjestelmän arvoa ja tekemään siitä motivoivamman. (Aurava ym. 

2013, 115-116.) Tämä olikin eräs olennainen ero #Näkökulmaa- peruspakan ja 
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#Näkökulmaa- lisäosan tuotteistamisprosessien välillä: #Näkökulmaa on uusi 

konsepti, josta pyrin tekemään mahdollisimman hyvän. #Näkökulmaa- Vallan 

tarinoista pyrin tietysti myös tekemään mahdollisimman hyvän, mutta sen tarkoi-

tuksena on houkutella kävijöitä Lights On! -kohteille ja opettaa historiaa tuomal-

la sitä eläväksi.  

 

Korttien tuottamisessa oli useita vaiheita. Ensin hioin perusideaa ja konseptia 

niin, että päädyin tekemään kaksi erillistä peliä, jotka ovat fyysisesti korttipakan 

muodossa. Seuraavaksi minun tuli tutustua Lights On! -kohteisiin ja niiden histo-

riaan. #Näkökulmaa- lisäosaan ideoin 55 hahmoa käyttäen kohteiden historias-

ta ja paikoista saamiani ajatuksia. Käytin bodystormingia käyden kohteilla ja 

ideoiden hahmoja niiden tulevassa käyttöympäristössä. Perusosaan puolestaan 

minun tuli itse keksiä 55 hahmoa, ja tähän käytin yhden miehen aivoriihtä. Heit-

telin ideoita paperille, joista sitten valitsin parhaat ja jatkokehitin ne hahmoiksi. 

Tässä kohtaa keksin myös + hahmot, joilla on pelissä valmiiksi kerrottu kontakti. 

#Näkökulmaa- lisäosassa hahmoja pelataan vuosiryhmittäin, ja + hahmoja voi 

pelata useampi pelaaja samaan aikaan. Kirjoitin myös säännöt ja taitoin #Näkö-

kulmaa -peruspakan. Kehitin lisäksi Kuusiston linnanraunioille hahmoryhmiä 

varten aarteenetsintäradat, ja kävin siellä vielä toisenkin kerran bodystormaa-

massa. Tällä kertaa kävelin kaikki hahmojen aarteenetsintäradat läpi ja tein 

huomioideni perusteella muutoksia ratoihin.  

 

 

6.5 #Näkökulmaa: Näkökulmaa pedagogiseen larppaamiseen 

 
Larp on osallistava menetelmä niin hyvässä kuin pahassakin. Webropol-kyselyn 

mukaan osallistavat menetelmät koetaan hyödyllisiksi, sillä niillä nuoret tulevat 

helpommin toimintaan mukaan ja saavat onnistumisen kokemuksia. Osallistavat 

menetelmät pitävät nuorten mielenkiintoa yllä ja he kokevat, että heidän osalli-

suudellaan ja mielipiteillään on väliä. Toisaalta huonosti toteutettuna ne saatta-

vat myös johtaa tilanteeseen, jossa joku nuori kokee jäävänsä ryhmän ulkopuo-

lelle tai tuottaa jopa tunnelukkoja ja ahdistusta. Perjantaina 4.3. pelatun #Näkö-

kulmaa- Vallan tarinoita -pilotin tulokset puhuvat niin osallistavien menetelmien 

kuin pelillistämisenkin hyödyllisyyden puolesta. 
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Pilottiin osallistui 19 pelaajaa. Pelaajien saavuttua jaoin heille kortit ja kehotin 

tekemään niin kuin säännöissä lukee. Pelikonsepti oli kaikille uusi ja jotkut ky-

syivät varmistusta omille ajatuksilleen. Havainnointini mukaan pelaajilla meni 

noin kymmenestä kolmeenkymmeneen minuuttia valita hahmo ja valmistautua 

pelaamaan. Havainnointimuistiinpanojeni mukaan ennakkotunnelmat pelaajien 

keskuudessa olivat uteliaat, epäileväiset, odottavan innostuneet ja hieman 

hämmentyneetkin.  

 

Pelaajat pääsivät nopeahkosti jyvälle pelin ideasta ja innostuivat pelaamaan. 

Havainnoin peliä nuotiopaikalta käsin, sillä se oli eräs pelin keskeisistä tapah-

tumapaikoista ja toisaalta kirjoitettu peliin sellaiseksi paikaksi, jossa hahmot 

saattavat kokea kohtaamisia ennalta tuntemattomien henkilöiden kanssa. Li-

säksi nuotiopaikalta voi helposti havainnoida myös Kuusiston linnanraunioiden 

ja sen ympäristön tapahtumia. Pelin aikana havaitsin 13 satunnaista ja toisis-

taan riippumatonta positiivista reaktiota, kuten naurua, riemunkiljaisuja, juoksu-

pyrähdyksiä tai hihkuntaa. Pelaajat myös omaksuivat pelikokemuksen hyvin, 

sillä pelin aikana kohtasin vain kolme henkilöä niin, että pelaaja oli omana itse-

nään, kun taas kohtasin pelaajan roolihahmonaan 15 kertaa. Peli kesti no-

peimmilla pelaajilla noin 40 minuuttia ja 75 minuutin aikana kaikki olivat pelan-

neet ratansa läpi. Selvästi suurin määrä pelaajia pelasi ratansa alle tunnissa. 

 

Vapaa-ehtoiseen paperiseen palautekyselyyn vastasi 18 pilottiin osallistuneista 

pelaajista. Kyselyssä kysyttiin pelattua peliä (jokainen pilottiin osallistunut pelasi 

#Näkökulmaa- Vallan tarinoita -peliä,) hahmon nimeä ja lisäksi kartoitettiin 9 

Osgoodin asteikon (Heikkilä 2008, 54) mukaisella kysymyksellä pelaajien ko-

kemuksia pelistä ja hahmostaan. Lisäksi kyselylomakkeen toiselle puolelle sai 

vapaasti kirjoittaa terveisiä, kommentteja ja kehittämisideoita. Siirsin kyselyihin 

tulleet vastaukset webropol -ohjelmaan, jotta tulosten tarkastelu ja analysointi 

olisi helpompaa. Kyselyn tulokset olivat kaiken kaikkiaan erittäin positiivisia ja 

rohkaisevia. Kahdeksan vastaajaa oli pitänyt hahmostaan erittäin paljon ja kuusi 

vastaajaa paljon. Vain yksi vastaaja ei pitänyt hahmostaan. Kuitenkin hänkin, 

kuten yhteensä 16 vastaajaa pelaisi mielellään uudestaan #Näkökulmaa- Vallan 
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tarinoita. Vain kaksi vastaajaa eivät olleet varmoja, pelaisivatko he uudestaan 

#Näkökulmaa. 

 

 

KUVIO 10. Suurin osa pelaajista koki #Näkökulmaan positiiviseksi kokemukseksi. 

 

Suurin osa pelaajista koki pelin positiivisena kokemuksena(KUVIO 10). Pelaa-

jista yksi oli larpannut monta kertaa aikaisemmin ja kolme olivat joskus larpan-

neet. Kukaan vastaajista ei kokenut hahmoon eläytymisen olevan erittäin help-

poa, mutta vain kaksi vastaajaa koki eläytymisen vaikeaksi. Kymmenen pelaa-

jaa myös koki, että hahmoon eläytyminen paransi heidän kokemustaan raunio-

linnakohteella.  

 

Jotkut pelaajat innostuivat myös somettamaan #Näkökulmaasta. Löysin sosiaa-

lisesta mediasta hyväntuulisia kuvia Reinhold Hausenista, Aavetutkijasta ja Pe-

pe Willbergin fanista kuskeineen (Kuva 3). Kaikki kuvat olivat iloisia ja pirteitä, 

niistä välittyi positiivinen tekemisen ja tavoitteen saavuttamisen tunnelma. Myös 

kyselyn avoimien kenttien vastauksiin tuli paljon kiitoksia hienosta kokemukses-

ta. 
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Kuva 3. Eletään vuotta 1966 ja Pepe Willbergin fanit menivät juuri ”kihloihin” (Valoku-

vaaja: Janni Mäkelä). 

 

Pilotoinnista jäi paljon käteen: Ensinnäkin se oli jo itsessään osoitus, että #Nä-

kökulmaa -Vallan tarinoita toimii käytännössä. Peli oli helposti lähestyttävä ja 

omaksuttavissa suhteellisen lyhyessä ajassa. Osallistujat kokivat pelin mielen-

kiintoisena ja se täytti tavoitteensa kohteen mielenkiintoisuuden lisäämisestä. 

Peli toi kohteelle mielekästä tekemistä ja tarjosi näkökulmaa kohteen historiaan. 

Sen täysi potentiaali nuorisotyön menetelmänä vaatii vielä lisäkokeilua paljastu-

akseen, mutta jo tämän yhden pilotin perusteella voidaan sanoa #Näkökulmaan 

olevan onnistunut pedagoginen larp-tuote ja työkalu yhteisöpedagogin ammatil-

lisessa työkalupakissa. 

 

 

6.6 #Näkökulmaa: Larppiin pohjautuva fyysinen korttipeli  

 
#Näkökulmaa on toiminnallinen, ajatuksia herättävä peli.  Se koostuu 55 peli-

kortista, sääntöpaperista ja säilytyslaatikosta. Pelikorteissa on uusia näkökul-

mia, joita pelaaja voi omaksua. Yksi korteista on ohjaaja-kortti. Ohjaaja-kortti on 

myös hahmokortti, vaikka onkin samalla innostaja ja fasilitaattori. 39 korteista 

ovat punaisia tehtävä-kortteja. Niissä on selkeästi toiminnallinen hahmo. Näitä 
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ovat esimerkiksi lintubongari, ympäristötaiteilija ja henkilö, joka syö vain villinä 

kasvavaa ruokaa – ja on siis tullut nyt hakemaan itselleen ateriaa.  

 

12 korteista ovat sinisiä ajattelukortteja. Nämä kortit esittävät jotain uutta ajatel-

tavaa ja pohdiskeltavaa. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi muusikko, joka 

inspiroituu ympäristön äänistä, taivaalle katsoja, joka pohtii ihmisten mitättö-

myyttä kosmisuudessa ja runoilija, joka katsoo lehtien nurjaa puolta ja antaa 

värejä tuoksuille.  

 

Kolme korttia, oranssit jokerikortit, ovat tunnekortteja. Tunnekorttien hahmot 

menevät kaikkein pisimmälle eläytymisen saralla, näiden korttien kohdalla tar-

koituksena on kokea tunteita. Näitä kortteja ovat esimerkiksi henkilö, joka on 

juuri menettänyt jonkun läheisensä ja on nyt tullut sellaiselle paikalle, jossa vietti 

tämän kanssa usein aikaa.  Nämä kortit menevät jo hyvin syvälle eläytymisen 

asteelle. Sekä sinisissä että valkoisissa korteissa on ikäsuositukset.   

 

#Näkökulmaa- Vallan tarinoita on oma korttipakkansa, jossa on myös 52 varsi-

naista pelikorttia ja 3 jokeria. Varsinaiset pelikortit jakautuvat 4 kohteen mu-

kaan: Rapola, Kuusiston linnanrauniot, Raaseporin linna, sekä Vallisaari. Kulle-

kin kohteelle on 13 hahmoa, jotka pohjautuvat oikeisiin historiallisiin henkilöihin. 

Kullakin kohteella voi suorittaa tehtäväratoja näihin hahmoihin pohjautuen. Teh-

täväratoja suorittaessaan tulee samalla tutustuneeksi kohteeseen ja sen histori-

aan. Lisäosan jokerikortit ovat aikamatkailijoita tulevaisuudesta, aavetutkijoita ja 

ulkoavaruuden muukalaisia, jotka katsovat historiaa toisesta näkökulmasta kuin 

me. 

 

#Näkökulmaa- peruspeliä voi pelata missä tahansa, jopa sisätiloissa. Sitä voi 

myös käyttää menetelmänä esimerkiksi koulussa kuvaamataidon tai ilmaisutai-

don tunneilla. Se on peli, jota nuorisotyöntekijät voivat pelata yhdessä nuorten 

kanssa vaikka nuorisotalon viereisessä puistossa. Se myös sopii hyvin esimer-

kiksi koulun ulkoilu-teemapäiviin ja työpaikkojen ryhmäyttämistoimintaan. 

#Näkökulmaa- Vallan tarinoita voi pelata Metsähallituksen Lights On! -kohteilla. 

Se sopii kenelle tahansa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Lights On! -

hankkeessa kehitetään Vallan tarinoita -lisäosasta lisäksi tulossa mobiiliversio, 
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jossa on tunnisteet aarteenetsintäratojen älylliselle ja fyysiselle vaativuudelle. 

Mobiiliversiosta löytyy siis myös esteettömiä ja kevyempää ajattelua vaativia 

ratoja.   

 

 

6.7 #Näkökulmaa: käyttöarvo ammatillisella kentällä  

 

#Näkökulmaa- Vallan tarinoita on helposti lähestyttävä, matalan kynnyksen 

larp- peli. Se tuo sisältöä Lights On! rauniolinnakohteille ja se on viihdyttävä. 

Sillä on kuitenkin potentiaalia enempäänkin. Sillä voidaan saavuttaa pedagogi-

sia tavoitteita.  Peli oli omaksuttavissa suhteellisen lyhyessä ajassa. Pilotointiin 

osallistuneet pelaajat kokivat pelin mielenkiintoisena ja se täytti tavoitteensa 

kohteen mielenkiintoisuuden lisäämisestä. Peli toi kohteelle mielekästä tekemis-

tä ja tarjosi näkökulmaa kohteen historiaan. 

 

#Näkökulmaa- peruspeli on vielä helpommin lähestyttävä kuin Vallan tarinoita- 

lisäosa. Se on helposti lähestyttävä ja sisältää larppaamisen syvimmän ytimen: 

Siinä on hahmoja, joihin eläydytään, ja jotka vuorovaikuttavat keskenään. Sitä 

pelatessa vaihdetaan pelin mukaisesti näkökulmaa maailmaan ja sometetaan 

uudesta näkökulmasta. Kun sosiaalinen media sisältyy pelikonseptiin, innostaa 

se nuoria osallistumaan: Ainakin yksi pelin tavoite on jo heille tuttu (Weissenfelt 

& Huovinen 2015). Toisaalta peliä voi pelata myös ilman sosiaalista mediaa. 

Peli antaa valmiit hahmot, valmiin konseptin, yksinkertaiset säännöt ja jopa fa-

silitointiohjeet nuorisotyöntekijälle ohjaaja -kortissa. Pilotin mukaan uudetkin 

pelaajat omaksuvat pelikonseptin nopeasti. Lisäksi sosiaalisen median käyttö 

antaa jo valmiiksi välineen pelin jälkipurkuun ja pedagogiseen keskusteluun: 

Sometetut hetket herättävät keskustelua. Lisäksi pelissä on eri tasoja, joilla voi 

syventää pelikokemusta konseptin tultua tutummaksi. 

 
#Näkökulmaa on matalan kynnyksen pedagoginen larp, jossa nuori pääsee 

olemaan asiantuntija: Pelattuaan peliä nuori on saanut uudenlaisia ja ainutlaa-

tuisia kokemuksia, joista hän tietää parhaiten. Ohjaaja on myös pelannut peliä, 

jolloin ohjaaja ja nuori ovat tasa-arvoisia kokemuksissaan.  
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7 LOPUKSI 

 
 
Media muokkaa yhteiskunnan arvoja ja normeja. Nuoret viettävät yhä enemmän 

aikaansa sosiaalisessa mediassa ja internetissä (Weissenfelt & Huovinen 

2015), ja nuorisotyön pitää voida vastata sen mukanaan tuomiin uusiin haastei-

siin. Aikamme arvoliberalismi ja oman itsen määrittelyn pakko tuo lisää kerrok-

sia nuorisotyön arkipäiväisiin tilanteisiin (Purjo 2012; Helve 2007). Uudenlaisten 

menetelmien ja lähestymistapojen kehittäminen nuorisotyöhön on eräs ratkaisu 

yhteiskunnallisen muutoksen asettamiin haasteisiin. Nuorisotyö on siirtynyt 

verkkoon ja samalla kehitetään uudenlaisia ja tämän päivän tarpeisiin vastaavia 

muotoja perinteisestä nuorisotyöstä. Samaan aikaan yhteiskunta muuttuu siihen 

suuntaan, että jokaisen ihmisen pitäisi olla yksilönä yhteisöstä erottuva ja mer-

kittävä – vain siten voi ”tulla joksikin”. 

 

#Näkökulmaa tarjoaa todellisuuspakoa ja eskapismia niin, että ote tähän maa-

ilmaan säilyy. Se on larppia olematta kuitenkaan larppia perinteisimmässä 

muodossaan. Komonen (2014, 441) peräänkuuluttaa malleja ja käytäntöjä, jois-

sa nuoret voivat käsitellä ja muodostaa käsitystä omasta minuudestaan. Teke-

määni webropol- kyselyyn vastanneista joskus larpanneesta henkilöstä 64% 

koki larppaamisen vahvistaneen itsetuntemustaan (KUVIO 4). Tanskan edularp-

kouluissa, Østerskov Efterskolessa ja Efterskolen Epoksessa on saatu häm-

mästyttäviä tuloksia niin nonformaalin, informaalin kuin formaalinkin oppimisen 

saralla. Kun larppaamisessa kerran on kysymys siitä, että asetutaan toisen 

henkilön rooliin ja koetaan hänen kokemansa asiat, niin ei ole ihmekään, että 

puolet webropol- kyselyyn vastanneista larppaajista kokee empatiakykynsä 

kasvaneen larppaamisen seurauksena.  

 

Larppaamisessa tiivistyy syyt, miksi elämyksellisyys ja osallistavuus ovat tämän 

päivän kuumia trendejä. Edularp tiivistää myös pelillistämisen parhaat puolet. 

Larpissa pelaaja pääsee kokemaan itse ja saamaan sitä kautta kaikkein inten-

siivisimpiä elämyksiä. Enää ei riitä, että katsotaan jonkun muun kokemista tai 

kuullaan, kun joku muu kertoo kokemuksistaan, vaan halutaan päästä itse ole-
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maan osallisia. Larp mahdollistaa osallisuuden, oli aiheena tai miljöönä mikä 

tahansa. Lisäksi ihmiset oppivat eri tavoilla: Suomalaisissa kouluissa opetus 

tapahtuu joko visuaalisesti tai kuuntelemalla. Tanskan edularp-kouluissa on oi-

vallettu, että oppia voi myös kokemalla, leikkien ja simuloiden kuten Stenroskin 

(2015) asian ilmaisee. Harvoin löytää toiminnan muotoa, joka jo perusolemuk-

seltaan on yhtä kehittävä kuin larp. 

 

Larp ansaitsee paikkansa nuorisotyön kentällä. Miksi kutsuisimme draamakas-

vatukseksi sellaista, jossa pelikasvatus ja seikkailukasvatus ovat aivan yhtä tär-

keänä osa-alueena. Tällä hetkellä erilaiset larp-lähtöiset menetelmät, kuten si-

muloinnit ja näytellyt tulevaisuustyöpajat lokeroidaan usein draamaharjoitteiden 

alle. Jos ne irrotettaisiin draaman käsitteestä ja huomattaisiin pelaamisen, elä-

myksen ja seikkailun olevan yhtä tärkeitä tavoitteita, voitaisiin päästä uudelle 

tasolle. Olen itse sitä mieltä, että menetelmien lokeroinnista voitaisiin luopua 

tyystin, mutta kun niitä kerran käytetään, ansaitsee larp oman lokeronsa.  

 
Opinnäytetyön tilaajan edustajan, Aino von Boehmin mukaan Metsähallitukses-

sa ollaan tyytyväisiä tekemääni työhön. Erityistä kiitosta saivat innostukseni, 

asiantuntemukseni sekä kiinnostukseni aihetta kohtaan. Von Boehm myös tote-

si, etten luultavasti olisi voinut saada aikaiseksi yhtä upeaa lopputulosta ilman 

uskomatonta omistautumistani aiheelle. Hän totesi, että Metsähallitus aikoo ot-

taa molemmat #Näkökulmaa- pelit käyttöön kohteillaan. Vallan tarinoita- lisä-

osasta kehitetään Lights On! –hankkeessa mobiiliversio ja perusosa laitetaan 

jakeluun netin kautta muillekin kasvattajaverkostoille kuin Metsähallituksen omil-

le ympäristökasvattajille. Lights On! –hankkeen tiimoilta #Näkökulmaa jaetaan 

mitä luultavimmin myös Humakin kautta.  

 

Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut erittäin mielenkiintoinen ja inspi-

roiva prosessi. Aihe on sydäntäni lähellä, ja sen mielenkiintoisuus ja ajankohtai-

suus ruokkivat ehtymätöntä intoani tätä työtä kohtaan. Työn lopputuotos, #Nä-

kökulmaa ja sen Vallan tarinoita –lisäosa tulevat olemaan merkittäviä ja hyödyl-

lisiä menetelmiä paitsi omassa ammatillisessa työkalupakissani, myös koko 
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ammattikentällä. En olisi saanut tätä opinnäytetyötä valmiiksi ilman rakkaita ys-

täviäni Jannia ja Annaa, jotka jaksoivat kärsivällisesti elää kanssani tätä opin-

näytetyötäni suurista linjauksista viimeisiin pilkkuihin asti.  
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LIITTEET 
 

Liite 1: Webropol- kyselyrunko 

 

larp nuorisotyössä 

 

Sukupuolesi 

Mies 

Nainen 

Muu 

En halua sanoa 

 

Ikäsi 

0-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-15 

46-50 

51-60 

61-70 

yli 70 

 

Kotipaikkasi 

Etelä-Suomi 

Länsi-Suomi 

Itä-Suomi 

Lappi 

Ahvenanmaa 

Ulkomaat 

Muu 

En halua sanoa 
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Tiedätkö, mitä on larppaaminen? 

Kyllä 

En 

En ole varma 

 

Oletko joskus larpannut? 

Kyllä (kysymykseen 6) 

En (kysymykseen 27) 

 

Kuinka monta kertaa olet larpannut? 

1-10 

11-25 

26-50 

51-75 

76-100 

101-200 

yli 200 

 

Minkä ikäisenä larppasit ensimmäisen kerran? 

0-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-40 

41-50 

yli 50 

 

Minkälaisten tahojen järjestämissä larpeissa olet ollut? 

Kaupungin nuorisotoimi 

Muu kolmannen sektorin palvelu 

Rekisteröity yhdistys 

Yksityinen henkilö/henkilöt 

Yritys 
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Muu, mikä? 

 

Paljonko sinulla menee rahaa yhteen larppiin keskinmäärin (pelaajana, sisältä-

en puvut, matkat, ruoat yms.)? 

0-10 euroa 

11-50 euroa 

51-100 euroa 

101-150 euroa 

151-200 euroa 

201-250 euroa 

251-300 euroa 

yli 300 euroa, paljonko? 

 

Mitkä taitosi ovat kehittyneet larp-toiminnan seurauksena? (pelaajana) 

Empatiakyky 

Kohtaamistaidot 

Muut sosiaaliset taidot 

Elämänhallintataidot 

Itsetuntemus 

Opiskelutaidot 

Muut sosiaaliset taidot, mitkä? 

Käsityötaidot 

Kodinhoitotaidot 

Rakentamistaidot 

Selviytymistaidot 

Pelit ja leikit 

Musiikilliset taidot 

Matemaattiset taidot 

Luonnontieteiden tuntemus 

Luonnon tuntemus 

Muut käytännön taidot, mitkä? 

 

Onko larpeissa oppimistasi taidoista ollut sinulle hyötyä pelien ulkopuolisessa 

elämässäsi? 

Kyllä, mistä taidoista? 
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Ei. 

En ole oppinut larpeissa mitään. 

En osaa sanoa. 

 

Onko larppaaminen vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiisi pelien ulkopuolella? 

On, positiivisesti. Miten? 

On, negatiivisesti. Miten? 

Ei ole 

En ole varma 

En halua vastata 

 

Oletko järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä larppia? 

Kyllä (kysymykseen 14) 

En (kysymykseen 27) 

En ole varma (kysymykseen 27) 

 

Kuinka monta larppia olet järjestänyt/ollut mukana järjestämässä? 

1-5 

6-10 

11-20 

21-40 

41-60 

yli 60, kuinka monta? 

 

Minkä ikäisenä järjestit ensimmäisen larppisi? 

0-10 

11-15 

16-20 

21-30 

31-40 

41-50 

yli 50 

 

Miten olet hoitanut järjestämiesi larppien rahoituksen? 

Pelaajat maksavat pelimaksun 
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Apuraha 

Ulkopuolinen sponsori 

Olen maksanut pelin kulut itse 

Pelin järjestämisestä ei ole koitunut kuluja 

Jotenkin muuten, miten? 

En halua kertoa 

 

Koen saaneeni tukea seuraavilta tahoilta larppia järjestäessäni 

Pelaajat 

Muut järjestäjät 

Kaupungin nuorisotoimi 

Perhe 

Ystävät 

 

Mitkä taitosi ovat kehittyneet pelinjohtamisen seurauksena? 

Opiskelutaidot 

Elämänhallintataidot 

Itsetuntemus 

Kohtaamistaidot 

Oppimistaidot 

Muut sosiaaliset taidot, mitkä? 

Projektinjohtaminen 

Tapahtumantuottaminen 

Toimintasuunnittelu 

Organisointi 

Delegointi 

Turvallisuussuunnitelman tekeminen 

Muut taidot, mitkä? 

 

Onko larpin järjestämisen seurauksena oppimillasi asioilla ollut hyötyä pelien 

ulkopuolisessa elämässäsi? 

Kyllä, mistä asioista? 

Ei 

En osaa sanoa 

En halua kertoa 
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Onko larpin järjestäminen vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiisi pelien ulkopuolella? 

On, positiivisesti. Miten? 

On, negatiivisesti. Miten? 

Ei ole 

En ole varma 

En halua vastata 

 

Oletko järjestänyt larpin/larppeja erityisryhmille? 

Kyllä, mille? 

 Lapset 

 Seniorit 

 Kielivähemmistöt 

 Vammaiset 

 Kuntoutujat 

 Muu, mikä? Kerro seuraavassa kohdassa. 

En 

En ole varma 

En halua vastata 

 

22. Kerro kokemuksistasi larpeista, joissa on ollut mukana henkilöitä, joilla on 

erityistarpeita. 

 

Larppia järjestäessäni olen kokenut seuraavat osa-alueet haastavaksi 

Luova suunnittelu 

Kirjoittaminen 

Askartelu ja rakentaminen 

Majoituksen järjestäminen 

Ruokailun järjestäminen 

Pelipaikan etsiminen 

Pelipaikasta huolehtiminen 

Turvallisuusasioista huolehtiminen 

Raha-asioista huolehtiminen 

Aikataulutus 

Projektitoiminta 
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Organisointi ja delegointi 

Yhteistyö virallisten tahojen kanssa 

Kanssakäyminen muun pelinjohdon kanssa 

Kanssakäyminen pelaajien kanssa 

Muu, mikä? 

 

Larppia järjestäessäni olen kokenut seuraavat osa-alueet antoisaksi 

Luova suunnittelu 

Kirjoittaminen 

Askartelu ja rakentaminen 

Majoituksen järjestäminen 

Ruokailun järjestäminen 

Pelipaikan etsiminen 

Pelipaikasta huolehtiminen 

Turvallisuusasioista huolehtiminen 

Raha-asioista huolehtiminen 

Aikataulutus 

Projektitoiminta 

Organisointi ja delegointi 

Yhteistyö virallisten tahojen kanssa 

Kanssakäyminen muun pelinjohdon kanssa 

Kanssakäyminen pelaajien kanssa 

Muu, mikä? 

 

Mitä kaupunkisi nuorisotoimen tulisi mielestäsi ottaa huomioon, mikäli he halu-

aisivat järjestää larp-toimintaa kaupunkisi nuorille? 

 

Voisitko olla mukana järjestämässä larppia nuorisotyöllisiin tarkoituksiin? 

 Kyllä, ehdottomasti! Miksi? 

 Luulisin niin, kunhan… 

 Ehkä, mikäli… 

 En usko, miksi? 

 En todellakaan, miksi? 
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Oletko tehnyt töitä nuorten parissa? 

 Kyllä 

 En 

 

Minkä ikäisten nuorten parissa olet työskennellyt? 

 0-5 

 6-8 

 9-11 

 12-14 

 15-17 

 18-20 

 21-23 

 24-26 

 27-29 

 

Minkälaisissa organisaatioissa olet työskennellyt nuorten parissa? 

 Varhaiskasvatus 

 Peruskoulu 

 Toisen asteen koulutus 

 Korkeakoulu 

 Terveyspalvelut 

 Kuntoutuspalvelut 

 Sosiaalipalvelut 

 Työllistymis- tai opintopalvelut 

 Nuorisotalo 

 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut 

 Järjestö 

 Yhdistys 

 Harrastustoiminta 

 Muualla, missä? 

 

Missä toimintaympäristöissä olet työskennellyt nuorten parissa? 

 Kouluympäristössä 

Nuorisotalon kaltaisessa sisätilassa 

Nuoren omassa sisätilassa 
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Ulkona (kaupungissa) 

Ulkona (maalla) 

Ulkona (luonnossa) 

Sosiaalisessa mediassa 

Muualla internetissä 

Muualla, missä? 

 

Miten mielestäsi toimintaympäristö vaikuttaa nuorten kanssa tehtävässä työs-

sä? 

 

Oletko käyttänyt osallistavia menetelmiä työssäsi nuorten parissa? Mitä? 

 Kuvataide 

 Draama 

 Käsityöt 

 Tarinankerronta 

 Valokuva 

 Seikkailu 

 Luonto 

 Liikunta 

 Pelit (digitaaliset) 

 Pelit (ei-digitaaliset) 

 En mitään näistä 

 Muu, mikä? 

Mitä hyötyjä tai haittoja osallistavista menetelmistä olet havainnut työssäsi nuor-

ten parissa? 

 Osallistavat menetelmät ovat hyödyllisiä koska: 

 Osallistavat menetelmät ovat haitallisia koska: 

 

 

Tiedätkö, mitä ovat edu-pelit? 

 Kyllä 

 En 

 En ole varma 
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Mikäli larpin keinoja käyttäen tehtäisiin matalan kynnyksen osallistava peli, oli-

sitko kiinnostunut kokeilemaan sitä? 

 Kyllä, ehdottomasti! 

 Kyllä varmaankin 

 Ehkä 

 En usko 

 En todellakaan! 

  

Tuetaanko teidän organisaatiossanne nuorten omia projekteja? 

 Kyllä, miten? 

 Ei 

 En ole varma 

 En halua vastata 

 

 Voisiko organisaatiosi auttaa nuorta/nuoria järjestämään larp tapahtuman? 

(esim. tarjoamalla tiloja, laitteistoa, majoitusta kauempaa tuleville pelaajille, 

apua markkinoinnissa?) 

 Kyllä, olemme tehneet näin ennenkin. Miten? 

 Kyllä, voisimme auttaa. Miten? 

 Ehkä. Missä tapauksessa? 

 Tuskin. Miksi? 

 Ei todellakaan. Miksi? 

 

 Voit jättää tähän vapaasti ajatuksiasi aiheesta larp nuorisotyön menetelmänä. 

Mikäli sinulla on kokemuksia tai ajatuksia, joita haluaisit jakaa myös haastatte-

lun muodossa, voit ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen  

kerttu.lehto@humak.edu . 
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Liite 3: Popup -haastattelurunko 

 

Tänään on lauantai, 7.11.2015. Olemme Otavassa, X-conissa. Minun nimeni on 

Kerttu Lehto ja suoritan täällä haastatteluja opinnäytetyötäni varten. Opinnätyte-

työni käsittelee larppia nuorisotyön menetelmänä. Haastattelu tehdään ano-

nyymisti.  

 

Haastateltavakseni on saapunut ________ vuotias larppaaja. Sopiiko sinulle, 

että äänitän haastattelun? 

 

Kertoisitko ensiksi, milloin larppasit ensimmäisen kerran? 

 

Mitä kautta päädyit larppaamaan ensimmäisen kerran? 

 

Mikä on mieleenpainuvin larp- muistosi?  

 

Mitä haasteita olet joutunut kohtaamaan larp- urasi aikana? 

 

Miten larpista voisi tehdä helpommin lähestyttävän, jos sitä käytettäisiin esimer-

kiksi nuorisotyössä? 

 

Ja vielä lopuksi: Miksi larppaat? 

 

Kiitos kovasti haastattelusta. Laitan opinnäytetyöni linkin SuomiLarp- foorumille 

kun se valmistuu. Lopetan nyt äänittämisen. 
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Liite 3: Rovaniemen haastattelurunko 
 
 
Tänään on 8.1.2016 ja me istumme Rovaniemellä Kauppayhtiön tiloissa. Kans-
sani ovat Laura Halvari ja Virva Vuopala, jotka ovat Rovaniemen liveroolipelaa-
jien hallituksen jäseniä. Rovaniemen liveroolipelaajat on Rovaniemeläinen larp- 
yhdistys. Tarkoituksenani on haastatella Halvaria ja Vuopalaa opinnäytetyötäni 
varten, joka käsittelee larppia nuorisotyön menetelmänä. Sopiiko teille, että ää-
nitän haastattelun? 
 
 
Ekana kertoisitteko vähän Rollista. Milloin se on perustettu ja mitä te tarkalleen 
ottaen teette? 
 
Paljonko jäseniä? Pelaajia? Onko teidän jäsen/pelaajakunta kovin vaihtuvaista? 
 
Itsestänne: Kauanko olette larpanneet? 
 
Miten larp-skene on muuttunut peliurasi aikana? 
 
Mieluisin pelimuistosi? 
 
Millaisia haasteita olet kohdannut larp- urasi aikana? 
 
Onko teillä Rollissa jotain Yhteistyökumppaneita? Nuorisotoimi? 
 
Olisiko/onko Larp toimiva/kysytty nuorisotyön muoto? 
 
Miten larppia nuorisotyön muotona voisi kehittää lisää? Oletteko soveltaneet 
larppia/voisko larppia soveltaa? 
 
Miten toimii vapaaehtoistoimintana toteutettu larppaamistoiminta osana nuori-
sopalveluita? Miten työlästä se on? 
 
Pedagoginen roolipelaaminen vs. edu-larp. Mahdollista suomessa, Rovaniemel-
lä? 
 
Kiitos kovasti haastattelusta, sammutan nyt nauhurin. 
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Liite 4: Mike Pohjolan haastattelurunko 
 
Tänään on 18.2.2016. Minä olen Kerttu Lehto ja haastateltavanani on Mike 
Pohjola. Haastattelen Pohjolaa opinnäytetyötäni varten, joka käsittelee larppia 
nuorisotyön menetelmänä. Sopiiko sulle, että äänitän haastattelun? 
 
Voisitko ekana kertoa, kuka olet ja mitä teet työksesi? 
 
Voisitko kertoa, larp-historiastasi. Mistä asti ja miten alkoi? 
 
Miten larp-skene on muuttunut? 
 
Sulla kun on kansainvälistä larp- kokemusta, niin suhtaudutaanko ulkomailla 
larppiin eri tavoin kuin suomessa? 
 
Onko sulla kokemuksia larpista nuorisotyössä? 
 
Larpin edut nuorisotyössä? Larpin haasteet nuorisotyössä? 
 
Voisitko kertoa vähän jeepformeista ja marpeista? Sopisivatko ne nuorisotyö-
hön? Miksi? 
 
Voisko larppia soveltaa ja kenties tuotteistaa nuorisotyön menetelmäksi? 
 
Mitä sulle tarkoittaa pelikasvatus? 
 
Oletko pelikasvattaja?Mikä tekee pelikasvattajan? 
 
Mitä mahdollisuuksia pelikasvatus tarjoaa nuorisotyöhön? 
 
Mitä roolipelien käyttö antaa käsillä olevaan nuorisotyön tilanteeseen? 
 
Minkälaisissa ympäristöissä roolipelejä voi käyttää? 
 
Vaikuttaako kasvatustilanne tai –ympäristö ropemuodon valintaan? Miten ja 
miksi? 
 
Onko jotain tilanteita tai ympäristöjä, mihin ne sopivat erityisen hyvin? 
 
Onko Suomi valmis edularppiin tai pedagogiseen larppiin? 
 
 
Kiitos paljon haastattelusta. Sammutan nyt tämän nauhurin. 
 
 
 
 
Liite 5: Havainnointilomake 
 
 

Osallistuneita pelaajia 
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Spontaanisti ilmaistut asenteet ennen peliä 
 
 
 
Aikaa kulunut pelin/roolin omaksumiseen (ei hahmoa etukäteen) 
Alle 5 min       5-10 min              10-20 min            20-30 min             yli 30 min 
 
 
Pelaaja tuli vastaan omana itsenään 
 
 
Pelaaja tuli vastaan roolihahmossa 
 
 
Pelin aikana havaitut positiiviset reaktiot (riemunkiljahdus, ryntäys, intoilu, nauru 
yms.) 
 
 
Pelin aikana havaitut negatiiviset reaktiot(valitus, murjotus, laahustus yms.) 
 
 
Pelin kesto  
Alle 15 min   15-30 min 30-45 min 45-60 min 1h- 1h15min    1h15min-1,5h        
 
yli 1,5h 
 
Loppuun asti pelanneet pelaajat 
 
Peli jäi kesken 
 
Pelaajien spontaanit reaktiot 
 
Positiiviset    Negatiiviset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 4: Palautekysely 
 
#Näkökulmaa- palautekysely   4.3.2016 
     

1. Pelaamani peli (ympyröi oikea vaihtoehto):  
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Näkökulmaa- peruspeli                    #Näkökulmaa- Vallan tarinoita 

 

2. Pelaamani hahmo: ________________________________________ 

 

Vastaa kysymyksiin 3- 12 asteikolla 1 (erittäin samaa mieltä) -5 (erittäin eri miel-

tä) 

3. Pelikokemus oli positiivinen 

  1 2 3 4 5 

4. Voisin pelata #Näkökulmaa uudestaan 

1 2 3 4 5 

5. Hahmoon eläytyminen oli helppoa 

1 2 3 4 5 

6. Pidin hahmostani 

1 2 3 4 5 

7. Aarteenetsintärata oli sopivan haastava 

1 2 3 4 5 

8. Hahmoon eläytyminen paransi kävijäkokemustani rauniolinnakohteella 

    1 2 3 4 5 

9. Peli antoi uuden näkökulman rauniolinnakohteen historiaan 

1 2 3 4 5 

10. Haluaisin pelata tällä rauniolinnakohteella muitakin hahmoja 

1 2 3 4 5 

11. Haluaisin pelata #Näkökulmaa Metsähallituksen muilla Lights on! -

kohteilla (Rapola, Vallisaari, Raaseporin linna) 

  1 2 3 4 5 

       12. Voisin matkustaa Metsähallituksen muille Lights on! -kohteille pelatak-

seni #Näkökulmaa 

  1 2 3 4 5 

Kiitos palautteestasi! Lomakkeen toiselle puolelle voit vielä kirjoittaa vapaasti 

tunnelmiasi, kehitysehdotuksia tai terveisiä pelin tekijälle. 



 

www.humak.fi 
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valoteemaisen tapahtuman sisällöt neljään eri tuotantoekosysteemiin, eli kohteeseen. Päämenetelmä-
nä kehittämistyössä käytettiin yhteiskehittelyä. Yhteiskehittely valikoitui kehittämistyön menetelmäksi 
siitä syystä, että tarkoituksena oli ideoida ja kehitellä tapahtumien konseptit yhdessä jokaisella kohde-
paikkakunnalla toimivien paikallisten yrittäjien, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lights On! -
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä opinnäytetyössä käsittelen uuden tapahtumakonseptin varioimista yh-

teiskehittelyn avulla neljään erilaiseen kulttuurihistoriallisesti merkittävään koh-

teeseen Suomessa. Opinnäytetyöni tilaaja on Metsähallitus ja Humak, tarkem-

min näiden kahden organisaation luotsaama Lights On! -hanke, jossa Humak 

on mukana pääyhteistyökumppanina. Lights On! on suomalais-virolainen han-

ke, jonka avulla nostetaan valokeilaan kahdeksan historiallisesti merkittävää 

matkakohdetta. Nämä matkakohteet muodostavat verkoston Suomen ja Viron 

välillä. (Metsähallitus 2016a.)  

 

Opinnäytetyöni tuotos keskittyy Suomen kohteisiin, joita ovat Rapolan linnavuori 

Valkeakoskella, Kuusiston linnanrauniot Kaarinassa, Raaseporin linna Tammi-

saaressa sekä Vallisaari Helsingin edustalla. Näiden kohteiden ongelmana on 

aikaisemmin ollut matkailijoiden ja kävijöiden vähyys. Hankkeen avulla kohtei-

siin kehitetään ja toteutetaan aktiivisempaa, jatkuvaa ja matkailijoita osallistavaa 

toimintaa, muun muassa erilaisia tapahtumia ja tekemistä esimerkiksi mobiilipe-

lien avulla. Tavoitteena on saada kohteisiin enemmän vierailijoita. Hanke kehit-

tää siis näiden aikaisemmin tuntemattomampien historiallisten nähtävyyksien 

asiakaskokemusta ja palvelurakenteita esimerkiksi kunnostetuilla opastauluilla, 

reiteillä ja pysyvällä uudella valaistuksella, joka pidentää matkailukautta. Lisäksi 

luovien uusien osallistavien elementtien, kuten pelillistämisen ja tapahtumien 

avulla, kohteista tehdään mielenkiintoa herättävämpiä. (Metsähallitus 2016a; 

Metsähallitus 2017b.)  

 

Sen lisäksi, että nämä kulttuurikohteet ja luontoympäristöt pysyvät rakenteelli-

sesti kunnossa, niiden kehittäminen ja uusien osallistavien sisältöjen sekä ta-

pahtumien tuottaminen niihin on tärkeää. Kaikilla luonto- ja kulttuurikohteilla on 

vaikutusta niissä vierailevien matkailijoiden psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysi-

seen hyvinvointiin sekä paikallistalouden kehittymiseen. Metsähallituksen luon-

topalveluiden vuonna 2014 tehdyn kävijätutkimuksen mukaan luonto- ja kulttuu-

rikohteiden historiallinen maisema, ympäristön luonto ja yhdessäolo oman seu-

rueen kanssa rentoutti ja toi hyvä mielen. Kävijät myös kokivat vierailun vaikut-

taneen erityisesti heidän henkiseen hyvinvointiinsa. (Metsähallitus 2016.) Tut
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kimuksen mukaan kävijöiden tärkeimpiä syitä kulttuuri- ja luontokohteissa vierai-

luun olivat esimerkiksi kulttuuriperintöön tutustuminen, rentoutuminen, luonnon 

kokeminen ja yhdessäolo oman seurueen kanssa (Kajala & von Boehm 2015, 

70).  

 

Opinnäytetyöni päätavoitteena on tuottaa Suomen kohteisiin suunniteltujen va-

loteemaisten tapahtumien sisällöt. Tapahtumat järjestetään jokaisessa Suomen 

hankekohteessa 26.8.2017 ja ne ovat osa Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia 

sekä Suomen Luonnon päivää, jota vietetään niin ikään samana päivänä. Ta-

pahtumapäivästä on myös konkreettisesti 100 päivää itsenäisyyspäivään. Li-

säksi tapahtumat ovat osa Muinaistulien yön tapahtumia.  

 

Opinnäytetyössäni tutkin sitä, miten tapahtuman pääkonsepti varioidaan toteu-

tusympäristöön sopivaksi kohteen ja ympäristön tuotantoekosysteemi huomioon 

ottaen. Pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, miten saman konseptin tapahtu-

ma muuttuu, kun se viedään erilaisiin ympäristöihin ja mitkä asiat tapahtuman 

luonteeseen tällöin vaikuttavat.  Tutkin myös sitä, miten uusi tapahtumakonsepti 

ja sen sisältö varioidaan eri kohteisiin erityisesti yhteiskehittelyn avulla. Jokai-

sen kohteen valotapahtuman suunnitteleminen on käynnistynyt kohdepaikka-

kunnalla järjestetystä workshopista, jossa on ollut mukana paikallisia matkai-

luyrittäjiä, yhdistysten jäseniä ja muita paikallisia tapahtumista kiinnostuneita. 

Yhteiskehittely on tärkeää siksikin, että sen avulla nämä tapahtumat muotoutu-

vat paremmin kunkin tapahtumakohteen toimintaympäristöön ja kohteiden toi-

mintaedellytykset ja paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien toiveet tapahtumia 

ajatellen pääsevät paremmin esille. Tämä edesauttaa sitä, että tapahtumat jäi-

sivät elämään kohteisiin ja niiden järjestäminen jatkuisi tulevina vuosina paikal-

listen toimesta, mikä on yksi Lights On! -hankkeen tavoitteista juuri näitä valota-

pahtumia ajatellen. 

 

Tämä neljän uuden tapahtuman, mutta saman peruskonseptin tapahtumasuun-

nitelmien tuottaminen ja konseptointi sekä erityisesti konseptien variointi yhteis-

kehittelyn avulla muodostaa tämän opinnäytetyön tuotoksen. Lights On! -

hankkeen historiallisestikin merkittävien luonto- ja kulttuurikohteiden näkökul-

masta tämä kehittämistyö on tarpeellinen siksi, että tapahtumien järjestämisen 



 

 

7  

jatkuminen hankkeen jälkeen olisi tuotannollisesti helpompaa, kun tiedetään jo 

ennalta, mitkä asiat täytyy ottaa huomioon kussakin kohteessa. 

 

Opinnäytetyössäni pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Miten saman peruskonseptin tapahtuma muuttuu, kun se viedään neljään 

erilaiseen kohteeseen ja ympäristöön ja miten paikallinen tuotantoekosysteemi 

siihen vaikuttaa?  

2. Miten kunkin kohdealueen luonto- ja kulttuuriarvot vaikuttavat kohteelle 

suunniteltuun tapahtumaan?  

3. Miten uuden tapahtuman pääkonsepti ja tapahtuman sisältö kehitellään ja 

varioidaan osakonsepteiksi eri tuotantoekosysteemeihin yhteiskehittelyn avulla?  
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2 CASE: LIGHTS ON! 

 

 

Lights On! on suomalais-virolainen hanke, jota Suomessa hallinnoi ja työstää 

Metsähallitus sekä Humanistinen Ammattikorkeakoulu. Viron hankekumppanei-

na ovat vastaavat organisaatiot RMK ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadee-

mia. Hankkeen päätarkoituksena on nostaa valokeilaan kahdeksan kulttuurihis-

toriallisesti merkittävää matkailukohdetta, joista neljä sijaitsee Suomessa ja nel-

jä Virossa.  Kohteet ovat linnanraunioita, linnoituksia, linnavuoria ja puistoja. 

Suomen hankekohteet ovat Raaseporin linna Tammisaaressa, Vallisaari Hel-

singin edustalla, Rapolan linnavuori Valkeakoskella sekä Kuusiston piispanlin-

nanrauniot Kaarinassa. Viron kohteina hankkeessa ovat Keila-Joan puisto, 

Lõhaveren linnoitus, Neerutin linnavuori ja Varbolan linnavuori. Hankekohteet 

Suomessa siirtyivät Museovirastolta Metsähallituksen omistukseen vuoden 

2014 alussa yhdessä 25 muun kulttuuriperintökohteen kanssa. (Metsähallitus 

2017f.)  

 

Kohteiden valokeilaan nostaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Lights On! -

hankkeen aikana, vuosina 2015–2018, parannetaan hankekohteiden infrastruk-

tuuria uusien ja kunnostettavien reittien, opastekylttien ja valaistuksen avulla. 

Sen lisäksi kehitetään ja parannetaan kohteiden asiakas- ja kävijäkokemusta 

tuoden kohteiden historiaa esiin luovien ideoiden ja työkalujen, kuten esimerkik-

si mobiilipelien ja lisätyn todellisuuden avulla. Hankkeessa Metsähallitus vastaa 

kohteiden infrastruktuurin parantamisesta ja kehittämisestä ja Humak ideoi 

opiskelijalähtöisesti osallistavia ja luovia sisältöjä kohteisiin.  

 

Hanke tarjoaa myös maksutonta yritysvalmennusta hankekohteiden alueellisille 

matkailuyrittäjille ja -toimijoille. Valmennus auttaa yrittäjiä kehittämään ja tuot-

teistamaan esimerkiksi omia matkailutuotteitaan ja -palveluitaan sekä kehittä-

mään markkinointia. (Kulttuuriympäristömme.fi 2016.) Lights On! -hanke toimii 

EU:n Central Baltic Interreg 2014-2020 -rahoitusohjelman avustuksella. Hank-

keen kokonaisbudjetti on 1 861 669 euroa ja se on jaettu jokaisen neljän han-

kekumppanin kesken. Lights On! -hanke kestää vuoden 2018 loppuun asti. 

(Metsähallitus 2017c.) 
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Yksi hankkeen tärkeä osa-alue on myös vastuullisen matkailun huomioon otta-

minen ja se, että kohteiden kasvava kävijämäärä ei heikennä tai vaaranna koh-

teiden luontoa ja kulttuuriperintöä. Näiden tapahtumakohteiden omistajalla ja 

hoitajalla, Metsähallituksen luontopalveluilla, on käytössä kestävän matkailun 

periaatteet yhdessä UNESCOn maailmanperintokohteiden kanssa Suomessa. 

Nämä periaatteet otetaan huomioon kaikessa Metsähallituksen omassa toimin-

nassa, kuten myös näissä valotapahtumissa ja niiden suunnittelussa sekä yh-

teistoiminnassa paikallisten toimijoiden, matkailuyrittäjien ja sidosryhmien kans-

sa. (Metsähallitus 2016b.) 

 

Tämä opinnäytetyö keskittyy Suomen hankekohteissa 26.8.2017 järjestettäviin 

valotapahtumiin, jotka ovat osa hankkeen suunniteltua, osallistavaa sisältöä. 

Tapahtumat toimivat myös markkinointikeinona kohteille. Niiden tarkoituksena 

on olla yleisöä osallistavia tapahtumia, joissa on jokin tai joitakin valoon liittyvä 

elementtejä. Lisäksi tapahtumat toimivat osaan hankekohteista rakennettavan 

pysyvän valaistuksen avajaisina. Valotapahtumien tarkoituksena on tuoda nä-

kyvyyttä hankekohteille ja toimia omalta osaltaan kannustimena kohteiden ret-

keilykauden pidentämiselle myös syksyyn. (Metsähallitus 2017h.) 

 

Hankekohteissa järjestetään valoteemaiset tapahtumat myös vuonna 2018, sillä 

tarkoituksena on, että tapahtumat jäisivät elämään hankekohteisiin Lights On! -

hankkeen jälkeen paikallisten toimijoiden järjestäminä. Vuoden 2017 tapahtu-

mat on pyritty toteuttamaan yhteistyössä näiden paikallisten toimijoiden kanssa, 

mikä edistää tapahtumien juurtumista kohteisiin tulevaisuutta ajatellen.  

 

Seuraavissa alaluvuissa kerron tarkemmin tapahtumakohteista ja niiden erityis-
piirteistä.  
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2.1 Vallisaari 

 

 
KUVA 1: Vallisaari. Kuva: Tuomo Häyrinen. 

 

Vallisaari on Helsingin edustalla Suomenlinnan vieressä sijaitseva saari, jolla on 

värikäs historia. Saaren ensimmäiset linnoitukset ovat 1600-luvulta, Ruotsin 

vallan ajalta, jolloin saarta alettiin kutsua Vallisaareksi. Vallisaari toimi naapurin-

sa Suomenlinnan huoltosaarena, jolla karja laidunsi ja jonka metsästä saatiin 

polttopuuta. Saari toimi myös luotsien asuinpaikkana. 1800-luvun alun sodassa 

Ruotsi menetti Suomen Venäjälle. Koska Suomenlinna oli tärkeä saari Venäjän 

puolustukselle, alettiin myös sen naapuria – Vallisaarta – kehittää linnoituksilla 

maan puolustamista varten. Vallisaareen ja saaren viereiseen Kuninkaansaa-

reen rakennettiin tykistön ampumapaikkoja eli pattereita. (Metsähallitus 2017g.) 

 

Suomen itsenäisyyden aikana Valli- ja Kuninkaansaari pysyi armeijan omistuk-

sessa ja saarten asevarastoissa on säilytetty puolustusvoimien torjuntavälineis-

töä aina viime vuosiin asti. Armeijan alueiden lisäksi Vallisaaressa asui 1950-

luvulla yli 300 siviiliä. Saarella toimi muun muassa kauppa ja nuorisoseura. 

Vuonna 1996 saarelta muutti pois viimeiset asukkaat ja vuonna 2016 Valli- ja 

Kuninkaansaari avattiin yleisölle virkistyskäyttöön Metsähallituksen toimesta. 

(Metsähallitus 2017g.) 

 

Osa Valli- ja Kuninkaansaaren alueista on saarten avaamisen jälkeen edelleen 

kiellettyjä yleisöltä, sillä merkittyjen kävelyreittien ulkopuolella on jyrkänteitä ja 

vaarallisia, sortumisvaarassa olevia paikkoja. Saarella on kiellettyä myös yöpy-



 

 

11  

minen, maaperän kaivaminen ja tulenteko, sillä Vallisaaressa vuonna 1937 ta-

pahtuneen räjähdeonnettomuuden seurauksena maaperässä saattaa olla yhä 

räjähteitä. (Vallisaari 2017a.) 

 

Vallisaari on pitkälti luonnontilainen, vehreä saari, joka on päässyt viime vuo-

sien aikana kasvamaan villinä ja rehevänä. Rehevä, monimuotoinen luonto se-

kä linnoitukset, taukopaikat ja nähtävyydet tarjoavat näkemistä ja kokemista 

retkeilijöille. Saarella on merkityt kolmen sekä kahden ja puolen kilometrin käve-

lyreitit opastauluineen. Reiteillä pääsee liikkumaan myös lastenrattailla. Reitit 

eivät kuitenkaan ole täysin esteettömiä polkujen jyrkkyyden ja maaston epäta-

saisuuden vuoksi, eikä niissä ole valaistusta tai talvikunnossapitoa. Vallisaares-

sa on vesipisteitä ja kuivakäymälöitä. Kesäkaudella toimivista kioskista ja kahvi-

lasta on mahdollista ostaa virvokkeita. (Vallisaari 2017b.) Vallisaareen pääsee 

Helsingin Kauppatorilta JT-Linen tai Aava Linesin vesibusseilla toukokuusta 

syyskuuhun. Saareen on vapaa pääsy. Saaren retkisatamaan voi rantautua 

myös omalla veneellä. (Vallisaari 2017c.)  
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2.2 Rapolan linnavuori 

 

 

KUVA 2: Rapolan linnavuori. Kuva: Tiina Kuivalainen. 

 

Rapolan linnavuori on jo viikinkiajalla (n. 800–1000-luvuilla) rakennettu, Suo-

men tunnetuin ja suurin linnavuori. Harjua laella kiersi Rapolan asukkaiden ra-

kentama noin kilometrin mittainen kehämäinen puolustusrakennelma. Sen ansi-

osta Rapolanharjusta tuli osa linnavuorten ketjua, jotka sijaitsivat Vanajaveden 

ympäristössä. Nykyään puolustusrakennelmasta on jäljellä harjulla kiertävä 

hiekkapengerrys ja tukikiveys, joka on peräisin rakennelman hirsivarustuksesta. 

(Metsähallitus 2017e.)   

 

Rapolanharjun ympäristöstä löytyy laaja muinaismuistoalue, joka tekee Rapo-

lanharjusta yhden Suomen merkittävimmistä esihistoriallisista linnavuorista 

(Lauharo 2014). Muinaismuistoalueeseen kuuluu muun muassa kalmistoja sekä 

uhri- ja kuppikiviä, joiden läheisyydestä on löydetty historiallista esineistöä 

(Metsähallitus 2017e).  

 

Rapolanharjun alapuolella sijaitseva, 1600-luvulla rakennettu Voipaalan kartano 

ja kartanon pihamaa toimii nykyään taidekeskuksena, jossa järjestetään erilaisia 

tapahtumia. Sen pihamaalta lähtee eri pituisia patikointireittejä Rapolanharjulle 

sekä Sääksmäen harmaakivikirkolle. (Metsähallitus 2017e.) Rapolan linnavuori 

ja Voipaala ovat monipuolisia matkailukohteita luonnosta, historiasta ja kulttuu-

rista kiinnostuneille. Voipaala järjestää tapahtumien lisäksi muun muassa kahvi-
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latoimintaa, konsertteja ja näyttelyitä ympäri vuoden. Voipaalan kartanoon mah-

tuu 300 henkilöä kerrallaan. Voipaalan piha-alueella on myös navetta, jossa on 

juhla- ja kokoustilaa 100 henkilölle. Majurskan pytingissä on pienryhmätiloja ja 

Voipaalan alueen piharakennuksissa näyttelytoimintaa kesäisin. Alueella toimii 

myös pienyrittäjiä. (Metsähallitus 2017m.) 

 

Rapolan linnavuoren harjualueen pinta-ala on noin yksi neliökilometri. Linnavuo-

ri ja muinaismuistoalue ovat maastoltaan vaikeakulkuista korkeuseroista ja 

maanpinnan epätasaisuudesta johtuen. Harjulle ei pääse lastenrattailla tai pyö-

rätuolilla. Näköalapaikoilla on penkkejä ja pöytiä, jotka uusitaan vuonna 2017. 

Linnavuoren alueella ei ole käymälöitä, vesipisteitä tai sähköä. Voipaalan taide-

keskuksen palvelut sen sijaan ovat esteettömiä. Päärakennuksesta löytyy WC 

ja inva-WC. Taidekeskus järjestää myös opastuksia Rapolanharjulle ja mui-

naismuistoalueelle. (Metsähallitus 2017d; Metsähallitus 2017m.) 

 

 
2.3 Kuusiston linnanrauniot 

 

 

KUVA 3: Kuusiston linnanrauniot. Kuva: Elias Lahtinen. 

 

Kaarinassa, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Turun keskustasta, sijaitse-

vat Kuusiston keskiaikaisen piispanlinnan rauniot. Linnanrauniot ovat historialli-

nen nähtävyys ja raunioiden alue toimii tällä hetkellä suosittuna virkistysalueena 

lähinnä Kaarinan ja Turun alueen asukkaille. Raunioiden alue kuuluu muinais-
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muistolain (295/1963) suojelemaan muinaisjäännösalueeseen ja Kuusistonlah-

den Natura-alueeseen. Tapahtuman järjestäminen Kuusistossa ei saa vaikuttaa 

alueen suojeluarvoihin haitallisesti. Nämä asiat ovat erityisesti otettava huomi-

oon, kun kohteeseen järjestetään tapahtumaa. (Metsähallitus 2017k.) Lainsää-

dännön vaikuttamisesta valotapahtumien järjestämiseen näissä kohteissa kerro-

taan lisää luvussa 3.4.  

 

Kuusiston piispanlinna rakennettiin Kaarinaan Piikkiönlahden rannalle keskiajal-

la Suomen katolisen kirkon piispojen turvapaikaksi. Ennen kuin Kustaa Vaasa 

käski hajottaa linnan vuonna 1528, se oli yksi isoimmista piispanlinnoista Ruot-

sin valtakunnassa. Hajottamisen jälkeen linnan rakenteet alkoivat haurastua ja 

kasvillisuus valtasi rakennuksen. Nykyään linnanraunioille pääsee vierailemaan 

ympäri vuoden. (Metsähallitus 2017a.) Linnanmuurien sisäpuoli koostuu kol-

mesta erillisestä esipiha-alueesta ja päälinnasta, jossa on myös osittain erillisiä 

rajattuja alueita. Esipihat ovat 200m2-800m2 suuruisia. Linnanmuurien sisäpuoli 

ja raunioiden ympäristö on nurmipintaista aluetta, mutta epätasaista ja kaltevaa 

maastoa löytyy osittain, lähinnä muurien sisäpuolelta. Raunioiden sisäpuolelle 

pääsee portaita pitkin eri puolilta linnanmuureja. Raunioiden ympäri kiertää pol-

ku, jota pääsee kulkemaan myös pyörätuolilla tai lastenrattailla. Linnanraunioilla 

on kaksi kuivakäymälää ja tulentekopaikka retkeilijöitä varten. (Metsähallitus 

2017k.) 

 

Raunioiden lisäksi alueella on Kappelinmäen kulttuuri- ja luontopolku, lintutorni 

sekä Kuusiston taidekartano, jossa toimii kesäkaudella kahvila ja vaihtuvia tai-

denäyttelyitä. Kappelinmäen luontopolku kunnostetaan vuoden 2017 aikana 

Lights On! -hankkeen toimesta, jolloin se yhdistää linnanrauniot sekä noin 700 

metrin päässä raunioista olevan pysäköintialueen. Luonto- ja kulttuuripolun Li-

säksi raunioille tehdään pysyvä valaistus, joka julkistetaan ja otetaan käyttöön 

valotapahtumassa 26.8. (Metsähallitus 2017k.) 

 

Kaarinan oppaat järjestävät opastettuja kierroksia linnanraunioilla. Linnanrauni-

oille pääsee kätevimmin omalla autolla, mutta myös vesiteitse on mahdollista 

saapua, sillä raunioilla on oma vieraslaituri viidellä venepaikalla. Liikuntarajoit-

teiset ja huoltoajoa tarvitsevat autot voivat pysäköidä linnan edustalle, jossa on 

tilaa 10-15 autolle. (Metsähallitus 2017a; Metsähallitus 2017k.) 
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2.4 Raaseporin linna 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 4: Raaseporin linna. Kuva: Kimmo Mustonen / Vastavalo. 
 
 
Raaseporin linna on Raaseporin Snappertunassa sijaitseva 1300-luvulla raken-

nettu linna. Se rakennettiin sotilas- ja hallintokeskukseksi läntiselle Uudelle-

maalle. Linna toimi Ruotsin kuninkaan vallan edustajana Suomessa. Alueelle 

kuului mahtavan linnoituksen lisäksi latokartano, eli linnan maatila sekä mylly ja 

laidunalueita. Linnan johdossa oli aikojen saatossa niin Ruotsin kuin Tanskan-

kin kuninkaita sekä vouteja. Erityisen tunnetuksi Raaseporin linna on tullut 

omasta olutpanimostaan, joka perustettiin jo keskiajalla.  (Metsähallitus 2017i.) 

 

Raaseporin linna on myös suosittu kohde tapahtumajärjestäjille. Linnassa ja 

sen ympäristössä järjestetään vuosittain, erityisesti kesäkaudella, esimerkiksi 

markkinoita ja keskiaikapäiviä. Linna on toiminut myös suosittuna musiikkivide-

oiden ja elokuvien kuvauskohteena, sekä konserttien järjestämispaikkana. 

(Metsähallitus 2017j.) Linnan lipunmyynnistä, aukiolosta ja opastuksista on vas-

tuussa Linnavoudin tupa, joka sijaitsee linna-alueen sisääntulon läheisyydessä. 

Tämän lisäksi linnan piha-alueella toimii Raaseporin kesäteatteri, jota voi myös 

vuokrata tapahtumille esityskauden ulkopuolella. Kuten Kuusiston piispanlinnan 

alue, myös Raaseporin rauniolinna on muinaisjäännösaluetta, jota suojelee 

muinaismuistolaki (295/1963). (Metsähallitus 2017l.) 
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Linnan sisätiloihin mahtuu järjestämään tilaisuudesta riippuen ohjelmaa noin 50-

150 henkilölle. Linnan pihamaalle mahtuu hyvin korkeintaan 3000 henkilöä ker-

rallaan ja kesäteatterin kapasiteetti on noin 1000 henkilöä. Linnassa ja linna-

alueella ei ole talvikunnossapitoa, joten pääsääntöisesti tapahtumia voi järjestää 

1.5.-31.10. Noin 400 metrin päässä linna-alueelta sijaitsee parkkialue noin 200 

autolle. (Metsähallitus 2017l.) 

 

Linnan piha-alue, linnanniitty, on osittain loivaa nurmikenttää. Linnan alueella ja 

linnassa on epätasaista maastoa ja portaita, mutta linnan sisäpihalle ja linnan 

ympäristöön pääsee lastenrattailla ja pyörätuolilla.  Täysin esteetöntä kulkua 

muualla linnassa ei kuitenkaan ole. Tällä hetkellä linnan sisäänkäynnin lähei-

syydessä on yksi kuivakäymälä ja Linnavoudin tuvassa on WC, mutta touko-

kuussa 2017 linnan pihamaalle sisääntuloväylän läheisyyteen rakentuu uusi 

huolto- ja lipunmyyntirakennus, johon rakennetaan myös uudet yleisökäymälät. 

(Metsähallitus 2017j; Metsähallitus 2017l.) 

 

Raaseporin linnaan ja sen piha-alueelle rakennutetaan Lights On! -hankkeen 

aikana myös pysyvä valaistus, jonka on tarkoitus omalta osaltaan pidentää koh-

teen matkailukautta. Valaistus julkistetaan ja sytytetään ensimmäisen kerran 

elokuun valotapahtumassa 26.8.  
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3 TIETOPERUSTA 

 

 

Tässä luvussa avaan tarkemmin tämän opinnäytetyön taustalla olevaa tietope-

rustaa ja aikaisemmin julkaistua tietoa. Taustalla vaikuttavia käsitteitä ja teorioi-

ta ovat tapahtumakonsepti ja uuden tapahtumakonseptin kehittäminen, tuotan-

toekosysteemi ja sidosryhmät. Näiden lisäksi myös lainsäädäntö ja muut kohtei-

ta koskevat määräykset kuuluvat opinnäytetyöni tietoperustaan, sillä tapahtu-

makohteet ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, joissa tapahtumaa 

järjestettäessä täytyy ottaa huomioon kulttuuriperintö- ja muinaismuistokohteita 

koskevat lait ja määräykset. Lisäksi tapahtumia koskevat myös muut useat ta-

pahtuman järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset, jotka täytyy muistaa ottaa 

huomioon. Näitä lakeja ovat esimerkiksi kokoontumislaki, maankäyttölaki, jäte-

huoltolaki ja elintarvikelaki.  

 

 

3.1 Tapahtumakonsepti ja uuden tapahtumakonseptin kehittely 

 

Sana konsepti on määritelty synonyymisanakirjan mukaan termein periaate, 

toimintamalli, suunnitelma, aie, luonnos, käsite tai liikeidea (Suomisanakirja.fi 

2017). Tuulaniemen (2011, 189) mukaan konsepti on palvelun suuri kuva, jolla 

kuvataan palvelun keskeinen idea. Konseptit auttavat yksinkertaistamaan ym-

pärillä tapahtuvia asioita ja niiden avulla määritellään työn alla olevan kokonai-

suuden keskeiset asiat. (Tuulaniemi 2011, 189-190).   

 

Weissin (2013, 55-56) mukaan konsepti on suhteellisen epämuodollinen kuvaus 

palvelusta, muodosta tai kokonaisuudesta. Konsepti voi olla yksittäinen idea, 

kokonainen valmis tuote tai kokonaisuus. Weiss on kehitellyt myös perusmallin 

konseptin luomiseen. Tärkeää on, että asetetaan korkeat tavoitteet ja kartoite-

taan riskit, kulut ja rajoitteet, tunnistetaan ja ratkaistaan ongelmat sekä luodaan 

malleja visualisoinnin avuksi. Jokaisessa vaiheessa olisi lisäksi tärkeää pitää 

huolta siitä, että kaikki vaiheet on ymmärretty ja että ne ovat selkeitä kokonai-

suuksia. (Weiss 2013, 55-59.)  
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Tässä opinnäytetyössä ja valotapahtumien suunnittelu- ja tuotantoprosessissa 

lähdettiin varioimaan täysin uutta tapahtumaa ja tapahtumakonseptia neljään eri 

kohteeseen ja tuotantoekosysteemiin. Pääkonsepti on siis valoteemainen ta-

pahtuma, joka järjestetään jokaisessa Suomen Lights On! -hankekohteessa 

Suomen Luonnonpäivänä ja muinaistulien yönä, 26.8.2017. Tarkoituksena on, 

että pääkonsepti, valoteemainen iltatapahtuma, varioidaan jokaiseen hankekoh-

teeseen sopivaksi yhteiskehittelyllä kohteen tuotantoekosysteemi huomioon 

ottaen. Tällöin pääkonseptista muodostuu neljä osakonseptia, jotka ovat pää-

konseptin variaatioita. Seuraava kaavio kuvaa pääkonseptin idean sekä neljä 

osakonseptia eli pääkonseptin variaatiota, joihin pääkonsepti jakautuu. 

KUVIO 1. Pääkonsepti ja osakonseptit eli pääkonseptin variaatiot.  

 

Uutta tapahtumaa suunniteltaessa tapahtuman ydinkonseptin luominen on tär-

keä lähtökohta toteutettavalle tapahtumalle. Tapahtumakonsepti tarkoittaa siis 

mallia, ideaa, teemaa tai asiaa, joiden ympärille tapahtuma rakentuu. Kun ta-

pahtuma konseptoidaan hyvin, siitä voidaan saada helposti vuosittainkin toistu-

va tapahtuma. Tapahtumakonseptin toimiessa hyvin se säästää myös kustan-

nuksia ja lisää tehokkuutta, jos tapahtuma toistetaan. Tapahtumakonseptoinnin 

ansiosta jokainen tapahtuma voi olla vuosittain saman konseptin mukainen, 

mutta silti erillinen oma kokonaisuutensa. (Vallo & Häyrinen 2014, 75; Vallo & 

Häyrinen 2016, 65.)  

 

Miten sitten luoda uusi tapahtumakonsepti? Kuten tässä opinnäytetyössä, yksi 

hyvä keino uuden konseptin luomiseen on kehitellä sitä ryhmässä useamman 

luovan ideoijan kanssa (Weiss 2013, 55). Tällöin menetelmäksi voidaan kutsua 
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yhteiskehittelyä. Tapahtuman konseptin kehittelyyn ryhmän kanssa on olemas-

sa lukuisia menetelmiä, joilla voidaan pyrkiä tuottamaan uusia ideoita, innovaa-

tioita, näkökulmia ja ratkaisuita (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2015, 158).  

 

Uutta tapahtumakonseptia on hyvä lähteä rakentamaan strategisesti ja operatii-

visesti vastaamalla ensin strategisiin kysymyksiin: miksi tapahtuma järjestetään, 

kenelle tapahtuma järjestetään, mitä järjestetään, missä järjestetään ja milloin 

järjestetään. Ydintavoite tapahtuman järjestämiselle on tärkeää pitää mielessä 

koko konseptoinnin ajan. Näiden strategisten kysymysten vastauksista muodos-

tuu tapahtuman idea ja punainen lanka, joka saattaa hioutua tiiviiksi tapahtuma-

konseptiksi, joka on vuosittain toistettavissa tai yksittäiseksi, kertaluontoiseksi 

tapahtumaksi. (Vallo & Häyrinen 2014, 104–105.) 

 

Strategisten kysymysten jälkeen on vuoro pohtia tapahtuman toteuttamista käy-

tännössä eli operatiivisia kysymyksiä, joita ovat: miten? (tapahtumaprosessi), 

millainen? (ohjelma ja sisältö) sekä kuka tai ketkä? (vastuuhenkilöt). Pohdinta 

on hyvä aloittaa tapahtumaprosessin miettimisestä eli siitä, miten tapahtuman 

tavoite tulee saavutetuksi. On hyvä miettiä myös tapahtumaprosessia kokonai-

suutena: miten teema tulee esille ja tuotetaanko tapahtuma itse vai otetaanko 

tuotantoprosessiin mukaan esimerkiksi jokin ulkopuolinen tapahtumatoimisto tai 

tuottaja. (Vallo & Häyrinen 2014, 106.) 

 

Tapahtuman sisältö täytyy miettiä tarkasti ja yksityiskohtaisesti: mitä halutaan 

tarjota juuri tälle kohderyhmälle ja millainen kuva tapahtumasta halutaan antaa 

juuri heille? Tärkeää on myös miettiä tapahtumalle projektipäällikkö ja vastuu-

henkilöt, jotta jokainen osa-alue tulee varmasti hoidettua alusta loppuun. Opera-

tiivisten kysymysten vastaukset luovat yhdessä tapahtumalle teeman, joka ker-

too sen, mikä on juuri tämän kyseisen tapahtuman ydintarkoitus ja ilme. Strate-

gisten ja operatiivisten kysymysten riittävä pohtiminen ja niihin vastaaminen 

uutta tapahtumakonseptia suunniteltaessa antaa hyvän lähtökohdan tapahtu-

man onnistumiselle ja muodostaa samalla onnistuneen tapahtuman mallin. (Val-

lo & Häyrinen 2014, 107–108.)  
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KUVIO 2. Onnistuneen tapahtuman malli (Vallo & Häyrinen 2015, 109) 
 

Tärkeää on pitää jatkuvasti mielessä tapahtuman kohderyhmä ja teema. Edelly-

tys onnistuneelle tapahtumalle on se, että aikaa suunnittelulle ja pohdinnalle on 

tarpeeksi. Juuri tässä onnistuneen tapahtuman malli on hyvä apuväline: kysy-

mysten avulla idea ja teema tai vähintään punainen lanka syntyy usein hel-

pommin. (Vallo & Häyrinen 2016, 127.) 

 

 

3.2 Lainsäädäntö ja muut huomioitavat määräykset 

 

Järjestettäessä tapahtumia kohteisiin, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti merkittä-

viä ja joiden alue on kokonaan tai osittain muinaismuistoaluetta, tulee huomioi-

da lait ja määräykset, jotka koskevat näitä kohteita. Tässä tapauksessa, kun 

tapahtumia järjestetään näissä nimenomaisissa kulttuurihistoriallisesti merkittä-

vissä kohteissa, erityisesti muinaismuistolaki on tärkeä huomioitava koko-

naisuus. Tapahtumia järjestettäessä on lisäksi huomioitava muut lait, luvat ja 
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määräykset, jotka koskevat esimerkiksi turvallisuutta, ympäristöä, musiikin käyt-

töä tai elintarvikemyyntiä.  

 
Valotapahtumakohteista erityisesti kolmea, Kuusiston linnanraunioita, Rapolan 

linnavuorta sekä Raaseporin linnaa, suojelee muinaismuistolaki (295/1963). 

Koska muinaismuistolaki vaikuttaa kohteissa toimimiseen erityisesti tapahtuman 

järjestämisen kannalta, arvioidaan jokaisen tapahtuman järjestämisen ehdot ja 

mahdollisuudet aina tapauskohtaisesti Metsähallituksen toimesta (Metsähallitus 

2017k).  

 

Muinaismuistolain suojelemilla alueilla on kiellettyä muinaisjäännöksen peittä-

minen, kaivaminen, vahingoittaminen, poistaminen, muuttaminen ja muu ka-

joaminen. Lisäksi muinaismuistoalueelle rakennettavat tilapäiset rakenteet on 

asennettava irtokiinnityksellä. Maahan ja maan sisään ei saa asentaa raskaita 

tai pistemäisesti kuormaa kannattelevia rakenteita. (Metsähallitus 2017k; Mui-

naismuistolaki 295/1963.)  

 

Jokaisesta näissä kohteissa järjestettävästä tapahtumasta täytyy tehdä myös 

tapahtumailmoitus Metsähallitukselle ja anottava Metsähallitukselta maanomis-

tajan lupaa. Kohteissa on myös ympäristöä koskevia rajoitteita. Tulenteko on 

kielletty jokaisessa tapahtumakohteessa, paitsi Kuusistossa alueen tulenteko-

paikalla. Muureilla kiipeileminen on kielletty ja lemmikit on pidettävä kytkettyinä. 

(Metsähallitus 2017k.) 

 

Kuusiston linnanraunioilla tulee huomioida äänentoiston sijoittaminen ainoas-

taan sille sallituille alueille: äänentoistolaitteita ei saa sijoittaa raunioiden lou-

naiskulman korkean muurirakenteen tai etelänpuolen muurien edustalle tai niitä 

päin. Muureissa on vaurioita joita kovat äänen värähtelyt saattavat pahentaa. 

Muuriin, rakennusten seiniin tai puihin ei myöskään saa kiinnittää mitään. Alu-

eella ei ole sammutuskalustoa, joten tapahtumanjärjestäjän on hankittava tarvit-

tava välineistö tapahtuman ajaksi. (Metsähallitus 2017k.) 

 

Raaseporin linnan alue on myös suojeltu muinaismuistolain (295/1963) nojalla. 

Linnan pihamaan niityn paaluvarustuksen vahingoittaminen on kielletty. Kaikki 

tapahtuma-aikaiset tilapäiset rakenteet on pysytettävä irtokiinnityksellä. Muureil-
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la kiipeily ei ole sallittua ja liikkua saa ainoastaan merkityillä reiteillä ja linnan 

sisäpuolella kaitein rajatuilla alueilla. Ratsastus on kielletty linnan itäpuolen po-

lulla. Linnassa ei saa tupakoida ja lemmikit eivät saa kulkea vapaana. Tapah-

tuman tilapäisrakenteissa täytyy huomioida kojujen ja telttojen sijoittelu. Sijoitte-

lu on sallittua ainoastaan linnan muurien ulkopuolelle. Äänentoistolaitteet tulee 

sijoittaa muurirakenteista poispäin. Rakennusten seiniin tai alueen puustoon ei 

saa kiinnittää mitään. Tapahtuman rakentaminen ja purku tulee tehdä ensisijai-

sesti linnan ollessa suljettuna. (Metsähallitus 2017l.) 

 

Vallisaari on kulttuuriperinnöllistä aluetta, jolla on erityisen herkkä luonto. Saa-

rella yöpyminen, maaperän kaivaminen ja tulenteko on kiellettyä turvallisuus-

syistä. Vallisaaressa vuonna 1937 tapahtuneen räjähdeonnettomuuden vuoksi 

maassa saattaa olla yhä räjähteitä. Eteläosa saaresta on myös suljettu ja siellä 

liikkuminen on kielletty poliisilain (1104/2013, 52§) nojalla, sillä siellä on sortu-

mavaarassa olevia vaarallisia rakenteita. Vallisaaren keskellä sijaitsevassa 

lammessa uiminen on kielletty. Koirat on pidettävä kytkettynä. (Vallisaari 

2017a.) 

 

Rapolan linnavuori ja Voipaalan alue on monella tapaa arvokasta seutua. Rapo-

la on valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi ja pohjavesialueeksi 

luokiteltu alue, jolla on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että ympäris-

töön ei pääse päästöjä. Lisäksi alue on niin ikään muinaismuistolailla 

(295/1963) suojeltu muinaisjäännösalue, johon ei saa kajota kaivamalla, muut-

tamalla, vahingoittamalla tai peittämällä. Kylttien ja ilmoitusten kaivaminen 

maahan tai kiinnittäminen puihin tai rakenteisiin on kielletty. Lemmikit on pidet-

tävä kytkettynä. (Metsähallitus 2017m.) 

 

Kokoontumislain (530/1999) mukaan yleisötapahtumasta on tehtävä ilmoitus 

paikkakunnan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa. Lisäksi 

pelastuslain (379/2011) mukaan tapahtumalle on laadittava pelastussuunnitel-

ma, mikäli tapahtumassa odotetaan olevan samaan aikaan vähintään 200 hen-

kilöä, tapahtumassa käytetään pyrotekniikkaa, avotulta tai ilotulitteita, tapahtu-

mapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat normaalista tai tapahtuman luonne 

aiheuttaa erityisvaaraa ihmisille. Pelastussuunnitelma täytyy toimittaa paikalli-

selle pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. 
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(Pelastuslaki 379/2011; Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011.) 

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava myös muiden mahdollisten lupien 

hankkimisesta tapahtumaa varten. Näitä lupia ja selvityksiä ovat esimerkiksi 

meluilmoitus, elintarvikkeiden myyntilupa, arpajaislupa, anniskelulupa ja musii-

kinkäyttölupa. (Metsähallitus 2017l.) 

 

Matkailu koskettaa aina jollakin tapaa luontoa ja luonnonmuodostumia tai mai-

semia. Laajat kävijämäärät ja retkeilijämassat saattavat tällöin kuormittaa mat-

kakohdetta ja sen luontoa. (Blinnikka 2012, 9.) Kestävä luontomatkailu on tär-

keä osa Metsähallituksen ja siten myös Lights On! –hankkeen ja näiden valota-

pahtumien suunnittelua ja toteuttamista. Näiden tapahtumien tuotannossa täy-

tyy ottaa huomioon siis myös kestävä matkailu ja se, että kohteita ei vahingoite-

ta tapahtumaa tehtäessä. Kestävän luontomatkailun tavoitteina on kulttuuri- ja 

luontoarvoja vaarantamatta tuottaa ja tarjota matkailijoille hienoja elämyksiä ja 

sitä kehitetään seuraavilla periaatteilla ja keinoilla:  

1. Kohteiden arvon säilyttämisen tukeminen ja niiden suojelun edistäminen 

2. Ympäristön kuormituksen minimoiminen 

3. Paikallisuuden vahvistaminen 

4. Kohteiden tuottaman terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

5. Paikallistalouden kasvun ja työpaikkojen luomisen edistäminen 

6. Kohteen arvoista ja palveluista viestiminen  

(Metsähallitus 2017n.) 

 

 

3.3 Sidosryhmät 

 

Sidosryhmä tarkoittaa joukkoa, jolla on jonkinlainen vuorovaikutussuhde käsit-

teillä olevaan projektiin, työhön tai hankkeeseen. Sidosryhmiä voivat olla esi-

merkiksi ryhmät, yksittäiset ihmiset tai tahot, jotka vaikuttavat tai joilla ovat mu-

kana neuvottelemassa tai muuttamassa organisaation kehittämistä. Sidosryh-

miksi voidaan määritellä myös ne ryhmät tai henkilöt, jotka ovat riippuvaisia pro-

jektista tai organisaatiosta omien tavoitteidensa täyttymiseksi tai joista organi-

saatio on riippuvainen omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. (Bryson 2004.)  
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Hankekohteissa ja niiden lähialueilla toimii monia yrityksiä, pienyrittäjiä ja yhdis-

tyksiä, jotka ovat jollain tapaa kytköksissä kohteeseen ja sen lähialueeseen. 

Metsähallituksella on jokaisessa kohteessa yhteistyötahoja, jotka ovat olleet 

mukana myös elokuun valotapahtumien suunnittelussa. Sidosryhmiksi voidaan 

luokitella lähtökohtaisesti ne toimijat ja tahot, joihin projekti (tässä tapauksessa 

tapahtuma) vaikuttaa ja joilla on kyseiseen projektiin liittyviä intressejä. Sidos-

ryhmät ovat tärkeitä tapahtuman järjestämisen kannalta, sillä he voivat omalla 

toiminnallaan ja työllään edistää tapahtuman järjestämistä suunnittelu- ja toteu-

tusvaiheessa. Sidosryhmät pitää saada kiinnostumaan ja innostumaan projek-

tista jo sen alussa. (Mäntyneva 2016, 123.) 

 

Mäntyneva (2016, 124) kuvaa sidosryhmien johtamisen nelivaiheisena proses-

sina:  

1. Sidosryhmien tunnistaminen 

2. Sidosryhmien vaikutusvallan ja intressien ryhmittely 

3. Sidosryhmien osallistaminen 

4. Sidosryhmäsuhteiden hoito projektin päätyttyä.  

 

Sidosryhmien tunnistaminen valotapahtumia ajatellen oli osittain jo valmiiksi 

tehtynä, sillä Metsähallituksella on jokaisessa tapahtumakohteessa jo valmiiksi 

sopimuksellisia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit ovat esimerkiksi 

matkailuyrittäjiä, jotka tarjoavat opastuksia kohteisiin (esimerkiksi Kaarinan op-

paat), kahvila- ja ravintolayrittäjiä (esimerkiksi Linnanvoudin tupa Raaseporissa) 

sekä kuljetuspalveluita tarjoavia yrityksiä (esimerkiksi JT-line Helsinki-Vallisaari 

-välillä).  

 

Projektin sidosryhmät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Sisäisiä 

ovat projektiorganisaation johto, omistajat ja työntekijät. Ulkoisia ovat esimer-

kiksi yhteistyökumppanit, sisällöntuottajat, tavarantoimittajat ja alihankkijat. Tär-

keää on osata tunnistaa erityisesti avainsidosryhmät ja luoda heihin hyvä yh-

teys. (Mäntyneva 2016, 124-125.) Sidosryhmien sitoutuminen projektiin on tär-

keää projektin etenemisen ja lopputuloksen kannalta ja sitoutuneisuutta voi 

ryhmitellä ja tarkastella esimerkiksi seuraavan kuvion mukaisesti (kuvio 3).  
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KUVIO 3. Sidosryhmien sitoutuneisuuden vaikutus projektiin (Mäntyneva 2016, 

125) 

 
 
Tärkeää on pitää kiinni erityisesti niistä sidosryhmän jäsenistä, jotka tukevat ja 

vievät sitä eteenpäin. Neutraalit sidosryhmäläiset ovat myös tärkeitä pitää mu-

kana projektissa esimerkiksi tiedottamalla heitä projektin kulusta. Lähtökohta 

on, että kaikki sidosryhmät eivät ole projektille yhtä tärkeitä. Tärkeää on siis löy-

tää jokaisessa projektissa ne juuri sitä projektia parhaiten palvelevat sidosryh-

mät. (Mäntyneva 2016, 126.) 

 
Sidosryhmien osallistaminen projektiin kannattaa tehdä jo projektin alkuvai-

heessa ja tavoitteiden asettamisessa, jotta saadaan mahdollisimman monia 

ideoita ja ajatuksia tapahtuman sisällölle. On hyvä ottaa huomioon, että kaikkien 

sidosryhmien odotukset tai toiveet projektia ajatellen ei välttämättä ole saman-

laisia vaan ne voivat erota merkittävästikin toisistaan. Joku innostuu projektista 

heti ja on aktiivinen sen eteenpäin viemisessä ja joku toinen saattaa jopa vas-

tustaa sitä. Tällöin on tärkeää, että projektipäällikkö tai projektin johtoryhmä on 

perillä siitä, mitä ajatuksia kullakin sidosryhmällä ja niiden jäsenillä on projektia, 

sen sisältöä ja tavoitteita kohtaan. On tärkeää, että projektipäällikkö tai sidos-

ryhmien yhteyshenkilö omalla toiminnallaan ja vuorovaikutuksellaan tekee työtä 

sen eteen, että sidosryhmät sitoutuisivat projektiin ja ymmärtäisivät ja tukisivat 

sen tavoitteita. (Mäntyneva 2016, 127-128.) 

 

Sidosryhmät ovat tärkeä tausta-apu projektin etenemiselle ja tällöin niistä on 

pidettävä hyvää huolta (Mäntyneva 2016, 128-129). Koska näiden valotapah-

tumien on tarkoitus jäädä elämään kohteisiin vuosittaisiksi tapahtumiksi paikal-

listen toimijoiden, eli projektin osa-sidosryhmien järjestämänä, on erityisen tär-

keää hoitaa sidosryhmäsuhteita myös tämän valotapahtumaprojektin aikana ja 

myös sen päätyttyä.  
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Näiden tapahtumakohteiden ulkoiset sidosryhmät koostuvat lähinnä kunkin alu-

een paikallisista yrittäjistä, joista useimmat ovat keskittyneet jollakin tapaa mat-

kailu- tai kulttuurialaan. Sidosryhmät sitoutettiin projektiin ja valotapahtumien 

suunnitteluun mukaan ideointoworkshopien avulla, mutta myös Lights On! -

hankkeen järjestämällä yrittäjävalmennuksella, jossa tarkoituksena on ollut val-

mentaa kohdealueiden matkailutoimijoiden tuotteita ja palveluita sekä parantaa 

yritysten asiakaskokemusta (Lights On! 2017). Näistä sidosryhmistä muodostui 

kohteiden toimintaympäristöjen lisäksi tapahtumakohteisiin omat tuotan-

toekosysteemit, joista kerron tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 
 
3.4 Tuotantoekosysteemi 

 

Tuotantoekosysteemillä tarkoitetaan niitä tapahtuman kannalta keskeisiä yhteis-

työtahoja, toimijoita ja muita tapahtuman tuotantoon vaikuttavia ulkoisia tekijöi-

tä, jotka rakentuvat tapahtumatuotannon ympärille ja toimivat omilla paikoillaan 

edistäen tapahtuman toteutumista. Tuotantoekosysteemi tarkoittaa hedelmällis-

tä vuorovaikutteisuutta ja riippuvuutta eri toimijoiden välillä. (Halonen 2012, 7.) 

Tässä opinnäytetyössä tuotantoekosysteemillä tarkoitetaan tapahtumakohtei-

den toimintaympäristöä ja toimijoita eli kohteiden sidosryhmiä.  

 

Tapahtumatuottaja ja tapahtumatuotanto ovat tuotantoekosysteemissä osa laa-

jempaa kokonaisuutta. Jotta ekosysteemi toimii tapahtumatuotannossa parhaal-

la mahdollisella tavalla ja tehokkaasti, on siihen hyvä saada mukaan tarpeeksi 

erilaisia yrityksiä, ihmisiä ja instituutioita. Jokaisella tapahtumalla on oma, uniik-

ki ja erilainen tuotantoekosysteemi, sillä ekosysteemi muodostuu jokaisen ta-

pahtuman ympärille aina omanlaisenaan riippuen esimerkiksi alueen historiasta 

ja toimijoista. Halosen mukaan ekosysteemin näkemys korostaa tapahtumien 

roolia oman alueensa vetovoimatekijänä, jossa hyöty on molemminpuolinen: 

tapahtumatuotanto hyötyy alueensa toimijoista ja ekosysteemistä ja alueen toi-

mijat hyötyvät tapahtumasta. (Halonen 2012, 8.) 

 

Myös näistä neljästä valotapahtuman tuotannosta on löydettävissä neljä erilais-

ta tuotantoekosysteemiä. Näiden tapahtumien tuotantoekosysteemit koostuvat 

kunkin tapahtumakohteen alueen sidosryhmistä eli paikallisista toimijoista ja 
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yrittäjistä sekä ulkoisista toimijoista, kuten esimerkiksi kunnista ja kaupungeista, 

tavarantoimittajista ja 3. sektorin toimijoista (yhdistykset, järjestöt jne.).  

 
Vallisaaren tuotantoekosysteemi on näiden tapahtumien järjestämisen kannalta 

haastava siksi, että sidosryhmiä ei juurikaan ole. Kohde on matkailukäytössä 

vielä melko uusi, joten paikallisia toimijoita ei ole ehtinyt vielä muodostua alueel-

le. Suomenlinna on Vallisaaren ympäristössä ja lähialueella ainoa suurempi 

toimija, joka tässä tapauksessa on erityisen tärkeä toimija Vallisaaren tapahtu-

man onnistumisen kannalta.  

 

Rapolassa tuotantoekosysteemi on laajempi ja sisällöltään runsain näistä nel-

jästä tapahtumakohteesta ja toimintaekosysteemistä. Rapolassa on paljon pai-

kallisia toimijoita ja laaja sidosryhmäverkosto. Toimintaympäristö tapahtuman 

järjestämisen kannalta on siis siltä kannalta positiivinen. Toisaalta Rapolan toi-

mintaympäristö fyysisesti tapahtuman kannalta on haastava, sillä itse Rapolan-

harju ei ole esteetön kohde ja valaistuksen puuttumisen vuoksi haastava paikka 

elokuun illan tapahtumalle. Voipaalan kartanon aktiivisen toiminnan ja innostu-

neiden sidosryhmäläisten ansiosta Rapolan tuotantoekosysteemi on osoittautu-

nut kuitenkin parhaiten toimivaksi ja hedelmällisimmäksi valotapahtuman järjes-

tämisen kannalta.  

 

Kuusiston linnanraunioiden tuotantoekosysteemi oli aluksi haastava juuri tämän 

valotapahtuman järjestämisen kannalta, sillä sidosryhmää oli haastavaa innos-

taa mukaan tapahtuman suunnitteluun ja yhteiskehittelyprosessiin. Toimintaym-

päristö itse linnanraunioilla on kuitenkin ihanteellinen tapahtuman järjestämisen 

kannalta johtuen raunioiden alueesta – nurmikentälle ja avonaisille rauniolle on 

helppo suunnitella hyvin monenlaisia ja eri teemaisia tapahtumia.  

 

Raaseporin linnan alueen tuotantoekosysteemi sidosryhmien kannalta on osit-

tain samanlainen kuin Kuusistossa. Raaseporin alueella on paljon paikallisia 

toimijoita, mutta heitä oli haastavaa saada mukaan projektiin. Raaseporin linnan 

alue on niin ikään hyvin toimiva melkein mille tahansa tapahtumalle. Linnan 

puutarha on laajalla alueella ja tasaista nurmikenttää on paljon. Linnan muurien 

sisälläkin on erillisiä tiloja, joita voi helposti hyödyntää.  
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4 MENETELMÄT 

 

 

Tässä luvussa kuvaan tarkemmin valotapahtumien suunnitteluun ja suunnitel-

mien työstämiseen käytettyjä menetelmiä. Luvussa avataan myös sitä, miksi 

juuri nämä menetelmät valikoituivat valotapahtumien suunnittelemiseen ja työs-

tämiseen sekä tähän opinnäytetyöhön. Tapahtumien suunnittelu käynnistyi 

konkreettisesti kohteittain paikallisten toimijoiden kanssa kesällä 2016 ja on jat-

kunut ideointipalavereiden ja workshopien muodossa aina kevääseen 2017 asti.  

 

 

4.1 Yhteiskehittely 

 

Kun mietitään, miten uusi tapahtumakonsepti saadaan muodostettua ja mistä 

ideat saadaan syntymään, on yksi tapa työskennellä ryhmässä ja kehitellä kon-

septia yhdessä (Weiss 2013, 55). Yhteiskehittely on menetelmä, jonka avulla 

voidaan kehitellä tapahtuma, tuote tai palvelu tai luoda uusia oivalluksia ja rat-

kaisuja. Menetelmän avulla voidaan tarkastella kehitettävää asiaa monesta eri 

näkökulmasta yhteisen tiedon ja ymmärtämisen tavoin. (Metropolia Ammattikor-

keakoulu 2013.)  

 

Yhteiskehittely tulee englannin kielen sanoista co-production, co-development 

ja co-creation. Yrjö Engeström kirjoittaa teoksessaan Ekspansiivinen oppiminen 

ja yhteiskehittely työssä (2004, 80-81), että Victor ja Boynton (1998) kuvaavat 

yhteiskehittelyä muun muassa jatkuvasti uudelleenkonfiguraatiota vaativaksi 

tuotteen, tuottajan ja käyttäjän vuoropuheluksi. Yhteiskehittelyssä on siis kyse 

monen eri henkilön ja sitä kautta muodostuvien erilaisten taustojen ja osaamis-

alueiden yhteistyöstä suunnitteluvaiheessa. (Engeström 2004, 81-82.) Yhteis-

kehittely on tehokasta erityisesti tilanteissa, joissa uudistetaan tai suunnitellaan 

jotain täysin uutta palvelua tai konseptia. Yhteiskehittelyn avulla kehittämisen 

laatu voi myös parantua, yksin kehittämiseen verrattuna. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2016.) 
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Yhteiskehittelyssä kehittämisen laatu paranee ja se on tehokkaampaa kuin yk-

sin kehittelyssä. Parhaimmillaan yhteiskehittelyprosessi voi säästää sekä aikaa 

että rahaa. Yhteiskehittelyn tarkoituksen on se, että kehitystä ja muutosta teh-

dään kaikkien toimijoiden kanssa yhdessä. Tarkoituksena on kehittämisen aktii-

visuus niin, että kehittämisen seurauksena saavutetut ratkaisut ja oivallukset 

ovat parempia kuin aikaisemmat ja niiden hyödyt näkyvät heti. (Metropolia Am-

matikorkeakoulu 2013.) Seuraava kaavio vertailee yksin kehittelyn ja yhteiske-

hittelyn pääpiirteitä.  

 

 
KUVIO 4. Yksin kehittelyn ja yhteiskehittelyn prosessit (Metropolia Ammattikor-

keakoulu 2013, 5) 

 

Yhteiskehittely valikoitui menetelmäksi tähän opinnäytetyöhön luontevasti. 

Lights On! -hankehakemuksen mukaan tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa 

valotapahtumat yhteiskehittelyn avulla yhdessä Lights On! -hankkeen ja paikal-

listen matkailuyrittäjien, yhdistysten sekä yhteisöjen kanssa. Yhteiskehittelypro-

sessi suunniteltiin siten, että hanke järjesti yhteisiä palavereita ja ideointi-

workshopeja, joihin paikalliset yrittäjät ja toimijat kutsuttiin. Yhteiskehittelyn tar-

koituksena oli kannustaa kunkin hankekohteen paikallisia yrittäjiä ja toimijoita 

mukaan hankkeeseen ja hankekohteiden kehittämiseen siten, että tapahtumat 
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juurtuisivat hankekohteisiin hankkeen päätyttyä ja niiden järjestetämisestä tule-

vaisuudessa vastaisivat paikalliset toimijat. (Metsähallitus 2017h.) 

 

Yhteiskehittely alkoi vuoden 2016 alkukesästä, jolloin Metsähallitus järjesti en-

simmäisiä workshopeja eli ideointityöpajoja koskien vuoden 2017 luonnonpäi-

vien suunnittelua. Koska Lights On! -valotapahtumat järjestetään vuoden 2017 

viimeisenä luonnonpäivänä 26.8., osassa ideointityöpajoissa ideoitiin myös 

vuoden muiden luonnonpäivien tapahtumia. Workshopeja järjestettiin Turussa, 

Raaseporissa, Helsingissä ja Rapolassa. Ensimmäinen ideointityöpaja järjestet-

tiin Turussa 1.6.2016, jossa Metsähallitus toimi kokoonkutsujana. Työpajan ot-

sikkona oli Suomi100 Luonnon päivien ideointityöpaja, joten siellä ideoitiin myös 

muiden luonnonpäivien (helmikuu, toukokuu, kesäkuu) tapahtumia koko Varsi-

nais-Suomen alueelle. Ideointityöpajassa ideoitiin kuitenkin myös elokuun ta-

pahtumaa Kuusiston linnanraunioille ja tämä ryhmä keskittyi nimenomaan valo-

tapahtuman suunnitteluun. Työpajassa oli osallistujina yhdistysten jäseniä, yrit-

täjiä ja muita toimijoita Turun ja Kaarinan alueelta.  

 

Työpajassa käytiin ensin läpi kaikki luonnonpäivät ja niiden teemat. Sen jälkeen 

jokainen sai henkilökohtaisesti käydä laittamassa post it -lapuilla tapahtumaide-

oita jokaiselle luonnonpäivälle. Tämän jälkeen jakaannuttiin ryhmiin sen mu-

kaan, mikä luonnonpäivä kiinnosti eniten tapahtuman järjestämisen kannalta. 

Kuusiston valotapahtuman suunnitteluryhmä sai koottua ideoiden pohjalta jo 

ensimmäisen tapahtumakonseptiluonnoksen tapahtumalle. Tämä luonnos esi-

teltiin seuraavassa ideointiworkshopissa Kaarinasssa 7.9.2016, jonka tarkoituk-

sena oli keskittyä ainoastaan Kuusiston linnanraunioiden valotapahtumaan.   

 

Vallon ja Häyrisen (2014, 105) mukaan ideointimenetelmien käyttäminen on 

hyvä keino siihen, jos tuntuu, että ideoita ei synny. Ideointia kannattaa tehdä 

myös ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa erilaisten näkemysten saamiseksi. 

Ideointiin ryhmässä on monia eri tapoja. Esimerkiksi Ideoiden brainstorming eli 

aivoriihi on yksi ryhmäideointimenetelmä, jossa vetäjän johdolla pyritään ideoi-

maan ratkaisuja tai uusia lähestymistapoja johonkin ongelmaan eri vaiheiden 

kautta (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 160).  
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Tapahtuman idean miettimiseen kannattaa käyttää jonkin verran ai-
kaa. Hyvä idea ei aina synny ihan helposti, eikä ensimmäinen idea 
välttämättä ole paras. Jos tuntuu, ettei idea mitenkään synny, apu-
na voi kokeilla erilaisia ideointimenetelmiä. Ideointia kannattaa teh-
dä ryhmässä, jossa on erilaisia ihmisiä - tällöin on mahdollista saa-
da erilaisia näkemyksiä. Joskus idea voi syntyä tapahtumapaikasta, 
organisaation arvoista, toiminnasta tai historiasta, ajan ilmiöistä tai 
tapahtuman tavoitteesta. Hyvän idean ympärillä osaset loksahtavat 
helposti kohdalleen. (Vallo & Häyrinen 2014, 105.) 

 

Työpajoja järjestettiin Kuusiston lisäksi jokaisella muulla kolmella kohdepaikka-

kunnalla syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Työpajoissa ideoitiin ensin yksit-

täisiä sisältöideoita esimerkiksi brainstorming-menetelmällä, jonka tarkoituksena 

oli kirjata ylös kaikenlaiset ideat rajaamatta mitään pois. Tämän jälkeen seuraa-

vissa työpajoissa ideoita jaoteltiin eri teemojen alle. Teemoja olivat esimerkiksi 

historia, tuli ja valo, musiikki, ruoka ja tapahtumat. Kevään 2017 aikana ideoita 

karsittiin ja niistä valikoitiin kiinnostavimmat ja toteuttamiskelpoisimmat. Sen 

jälkeen ideoista kehiteltiin tarkemmat tapahtumakonseptit jokaiseen tapahtu-

maan.  

 

 

4.2 Benchmarking 

 

Benchmarking on menetelmä, jonka avulla pyritään etsimään tietoa siitä, miten 

esimerkiksi joku toinen tapahtuma, organisaatio, tuote tai palvelu toimii ja me-

nestyy. Benchmarkingin avulla voidaan oppia käyttämään jonkun toisen jo ai-

kaisemmin hyväksi huomioimia tapoja toimia sekä tutkia muiden organisaatioi-

den tai tapahtumien keinoja, joilla he ovat menestyneet. (Ojasalo & Moilanen & 

Ritalahti 2015, 186.) Benchmarking ei siis ole suoraa kopiointia joltain toiselta, 

vaan enemmänkin opitun ja muualta hankitun tiedon ja käytännön soveltamista 

omaan projektiin tai tässä tapauksessa, tapahtumaan. Benchmarkingin avulla 

voidaan nopeuttaa kehittämistä ja kehittää oppimalla. (Niva & Tuominen 2005, 

28.) 

 

Kari Tuominen toteaa kirjassaan Benchmarking käytännössä (2005, 5) että 

benchmarking on oivallus olla tarpeeksi nöyrä sen havaitsemiseksi, että joku 

muu on parempi jollakin alueella, ja olla tarpeeksi viisas sen oppimiseksi, kuinka 

saavuttaa sama taso ja jopa ylittää se. Benchmarking on hyvä keino uuden ta-
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pahtumakonseptin suunnittelun ja kehittelyn aloittamiseen. Kun pohditaan sitä, 

mitä on ennen tehty, missä on tehty ja miten on tehty, saadaan hyvä pohja 

omaan ideointiin ja konseptointiin. Jos hyviä benchmarking-kohteita ei kuiten-

kaan löydy, nousee innovatiivisuus ja luovuus vieläkin isompaan asemaan. 

(Weiss 2013, 55.)  

 

 

Tässä opinnäytetyössä käytin benchmarkingia yhtenä tiedonkeruumenetelmänä 

ja sen tuloksia hyödynnettiin valotapahtumien konseptien ideoinnissa ja kehitte-

lyssä. Tämän menetelmän tarkoituksena oli saada tietoa ja ideoita erityisesti 

valoteemaan liittyvistä sisällöistä tapahtumia ajatellen. Lisäksi tarkoituksena oli 

kerätä ideoita parista muusta jo aikaisemmin järjestetystä, jollakin tapaa valo-

teemaan ja kulttuuriperintökohteessa järjestettävään tapahtumaan liittyen. Käy-

tin benchmarkingia tämän opinnäytetyöprosessin aikana säännöllisesti etsies-

säni ideoita tapahtumakonsepteihin. Sen lisäksi kahdeksi tarkemmaksi 

benchmark-kohteeksi valitsin Kajaanissa vuosittain elokuussa järjestettävän 

Linnavirta -puistojuhlan sekä Jyväskylässä vuosittain syksyllä järjestettävän Va-

lon kaupunki -tapahtuman.  

 

Benchmarking-menetelmän tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli tutustua 

tapahtumiin, jotka sisällöltään ja teemaltaan auttaisivat valotapahtumien suun-

nittelussa ja yhteiskehittelyssä. Menetelmän avulla haluttiin saada tietoa erityi-

sesti tapahtumien sisällöstä ja teemoista, sillä näiden tietojen avulla pystyttiin 

kehittämään valotapahtumien sisältöjä. Benchmarkingin apuna käytettiin seu-

raavaa havainnointilistaa (kuvio 5), joka auttoi kiinnittämään huomiota juuri näi-

den valotapahtumien ideointia ajatellen.  
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KUVIO 5. Benchmarking havainnointilista (mukaillen Kähkönen 2013, 25) 

 

Kajaanin Linnavirta -tapahtuma järjestettiin Kajaanin linnan ympäristössä 19.-

21.8.2016. Toista kertaa järjestetty tapahtuma on melko saman tyyppinen kuin 

nämä suunnitellut Lights On! -valotapahtumat. Linnavirta -tapahtuman järjestäjiä 

ovat Metsähallituksen luontopalvelut, Kajaanin kaupunki sekä Kainuun prikaati. 

Linnavirta -tapahtuman sisällöt koostuvat pääosin nykykulttuurista, musiikista, 

historiasta ja luonnosta. Tapahtuman sisältöä kootaan siten, että erilaiset tahot 

ja sisällöntuottajat saavat lähettää tarjouksen omasta produktiostaan tai ideas-

taan tapahtuman projektipäällikölle. Vuoden 2016 tapahtumassa sisällöntuotta-

jina oli erilaisia taiteilijoita, yhteisöjä sekä pop up -ravintoloita. Tapahtumassa oli 

hyviä sisältöjä, jotka toimisivat myös näissä valotapahtumissa. Niitä oli esimer-

kiksi: erilaiset taiteilijat (sirkusryhmät, teatteriryhmät, muusikot), puistokonsertti, 

photobooth historiallisella rekvisiitalla ja erilaiset installaatiot. (Metsähallitus 

2017o.) 

 

Linnavirta on tyyliltään enemmän kaupunkikarnevaalimaisempi, sillä se on levit-

täytynyt Kajaanin linnan ympäristöstä myös Kajaanin keskusta-alueelle. Tapah-

tuma on siis kokonaisuudeltaan laajempi kuin Lights On! -valotapahtumat. Li-

säksi tapahtumia ja ohjelmaa on päällekkäin laajalla alueella, jotta yleisö voi itse 

valita, mihin haluaa mennä ja mitä haluaa nähdä. Tapahtuman kohderyhmä on 

koko perhe eli kaikenikäiset kävijät. Ohjelmaa on lapsille, perheille, historiasta 

kiinnostuneille sekä musiikin ja taiteen ystäville. Lisäksi Linnavirta -
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tapahtumassa vahvana osa-alueena on ruoka ja pop up -ravintolat. (Metsähalli-

tus 2017o.)  

 

Tapahtuman vahvuus on sen monipuolisuus. Tapahtumassa historia kohtaa 

nykypäivän erilaisten esitysten ja sisältöjen kautta. Tämä oli mielestäni tärkeä 

huomio myös Lights On! -valotapahtumien kannalta. On tärkeää, että tapahtu-

missa nostetaan esille kulttuurihistoriallisesti merkityksellistä matkakohdetta, 

mutta samalla tuodaan se uuteen valoon ja nykypäivään tapahtuman sisältöjen 

avulla. Linnavirta-tapahtumassa oli paljon yleisöä osallistavaa ja monipuolista 

sisältöä, kuten esimerkiksi työpajoja. Työpajat ovat ehdottomasti sellainen sisäl-

töteema, jota voisi käyttää myös Lights On! -valotapahtumissa. Kevään 2017 

aikana hankekohteissa tullaankin jo ennakkoon järjestämään valomaalaustyö-

pajoja.  

 

Linnavirta -tapahtuman lisäksi benchmarkkasin myös toista, hieman erilaista 

tapahtumaa. Jyväskylän kaupunki hallinnoi ja organisoi Valon kaupunki -nimistä 

hanketta, jonka tarkoituksena on luoda kaupungista viihtyisä elin- ja toimin-

taympäristö alueen asukkaille hyvän taajama- ja kaupunkivalaistuksen avulla. 

Hanke järjestää vuosittain Valon kaupunki -tapahtuman, jossa tuodaan esille 

kaupungin valaistuskohteita ja tapahtumaa varten rakennettuja valoinstallaatioi-

ta. (Jyväskylän kaupunki 2017.)  

 

Benchmarkkasin tätä tapahtumaa kaikkia neljää Lights On! -valotapahtumaa 

ajatellen, mutta erityisesti Raaseporin tapahtuman vuoksi, sillä Raaseporin ta-

pahtuma painottuu eniten valoteemaan ja valoinstallaatioihin. Valon kaupunki 

on monipuolinen valoteemaan ja valoinstallaatioihin keskittyvä tapahtuma, joten 

se sopi hyvin benchmark-kohteeksi. Vuonna 2016 tapahtuma järjestettiin 22.-

24.9. Valoteoksia ja valoinstallaatioita oli ympäri kaupunkia. Valoteosten lisäksi 

tapahtumassa oli ympäristötaideteoksia, seminaareja, työpajoja (esimerkiksi 

valomaalaus- ja UV-maalaustyöpajoja). (Jyväskylän kaupunki 2017.)  

 

Valon kaupunki -tapahtuman taideteoksia ja ohjelmasisältöjä oli järjestetty ym-

päri Jyväskylän kaupungin aluetta. Tapahtuma oli siis järjestetty laajalle alueelle 

sekä kaupunkikeskustaan että esimerkiksi Tourujoen luontoympäristöön. Ta-
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pahtuman kohderyhmä oli selvästi kaikenikäiset ja koko perhe, sillä ohjelmaa oli 

myös lapsille. (Jyväskylän kaupunki 2017.) 

 

Valoinstallaatioita oli tapahtumassa laidasta laitaan. Niitä oli tuotettu sekä am-

mattitaiteilijoiden että harrastajien toimesta. (Jyväskylän kaupunki 2017.) Erityi-

sesti Jyväksylän kirkkopuistossa tapahtuman aikana komeilleet jättiläispuput 

kiinnostivat myös Lights On Raasepori! -tapahtuman kannalta, sillä Raaseporin 

tapahtumaan on ideoitu paljon erilaisia näyttäviä valoon ja valoinstallaatioihin 

liittyviä elementtejä.  

 

Valon kaupunki -tapahtuman vahvuutena on sen laajuus ja monipuolinen sisäl-

tö. Lisäksi Jyväskylän alueella ei järjestetä vastaavanlaisia tapahtumia vuoden 

aikana, joten se kiinnostaa yleisöä sekä Jyväskylästä että sen lähialueilta. (Jy-

väskylän kaupunki 2017.) Tästä tapahtumasta saatiin tähän kehittämistyöhön ja 

valotapahtumien konseptointiin paljon erillisiä yksittäisiä valoinstallaatioihin ja 

työpajoihin liittyviä ideoita.  
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5 TAPAHTUMASUUNNITELMAT 

 

 

Noin vuoden prosessin, lukuisten ideointi- ja wokrshop-palavereiden sekä yh-

teiskehittelyn tuloksena tapahtumasuunnitelmat alkoivat muotoutua jokaiseen 

valotapahtumakohteeseen. Sisältösuunnitelmat lähtivät liikkeelle yksittäisistä 

ideoista, joita kertyi satoja ensimmäisten ideointiworkshopien aikana. Tämän 

jälkeen jokaisessa tapahtumakohteessa käytiin erikokoisilla ja erilaisilla ryhmillä 

ideoita läpi ja lähdettiin yhteiskehittelyn ja erilaisten kehittämismenetelmien 

avulla muodostamaan niistä uusia tapahtumakonsepteja. Tässä luvussa kerron 

joka kohteen tapahtumasuunnitelmista eli niistä neljästä osakonseptista ja pää-

konseptin variaatiosta, joihin päädyttiin ideoinnin ja myöhemmin yhteiskehittelyn 

tuloksena.  

 

 

5.1 Vallisaari 

 

Vallisaaren ensimmäinen ideointityöpaja järjestettiin elokuussa 2016. Ideointi-

työpaja järjestettiin Metsähallituksen toimesta ja siellä ideoitiin koko vuoden 

luonnonpäivien tapahtumia, joita Metsähallitus järjestää vuoden 2017 aikana 

osana Suomi100 -juhlavuotta. Koska valotapahtumat järjestetään vuoden vii-

meisenä luonnonpäivänä 26.8., workshopissa ideoitiin myös Vallisaaren valota-

pahtumaa.  

 

Luvun 3.2 kuviossa kaksi kuvattiin Onnistuneen tapahtuman malli Vallon ja Häy-

risen (2015, 109) mukaan. Siinä pureudutaan kuuteen eri tapahtuman suunnit-

telun ja järjestämisen kannalta tärkeään kysymykseen. Ensimmäinen kysymys 

– miksi? (tavoite ja viesti) on Vallisaaren tapahtumaa ajatellen sama kuin mui-

denkin kolmen valotapahtuman kohdalla: tavoitteena on järjestää valoteemai-

nen tapahtuma, joka toimii osaltaan markkinointikeinona hankekohteelle sekä 

toimii osallistavana ja elämyksellisenä kokemuksena tapahtumaan osallistuval-

le. Sen tavoitteena on pidentää matkailukautta Vallisaaressa ja tuoda Vallisaar-

ta matkailukohteena enemmän esille tuoden sinne lisää matkailijoita. Onnistu-

neen tapahtuman mallissa kysytään myös tapahtuman kohderyhmää – kenelle 

tapahtuma on suunnattu? Vallisaaren tapahtuma on suunnattu koko perheelle.  
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Vallisaaren tapahtuman haasteena on se, että pääkaupunkiseudulla järjeste-

tään paljon tapahtumia samana päivänä ja iltana, joten osakonseptin piti olla 

jollain tapaa erilainen ja kiinnostava. Lisäksi sidosryhmiä Vallisaaren tapahtu-

man suunnittelua varten ei juurikaan ollut, sillä vasta toukokuussa 2016 yleisölle 

avattu saari on hyvin tuore retkeilykohde. Tästä syystä Vallisaaren tuotan-

toekosysteemi on hyvin erilainen esimerkiksi Rapolan linnavuoren tapahtumaan 

verrattuna. Vallisaaren naapuri, Suomenlinna, lähti kuitenkin mukaan suunnitte-

lu-, yhteiskehittely ja toteutusvaiheeseen ja täten sisältöä tapahtumalle saatiin 

lisää. Suomenlinna toimii myös hyvänä apuna tapahtuman markkinoinnissa, 

sillä Vallisaari on vielä uusi retkeilykohde ja Suomenlinnalla on jo vahvat mat-

kailuperinteet.  

 

Onnistuneen tapahtuman mallin mukaan täytyy ottaa huomioon myös se, miten 

tapahtuma järjestetään ja kuka sen järjestää. Sidosryhmien vähyyden vuoksi 

Vallisaaren tapahtuman kehittäminen ja suunnittelu jäi aluksi Metsähallituksen 

ja Humakin vastuulle. Osakonsepti saatiin kuitenkin alkuun yhteiskehittelyn 

avulla Metsähallituksen työntekijöiden, hankkeen projektipäällikön Aino Von 

Boehmin ja Humakin hankkeen projektipäällikön Nina Luostarisen kanssa. Aja-

tuksena oli, että me kehittelemme konseptin, joka hyväksytetään Metsähallituk-

sella ja sen jälkeen sitä kehitellään eteenpäin yhdessä. Pidimme ideointi- ja yh-

teiskehittelypalavereita syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Suomenlinna tuli 

mukaan suunnitteluun vuoden 2017 helmi-maaliskuussa.  

 

Lähdimme liikkeelle siitä, mitä Vallisaaressa voisi ja olisi sallittua toteuttaa. Saa-

ressa ei saa yöpyä, joten lähdimme selvittämään, voisiko yöpymisen toteuttaa 

kuitenkin tapahtumailtana siten, että se toimisi valvotusti. Tähän konseptiksi 

suunniteltiin telttahotellia ja toteuttajaksi Suomen Latua, joka on järjestänyt telt-

tahotelleja aikaisemmin joidenkin tapahtumien yhteydessä esimerkiksi Nuuksion 

kansallispuistoon. Vallisaaren tapahtuman teemaksi kehittyi siis ”Yö Vallisaa-

ressa” ja ”koe Vallisaari pimeällä” tämän telttahotelliajatuksen myötä.  

 

Kehittelimme tapahtumakonseptia eteenpäin siten, että syksyn 2016 ensimmäi-

sissä palavereissa ideoitiin yksittäisiä ideoita ja kevään 2017 palavereissa kehi-

teltiin niitä yhdessä eteenpäin ja koottiin niitä yhteen. Telttahotellin lisäksi tapah-
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tumaan ajateltiin lyhtypiknikiä, joka toisi tapahtuman valoteeman esille. Lyhty-

piknik toteutetaan teemalla ”tuo mukanasi omat eväät ja LED-lyhty”, sillä Valli-

saaressa avotuli on kielletty. Lisäksi tapahtumaan suunniteltiin leirinuotioita ja 

muuta osallistavaa tekemistä partiolaisten toimesta. Illan loppupuolella tapah-

tuma huipentuu siihen, kun leijuvat kuut nousevat taivaalle. Leijuvat kuut toteu-

tetaan jättikokoisilla LED-ilmapalloilla, jotka nostetaan ilmaan heliumin avulla. 

Kuita tulee olemaan kaksi, joista toinen nousee Vallisaareen Kustaanmiekan 

kohdalle ja toinen Suomenlinnaan samaan kohtaan.  

 

Tapahtuman musiikkipuolesta vastaa kuoro, joka tulee laulamaan tapahtumail-

lan aikana Vallisaaressa. Kuorojen jalkautuminen luontoon ovat osa luonnon-

päivien tapahtumia, sillä tavoitteena on, että 26.8. jokaisessa Suomen kanallis-

puistossa olisi kuorokonsertti. Tämän projektin myötä kuoroja on kyselty myös 

Lights On! kohteiden valotapahtumiin. Lisäksi tapahtumaan suunniteltiin ulkoil-

maelokuvaa Aleksanterinpatterin pihamaalle tai luolaelokuvaa joihinkin tykkipat-

terirakennuksista.  

 

Valitettavasti huhtikuun alussa kävi ilmi, että Vallisaaressa yöpyminen ei ole-

kaan sallittua, joten tapahtumakonseptia täytyi muuttaa ja kehittää uudelleen. 

Tämän tiedon jälkeen suunnitelmassa päädyttiin siihen, että Suomenlinna on 

entistä vahvemmin mukana tapahtumassa. Vallisaaren ja Suomenlinnan välille 

pyritään saamaan tapahtumaillaksi kuljetus siten, että tapahtuma alkaa alkuil-

lasta Vallisaaressa ja jatkoille siirrytään Suomenlinnaan. Suomenlinnasta kulje-

tukset kulkevat myöhempään yöhön Helsingin kauppatorille kuin Vallisaaresta.  

 

Tapahtuman nimi on tällä hetkellä Islands of lights – Valotapahtuma Vallisaa-

ressa ja Suomenlinnassa 26.8.2017.  

 

 

5.2 Rapolan linnavuori 

 

Rapolassa ensimmäinen ideointityöpaja pidettiin 27.9.2016. Työpajassa esit-

täydyttiin ensin ja esiteltiin Lights On! hanketta sekä sitä, mitä nämä valotapah-

tumat ovat ja mitä tavoitteita niillä on. Ideointityöpajan tuloksena saatiin yksittäi-

siä ideoita viiteen eri kategoriaan ja teemaan, joita olivat tapahtumat, ruoka, 
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historia eloon, tuli & valo sekä ääni. Kategorisoitujen ideoiden pohjalta raken-

nettiin jokaista pääteemaa kuvaava tapahtuma. Kuten Vallisaaren tapahtumas-

sa, myös Rapolan tapahtuman tavoite on tehdä Rapolan linnavuoresta vielä 

tunnetumpi ja pidentää sen matkailukautta. Rapola on kuitenkin jokseenkin eri-

lainen kohde Vallisaareen verrattuna tapahtuman tavoitetta ajatellen, sillä Rapo-

lassa on jo pitkät perinteet matkailuun ja retkeilyyn, koska Linnavuori ja Voipaa-

lan alue on jo melko tunnettu retkeilijöiden ja paikallisten keskuudessa. Rapolan 

tapahtuman ensisijaisin tavoite onkin nimenomaan elämyksellisyyden ja uusien 

kokemusten tuottaminen tapahtumayleisölle. Tapahtuma on suunnattu kohde-

ryhmältään koko perheelle.  

 

Tapahtumakonsepti keskittyy alkuillasta Voipaalan pihamaalle ja tapahtuma 

huipentuu Rapolanharjulle, josta seurataan Vanajavedellä tapahtuvaa syntipu-

kin polttoa. Voipaalan pihalla tapahtuu illan aikana paljon: pihamaalle on suun-

niteltu erilaisia tapahtumapisteitä ja Voipaalan kartano on avoinna yleisölle. Li-

säksi tapahtumaan on suunniteltu illallista taivaan alla, eli ruokailukonseptia, 

jossa pihamaalle rakennetaan pitkät pöydät, joissa yleisö saa syödä ja seurus-

tella vapaasti. Ruokailu järjestetään osittain teemalla ”tuo omat evääsi ja LED-

lyhtysi” lyhtypiknik -muotoisesti ja osittain siten, että paikallinen yritys Mallaspi-

dot valmistavat ruokaa myyntiin joko Voipaalan pihamaalla tai Voipaalan karta-

nossa.  

 

Lisäksi tapahtumaan on suunniteltu erilaisia työpajoja, esimerkiksi lyhty-, heijas-

tin-, käsityö- ja perinnetyöpajoja. Paikalliset yhdistykset on integroitu mukaan 

tapahtuman tuotantoon ja he tarjoavat sisältöä tapahtumaan esimerkiksi erilais-

ten kisailuiden muodossa. Luvassa on muun muassa perinteinen Sääksmäen 

kylien välinen vuosittainen köydenvetokilpailu. Myös Kinopyörän järjestämää 

ulkoilmaelokuvaa suunniteltiin tapahtumaan. Lisäksi Rapolan harjulle saadaan 

Draamaräätälit -osuuskunnan järjestämä yleisöä ulkona kierrättävä teatteriesi-

tys.  

 

Tapahtuman huipennus tapahtuu Rapolanharjulla. Lyhtytyöpajan tuotosten ja 

yleisön omien lyhtyjen kanssa tapahtumayleisö lähtee kootusti yhtenä kulkuee-

na harjulle, jonka näköalapaikoille jäädään seuraamaan Vanajavedellä tapahtu-

vaa syntipukin polttoa. Syntipukki on jo keväällä 2017 lanseerattava puulaatik-
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ko, johon alueen kyläläiset saavat käydä kesän aikana jättämässä syntejään 

paperilapuille. Elokuussa laatikko naulataan kiinni ja valotapahtumassa se sou-

detaan Vanajavedellä sijaitsevalle kokkolautalle. Kokko sytytetään ja synnit pa-

lavat pois. Syntipukki-idea syntyi marraskuun 2016 ideointipalaverissa yhteis-

kehittelyn tuloksena, kun mietittiin, mikä huipennus tapahtumalle olisi näyttävin 

ja omalaatuisin. Idea syntien poltosta lähti heti kehittymään ja lopulta kehittelyn 

tuloksena päätyi nykyiseen muotoonsa, syntipukkiin ja sen polttamiseen.  

 

Onnistuneen tapahtuman mallissa (Vallo & Häyrinen 2014, 109) kysytään, kuka 

tapahtumasta vastaa ja ketkä ovat vastuuhenkilöitä. Rapolan tapahtumassa 

suunnitteluvaiheen alusta asti paikalliset toimijat eli tapahtuman sidosryhmät 

ovat olleet aktiivisesti mukana. Paikallisten joukosta löytyi lopulta myös oma 

tuottaja tapahtumaan, eli Rapolan tapahtuma on näistä neljästä tapahtumasta 

eniten paikallisten hallussa oleva kokonaisuus, mikä alun perin oli tavoitteena-

kin. Suunnitteluprosessi on edennyt syksyn 2016 ideointipalavereista siihen, 

että tapahtuman tuottaja hoitaa käytännön asioita yhdessä muiden paikallisten 

toimijoiden kanssa ja tapahtuman sisältö elää edelleen jonkin verran. Tapahtu-

ma kantaa työnimeä ”Rapola palaa!”, jolla on kaksoismerkitys: Rapola kirjaimel-

lisesti syttyy liekkeihin, kun Vanajaveden kokko sytytetään ja syntipukki polte-

taan. Lisäksi tapahtuma ikään kuin tuo Rapolan takaisin paikallisten ja matkaili-

joiden tietoisuuteen uudella tavalla, kun uusi tapahtumakonsepti toteutetaan.  

 

 

5.3 Kuusiston linnanrauniot 

 

Ensimmäinen Kuusiston tapahtumakonsepti-idea, 100 valoa, syntyi kesäkuun 

ideointityöpajassa Turussa, joka oli pääasiassa Suomi100 juhlavuoden ja luon-

non päivien tapahtumien ideointipaja. Tapahtumaideakonsepti dokumentoitiin 

seuraavaa ideointityöpajaa varten, joka järjestettiin Kaarinassa 7.9.2016 nimen-

omaan Kuusiston valotapahtumaa koskien. Työpajassa oli mukana noin 10 

Kaarinan alueen yrittäjää ja Kaarinan kaupungin kulttuuripuolen työntekijä.  

 

100 valoa tapahtumakonsepti esiteltiin työpajaan osallistuneille työpajan aluksi. 

Tapahtumakonseptin idea oli rakentaa Kuusiston linnanrauniolle, Kappelinmäen 

luontopolulle ja raunioiden ympäristöön 100 rastin reitti, jossa olisi tekemistä ja 



 

 

41  

näkemistä koskien esimerkiksi linnanraunioiden historiaa ja valoteemaa. Reitille 

ei ollut tarkoitus sisällyttää 100 eri toimintapistettä, vaan se oli tarkoitus toteut-

taa LED-lyhdyillä, joista jokaisen kohdalla olisi pieni tekstipätkä liittyen Kuusis-

toon ja linnanraunioihin. Reitille oli tarkoitus toteuttaa suunnilleen 10 erilaista 

toiminnallista tai valoteemaista pistettä: esimerkiksi yösuunnistus, yömelonta, 

metsäkonsertti, lyhtypiknik, jousiammunta ja niin edelleen. Tapahtumaidea ei 

kuitenkaan saanut niin paljoa innostusta työpajassa, joten työpajan jälkeen 

päädyttiin siihen, että yritetään kehitellä joku muu konsepti tapahtumalle.  

 

Loppujen lopuksi tapahtumakonseptiksi muotoutui täysin toisenlainen tapahtu-

ma, kuin alun perin suunniteltiin. Yhteiskehittelyn myötä syyskuun ideointipajan 

ja pajaan osallistuneiden palautteen jälkeen tulimme siihen tulokseen, että Kuu-

sistoon täytyy kehitellä jotain minimaalisempaa, mutta näyttävää ja houkuttele-

vaa. Ideaksi syntyi suuren valoteemaisen tapahtuman sijasta hiljaisuuden ja 

sisäisen valon etsimisen teemalla toteutettava tapahtuma. Tapahtuman pääidea 

on se, että illan aikana järjestetään kolme hiljentävää kävelyretriittiä Kuusiston 

linnanraunioiden parkkipaikalta Kappelinmäen kautta linnanraunioille. Kävelyret-

riitit ja meditaation vetää Hannu Sirkkilä. Retriittien välissä raunioiden sisäpihal-

la järjestetään rauniojoogaa Joogakoulu Punen toimesta. Kävelyretriittien jäl-

keen illan päättää tarinallinen iltanuotio ja rummutus sekä lyhtypiknik teemalla 

”tuo omat evääsi ja LED-lyhtysi”. Lyhtypiknikin jälkeen on yhteinen soihtukulkue 

rummutuksen vetämänä takaisin parkkipaikalle. Kuusiston kartano on auki 24 

asti teemalla Kartanon keskiyö ja illan aikana kartanossa musisoi nokkahuilu-

kvartetti. 

 

Tapahtuman tavoitteena on tuoda Kuusiston linnanrauniot esiin uudenlaisella 

valolla ihan konkreettisestikin siten, että pysyvä valaistus sytytetään raunioille 

ensimmäistä kertaa tapahtumailtana. Valaistuksen ja itse tapahtuman on tarkoi-

tus pidentää myös Kuusiston linnanraunioiden alueen matkailukautta ja kohot-

taa kohteen ”kasvoja” retkeilykohteena. Kohderyhmältään tämä tapahtuma on 

retriittien osalta suunnattu enemmänkin aikuisille, sillä tarkoituksena on olla 

mahdollisimman hiljaa ja keskittyä hiljaisuuden teemaan.  

 

Suunnitteluvaiheessa lähtökohta oli se, että paikallisia toimijoita saadaan mu-

kaan suunnitteluun ja yhteiskehittelyyn. Haaste oli kuitenkin siinä, miten heidät 
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saa innostumaan ja juurtumaan projektiin koko suunnittelun ja toteutuksen ajak-

si. Tästä syystä Kuusiston tapahtuman suunnittelu ja yhteiskehittely jäi pitkälti 

hankkeen vastuulle.  

 

 
5.4 Raaseporin linna 

 

Raaseporin linnan tapahtuman ideointi alkoi kesäkuussa 2016, kun Tammisaa-

ren luontokeskuksessa järjestettiin Suomi100 luonnonpäivien ideointiworkshop. 

Kuten muillakin tapahtumapaikkakunnilla, workshopissa ideoitiin kaikkia neljää 

luonnonpäivää ja niiden tapahtumia. Yksi ryhmä ideoi myös Raaseporin tapah-

tumaa, jonka teema oli aika lailla samanlainen, kuin Kuusistoon aluksi suunni-

teltu 100 valoa. Raaseporin alueen paikallisten toimijoiden vähyys aiheutti sen, 

että muita ideointiworkshopeja ei enää pidetty paikallisten toimijoiden kanssa. 

Raaseporin tapahtuman ideointi ja yhteiskehittely siirtyi siis Vallisaaren tapah-

tuman tavoin Metsähallituksen ja Humakin harteille.  

 

Tapahtuman sisällön ideointi perustui pitkälti Lights On! Raasepori -valoteoksen 

ympärille, joka tullaan julkaisemaan tapahtumassa. Valoteos heijastetaan linnan 

muuriin. Lisäksi tapahtumassa julkistetaan linnan pysyvä valaistus. Tapahtu-

massa linnaan tullaan rakentamaan pakohuonetyylinen tarinapeli, jossa linnan 

eri huoneisiin tulee näyttelijöitä ja heidän esittämien kohtausten avulla kävijä 

saa ratkaistua arvoituksen. Peli ei ole perinteinen pakohuonepeli, jossa huo-

neesta ei pääse ulos 60 minuuttiin, jos arvoitusta ei saada ratkaistua vaan ylei-

sö saa kiertää linnassa kierroksen läpi ja palata sitten takaisin. Tämän lisäksi 

tapahtumaan tulee esiintymään ainakin yksi kuoro, joka on osa luonnonpäivän 

kuorotapahtumia samalla tapaa, kuin Vallisaaressakin.  

 

Tapahtuma tulee olemaan siis hyvin valoteemaisesti painottunut. Tapahtumas-

sa on valomaalaustyöpaja, valaistu taikametsä sekä Raaseporin joen valaise-

minen kelluvilla LED-tuikuilla, joita yleisö saa käydä itse laskemassa jokeen. 

Lisäksi YLEn TV-sarja Heroes of the Baltic Sea tulee tekemään photobooth-

tyylisen valokuvauspisteen sarjan asuista. Myös illallinen taivaan alla -konsepti 

toteutetaan tapahtumassa siten, että tapahtuman puolesta järjestetään alueelle 
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pitkät pöydät ja yleisö voi ruokailla niissä omien eväiden kanssa. Illan huipentaa 

valoteoksen julkaisu.  

 

Raaseporin tapahtuman tavoitteena on niin ikään pidentää kohteen matkailu-

kautta. Kuusiston tapaan Raaseporin tapahtumassa julkistetaan kohteen pysy-

vä valaistus. Raaseporin tapahtuma on kohderyhmältään suunnattu koko per-

heelle, sillä tekemistä ja näkemistä riittää valoteeman myötä. Raaseporin tapah-

tuman suunnittelun alkuvaiheessa kävi ilmi, että paikallisia toimijoita ei saatu 

mukaan tarpeeksi. Sidosryhmät suunnittelua ajatellen tässä tapahtumassa 

koostuu siis lähinnä Raaseporin linnan alueella toimivasta Linnavoudin tuvasta 

ja sen henkilökunnasta sekä Raaseporin teatterista, jolla niin ikään on tilat Raa-

seporin linnan alueella. Niimpä tämänkin tapahtuman suunnittelu ja yhteiskehit-

tely tehtiin hankkeen sisäisesti.  
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6 YHTEENVETO, ANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tapahtumakonseptit neljään 

Lights On! -hankkeen kohteeseen: Vallisaareen, Rapolan linnavuorelle, Kuusis-

ton linnanraunioille ja Raaseporin linnaan.  Opinnäytetyössäni pyrin vastaa-

maan näihin johdannossa esitettyihin kysymyksiin:  

1. Miten saman peruskonseptin tapahtuma muuttuu, kun se viedään neljään 

erilaiseen kohteeseen ja ympäristöön ja miten paikallinen tuotantoekosysteemi 

siihen vaikuttaa?  

2. Miten kunkin kohdealueen luonto- ja kulttuuriarvot vaikuttavat kohteelle 

suunniteltuun tapahtumaan?  

3. Miten uusi tapahtumakonsepti ja tapahtuman sisältö kehitellään yhteiskehitte-

lyn avulla?  

 

Pääkonsepti-idea tapahtumille oli se, että ne liittyvät jollain tapaa valoteemaan. 

Jokaisessa neljässä tapahtumassa – osakonseptissa eli pääkonseptin variaati-

ossa –  täytyy siis olla jokin valoon liittyvä elementti. Tapahtumille oli siis jo etu-

käteen suunniteltu perusidea, jota lähdettiin varioimaan yhteiskehittelyn avulla 

jokaiseen kohteeseen sopivaksi. Loppujen lopuksi valotapahtumista tuli täysin 

erilaisia joka kohteessa, mikä osaltaan kertoo siitä, että eri kohteissa todella on 

erilaiset tuotantoekosysteemit ja sidosryhmät, jotka suunnitteluvaiheessa vaikut-

tavat suuresti kunkin kohteen oman tapahtumakonseptin kehittymiseen ja suun-

taan, mihin tapahtuman sisältö päätyy.  

 

Osakonseptit muuttuivat johtuen eri kohdepaikkakuntien ja kohteiden ulkoisesta 

rakenteesta ja infrasta sekä ympäristön vaikutuksesta, mutta myös paljolti pai-

kallisten toimijoiden mielipiteistä ja ideointipalavereiden sekä yhteiskehittelyn 

tuloksista. Esimerkiksi Kuusistossa haasteena oli saada paikalliset toimijat ja 

matkailuyrittäjät innostumaan tapahtumasta ja sen suunnittelusta. Kuusiston 

linnanrauniot ovat paikallisille asukkaille ja toimijoille todella tärkeä paikka ja he 

tuntevat lujaa omistushalukkuutta kohdetta kohtaan. Oli siis oma haasteensa, 

että heidät sai vakuutettua tapahtuman positiivisista puolista. Ensimmäisen 

Kuusiston ideointipalaverin jälkeen tuntui siltä, että kohteeseen on todella han-

kala kehittää tapahtumaa, jos paikallisia ei saada mukaan ja tapahtumaidea ei 
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heidän mielestään toimi. Tästä huolimatta ja osittain tästä syystä Kuusiston ta-

pahtuman konsepti muodostui loppujen lopuksi todella hyväksi ja houkuttele-

vaksi, hiljaisuus edellä meneväksi tapahtumaksi, jossa on mielenkiintoinen ja 

houkutteleva teema. Kuusistossa haasteeksi muodostui myös se, että Kaarinan 

kaupungin vuosittainen ja suosittu Muinaistulien ilta -tapahtuma järjestetään 

samaan aikaan kaupungin toisella laidalla – Littoisissa. Tämä tapahtuma on 

kuitenkin suunnattu nimenomaan koko perheelle ja lapsille, joten sinänsä tämä 

valotapahtuman hiljaisuuden teema ei mene päällekkäin Muinaistulien ilta -

tapahtuman kanssa. Kohderyhmä on tapahtumissa siis erilainen. Sidosryhmien 

sitoutuneisuuden aste (kuvio 3) vaikutti merkittävästi yhteiskehittelyn onnistumi-

seen ja tapahtumien sisältöjen variointiin. Merkittävää huomio oli kuitenkin se, 

että vaikka sidosryhmä ei heti innostunut projektista ja yhteiskehittelystä, ei se 

vaikuttanut lopputulokseen kuitenkaan negatiivisesti vaan jopa positiivisesti, 

sillä tapahtuman pääkonsepti-ideasta kehittyi uusi ja mielenkiintoinen koko-

naisuus.  

 

Rapolassa asiat etenivät yhteiskehittelyn ja ideoinnin tuloksena juuri siten, mi-

ten toivottiin ja suunniteltiin. Ennen tapahtumasuunnitelmien ja ideointipalave-

reiden aloittamista toivottiin, että jokaisella kohdepaikkakunnalla paikalliset toi-

mijat saataisiin innostumaan projektista niin, että he ”ottaisivat sen omakseen” 

ja jatkaisivat sen järjestämistä myös hankkeen päätyttyä. Rapolan paikalliset 

toimijat ja yrittäjät eli kohteen sidosryhmä oli alusta asti innostunut tapahtu-

maideasta ja sen kehittämisestä. Lopulta kävikin niin, että nimenomaan heidän 

keskuudestaan syntyi tapahtuman keskusidea – syntipukki ja sen polttaminen.  

 

Tällä hetkellä Rapolassa tapahtumakonseptia tuottaa eteenpäin oma tuottaja, 

joka työskentelee yhtenä Rapolan ja Voipaalan paikallisista toimijoista ja yrittä-

jistä. Rapola toimii siis eräänlaisena malliesimerkkinä tämän opinnäytetyön ot-

sikkoa ja pääteemaa ajatellen. Uusi tapahtumakonsepti syntyi yhteiskehittelyllä 

ja mitä ilmeisimmin tulee järjestetyksi myös tulevina vuosina paikallisten toimes-

ta.  

 

Vallisaaren tapahtuman ideointi oli alusta saakka Metsähallituksen ja Humakin 

vastuulla, sillä Vallisaaren lähistöllä ei juuri ollut ideointi- ja yhteiskehittelyä var-

ten tarvittavia paikallisia sidosryhmiä johtuen sen uutuudesta, sillä kuten jo ai-
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kaisemmin mainittiin, Vallisaari avattiin yleisön retkeilykäyttöön vasta touko-

kuussa 2016. Vallisaaren tapahtumaa kehiteltiin aluksi pienemmällä porukalla 

minun, Aino Von Boehmin ja Nina Luostarisen kanssa. Keväällä 2017 mukaan 

suunnitteluun tuli Metsähallituksen muita luontopalveluiden työntekijöitä sekä 

Suomenlinna, josta tuli tärkeä kumppani ja myös tarvittava paikallinen toimija 

tapahtuman järjestämisen ja sisällön yhteiskehittelyn kannalta.  

 

Vallisaaren tapahtuman haasteena oli kehittää sisältö sellaiseksi, että se hou-

kuttelee yleisöä tarpeeksi. Alkuperäinen idea Vallisaaressa yöpymisestä toimi 

juuri tällaisena houkuttimena, mutta sen peruuntuessa tapahtumaa ja sen sisäl-

töä on jouduttu tosissaan kehittelemään ja miettimään uudestaan. Yhteiskehitte-

lyprosessi tapahtuman sisällöstä Suomenlinnan toimijoiden kanssa on siis edel-

leen kesken. Vallisaari on myös haastava kohde, sillä sinne ei rakenneta pysy-

vää valaistusta tämän hankkeen aikana ja suuren kokonsa vuoksi tapahtuman 

sisältö täytyy miettiä tarkasti: missä tapahtuu, milloin tapahtuu ja mitä tapahtuu.  

 

Raaseporissa oli sama ongelma kuin Vallisaaressa: paikallisia toimijoita ideoin-

tiworkshoppeihin ei löytynyt tarpeeksi. Siitä syystä ideoimme ja kehittelimme 

Raaseporin tapahtumaa samalla tapaa keskenämme kuin Vallisaaren tapahtu-

maakin. Raaseporin tapahtuma on osa 26.8. päivän kärkitapahtumia jo siitäkin 

syystä, että siellä julkaistaan Lights On! Raaseporin -valoinstallaatiokilpailun 

voittajateos. Tapahtumaa alettiinkin rakentaa teoksen ympärille siten, että siellä 

olisi teemaan sopivaa tekemistä ja tapahtumaa sekä muuta valoteemaista nä-

kemistä ja kokemista. Raaseporin tapahtuma on näistä neljästä tapahtumasta 

konseptiltaan eniten nimenomaan valoteemaan liittyvä tapahtuma.  

 

Tapahtumakonsepteja ajatellen tapahtuman sisällön suunnitteluun ja ideointiin 

vaikutti melko suurelta osalta se, mitä kohteissa sai tehdä tai mikä oli kiellettyä 

ympäristön ja kohteen suojelun takia. Muinaismuistolailla (295/1963) suojelluis-

sa kohteissa täytyy ottaa monia asioita huomioon, ennen kuin voi kehitellä ta-

pahtumakonseptin loppuun saakka.  

 

Yhteiskehittelyn menetelmä oli mielestäni hyvä ja toimiva menetelmä juuri näi-

den tapahtumakonseptien koostamiseen ja suunnitteluun. Kuitenkin loppujen 

lopuksi menetelmä toimi suunnitellulla tavalla ainoastaan yhdessä kohteessa –
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Rapolassa. Paikallisia toimijoita muissa kohteissa olisi voinut ehkä yrittää saada 

enemmän mukaan, jolloin idea siitä, että tapahtumia oltaisiin ideoitu yhteiskehit-

telyn menetelmällä nimenomaan paikallisten toimijoiden kanssa, olisi toteutunut 

paremmin. Yhteiskehittely toimi kuitenkin hyvin joka tapahtumakohteessa, vaik-

ka osittain teimme sitä keskenämme hankkeen sisäisesti. Toisaalta on hyvä 

huomioida se, että vaikka menetelmä ei toiminut jokaisessa kohteessa suunni-

tellulla tavalla, jokaisen kohteen sidosryhmät ja tuotantoekosysteemi vaikuttivat 

loppujen lopuksi myös positiivisesti tapahtumakonseptien muodostumiseen. 

Esimerkiksi Kuusistossa oli aluksi haastavaa kehittää kiinnostavaa tapahtuma-

konseptia siten, että paikalliset toimijat saatiin innostumaan. Tästä haasteesta 

muodostui kuitenkin positiivinen lopputulos ja Kuusistoon saatiin kehiteltyä mie-

lenkiintoinen ja uudenlainen eri tavalla valoon liittyvä tapahtuma.  

 

Osakonseptien suunnittelu oli osittain haastavaa siksi, että vaikka hankkeella on 

tarkasti määritelty budjetti, valotapahtumille ei tehty missään vaiheessa omaa 

tarkkaa budjettia. Välillä oli siis haastavaa miettiä, mitä tapahtumiin ideoidaan, 

kun ei tarkasti tiedetty, kuinka paljon rahaa hankkeen budjetista voi niihin käyt-

tää. Budjetit olisi ollut hyvä laatia aluksi joka tapahtumalle erikseen. Lisäksi pro-

sessin aikana huomattiin, että hieno ajatus neljän tapahtuman järjestämisestä 

samana päivänä eri paikoissa ja yhtä aikaa, osoittautui melko haastavaksi.  

 

Mielestäni tämä opinnäytetyö ja sen tuotos onnistuivat tällaisenaan hyvin, vaik-

ka kaikkien neljän tapahtuman sisällöt eivät vielä olekaan täysin valmiita. Yh-

teiskehittelyn näkökulmasta tapahtuman sisältöjä kuitenkin kehitettiin yksittäisis-

tä ideoista melko valmiisiin osakonsepteihin. Seuraava kaavio kuvaa sitä, mil-

laisia osakonsepteja eli pääkonseptin variaatioita saatiin aikaan.  
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KUVIO 6. Pääkonseptista osakonsepteihin – pääkonseptin variaatiot. 

 

Lights On! -hankkeen näkökulmasta nämä valotapahtumat toimivat myös erin-

omaisena tapahtumamarkkinointina hankkeelle ja hankekohteille. Vallon ja Häy-

risen (2014, 19-20) mukaan tapahtumamarkkinointi on tapahtuman ja markki-

noinnin yhdistämistä, jossa on oleellista, että se on mielletty osaksi organisaati-

on markkinointistrategiaa. Tapahtumamarkkinoinnissa tärkeitä kriteereitä ovat 

etukäteissuunnittelu, tapahtuman tavoitteen ja kohderyhmän määrittely sekä 

kokemuksellisuuden, vuorovaikutteisuuden ja elämyksellisyyden toteutuminen. 

Valotapahtumien tarkoituksena on niiden elämyksellisyyden ja interaktiivisuu-

den lisäksi nimenomaan markkinoida hankekohteita ja lisätä niiden kävijämääriä 

sekä pidentää matkailukautta.  

 

Valotapahtumat toimivat erittäin hyvänä tapahtumamarkkinoinnin keinona myös 

siksi, että tapahtumamarkkinoinnin vahvuuksia ovat muun muassa vuorovaikut-

teisuus osallistujan ja järjestäjän välillä, organisaation mahdollisuus erottua kil-

pailijoista myönteisesti, ainutlaatuisen aistijäljen ja elämyksellisten kokemusten 

tuottaminen sekä erilaisten aistien hyödyntäminen. Tapahtumamarkkioninnin 

tavoitteina on muun muassa näkyvyyden hankkiminen, yrityksen arvojen ja visi-
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oiden välittäminen sekä tuotteiden ja palveluiden esitteleminen. (Vallo & Häyri-

nen 2014, 21-22.) 

 

Toiveissa on, että paikalliset toimijat voisivat saada valotapahtumien avulla lisää 

matkailijoita ja asiakkaita ja että hankekohteet saisivat enemmän kävijöitä ja 

tapahtumiin tulevat ihmiset saisivat niistä jotain elämyksellisyyttä ja kokemuksia 

omaan elämään. Luulen, että näillä tapahtumakonsepteilla se tulee onnistu-

maan. Jatkotutkimuksen aihe tulevaisuudessa voisi olla se, tuliko tapahtumista 

vuosittain järjestettäviä, miten se onnistui ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat sekä 

toisaalta se, mitkä vaikuttivat siihen, mikäli tapahtumat jäivät kertaluontoisiksi 

hankkeen jälkeen. Lisäksi tutkimuksen kohteena voisi kartoitus, jonka avulla 

selvitetään, onko Suomessa muita tapahtumia, joiden sisällöt on tuotettu yhteis-

kehittelyn menetelmällä. Jos sellaisia löytyy, tutkimuksen aiheena voisi olla se, 

millä tavalla kyseiset tapahtumat ovat onnistuneet ja miten koko kehittelypro-

sessi on onnistunut.  

 

Tämä kehittämistyö on vain tämän projektin ja tapahtumien konseptoinnin nä-

kemys yhteiskehittelyn vaikutuksesta uuden tapahtuman variointiin ja osakon-

septointiin. Koska sidosryhmät ja tuotantoekosysteemit ovat missä tahansa jär-

jestettävässä tapahtumassa aina erilaisia, toimii yhteiskehittelykin eri tapauksis-

sa eri tavalla. Tämän opinnäytetyön tuloksista on yleistettävissä kuitenkin se, 

että sidosryhmien ja heidän sitoutuneisuutensa tunnistaminen (kuvio 3) on mer-

kittävässä roolissa yhteiskehittelyn prosessia ja onnistumista ajatellen.  

 

Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Metsähallitus ja Humak. Pyysin tilaajalta, Lights 

On! -hankkeen Metsähallituksen projektipäälliköltä Aino Von Boehmilta sekä 

hankkeen Humakin projektipäälliköltä Nina Luostariselta, kommentit tämän 

opinnäytetyön prosessista ja tuloksista. Luostarisen mukaan kiitosta saivat tä-

män opinnäytetyön ja prosessin ansiosta sadoista yksittäisistä ideoista kootut 

järjestelmälliset tapahtumakonseptit. Erityisesti työpajojen materiaalin avaami-

nen, kokoaminen ja jäsentely työpajojen jälkeen auttoi prosessia eteenpäin 

Luostarisen mukaan. Aino Von Boehm kommentoi tämän opinnäytetyön pro-

sessia ja lopputulosta seuraavasti:  

 
Opinnäytetyö Lights On! -valotapahtumien konseptoinnista on pe-
rusteellinen ja tilaajille erittäin hyödyllinen kokonaisuus. Lähtökoh-
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tana hankesuunnitelmassa oli hyvin yleisellä tasolla kuvattu suunni-
telma luoda kaikkiin neljään hankekohteeseen omaleimaiset valo-
teemaiset tapahtumat yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa li-
säämään kävijämääriä ja kohteiden kiinnostavuutta matkailukohtei-
na. Prosessi ylätason ideasta kohti kohdekohtaisia tapahtumakon-
septeja on vaatinut lukuisia työpajoja, suunnittelua, ideoiden läpi-
käyntiä, jalostamista ja toteutuskelpoisuuden arviointia, yhteistyötä 
eri tahojen kanssa sekä tapahtumakokonaisuuden hallintaa. Toska-
lan panos konseptien luomisprosessissa ja yhteen vetämisessä on 
ollut erinomaisen. Hän on vetänyt suunnittelua ja koordinoinut pro-
sessia ammattimaisesti. Konseptit on luotu ja varioitu hankkeen 
asettamien raamien sekä jokaisen kohteen erityispiirteiden, toimin-
taympäristön ja paikallisten, osallistuneiden toimijoiden tuomien 
ideoiden pohjalta omiksi kokonaisuuksikseen, jotka lisäksi yhdessä 
muodostavat valotapahtumien verkoston. Metsähallitukselle työ on 
antanut konkreettisen, käyttökelpoisen rungon tapahtumille ja nii-
den toteutukselle. Tapahtumatuotanto ei ole Metsähallituksen ydin-
toimintaa, minkä vuoksi opiskelijayhteistyö Humakin kulttuurituo-
tannon opiskelijan kanssa on tuonut todellista lisäarvoa Lights On! -
kohteiden matkailulliseen kehittämiseen. 

 

On hienoa, että tällä opinnäytetyöllä on konkreettinen hyöty tilaajalle. Tavoittee-

na oli saada konseptoitua ja varioitua sisältörungot jokaiselle neljälle valotapah-

tumalle ja siinä onnistuttiin. Lights On! -hanke on itsessään myös mielenkiintoi-

nen kokonaisuus ja opinnäytetyön tekeminen hankkeelle on ollut opettavainen 

prosessi. Kiitän Aino Von Boehmia sekä Nina Luostarista, joiden kanssa on ollut 

mitä mukavinta työskennellä prosessin aikana. Heiltä olen saanut tukea ja kan-

nustusta sekä oppeja ja uusia näkökulmia tapahtuman järjestämiseen ja erityi-

sesti uuden tapahtumakonseptin kehittämiseen ja ideoimiseen.  
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	Rapola_HämeenSanomat
	Rapola_ValkeakoskenSanomat
	Rapola_valkeakoskensanomat1708
	Raseborg_etelauusimaa
	Raseborg_signlanguage
	Raseborg_tourism
	Raseborg_västranyland
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