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1. Projektin tavoitteet
Projekti on osa Lomalaidun r.y.:n hallinnoimaa Ruokamatkailu elintarvikeviennin edistämisessä 
-hankeosiota, jonka tavoitteena on suomalaisen ja paikallisen aamiaistuotteen kehittäminen,
lanseeraaminen ja palautteenkeruu, sekä em. pohjalta kehittämisideoiden esiintuominen.
Tavoitteeksi asetettiin myös hankkeen kautta lisätä konseptoinnin avulla ruoka- ja
matkailuyritysten yhteistyötä, kasvattaa ruokayritysten tunnettuutta, sekä avata ovia
ruokavientiin. Toteutustavaksi valikoitui aamiaispilotti, joka päätettiin toteuttaa Kuusamossa
helmi-maaliskuussa 2021.

Nordic Breakfast suunnitteli ja vastasi pilotin käytännön osion toteuttamisesta:  ruokayritysten 
valinnasta, menusuunnittelusta, markkinointimateriaalin valmistelusta, henkilökunnan 
opastamisesta esillepanossa, sekä asiakaspalautteen keräämisestä ja -käsittelystä.  

Toteutuksen aikana tehtyjen havaintojen ja asiakaspalautteen perusteella tähän 
loppuraporttiin on koottu ehdotuksia, miten ruokamatkailua voidaan nykyistä paremmin 
toteuttaa ja tukea, sekä matkailuyritysten, että valmistavien yritysten ja kuluttajien 
näkökulmasta. 
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2. Lähtötilanne - hypoteesit

Hypoteesi 1 - matkailuyrityksen näkökulma 

”Matkailuyrityksissä on halua käyttää nykyistä enemmän paikallista 
ruokatarjontaa, mutta käytännössä tuotteiden löytäminen, ostaminen ja/tai 
esillepano (kommunikaatio) on hankalaa.” 

Hypoteesi 2 - ruokayritysten näkökulma: 

”Konseptoimalla tarjonta houkutteleviksi, vaivattomasti ostettaviksi 
kokonaisuuksiksi, jotka ostajan/matkailijan on helppo ymmärtää, voidaan 
kasvattaa alueen ruokayritysten tunnettuutta ja kannattavuutta” 
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3. Mukaan valitut yritykset
Lomalaidun r.y.:n valitsemat matkailuyritykset 

•

•

•

Basecamp Oulanka - Oulangan kansallispuiston välittömässä läheisyydessä, 
Pienen karhunkierroksen varrella oleva majoituskohde, jonka ydinliike-
toimintana on ollut palvella kansainvälisiä, pääosin brittipakettimatkailijoita jo 
20 vuoden ajan. Luontoelämysten tarjoaminen on tekemisen kärki.
IKK, Isokenkäisten Klubi - Venäjän rajan tuntumassa sijaitseva siskosten 
ylläpitämä matkailuyritys, jossa erilaisia majoitusvaihtoehtoja ja ruoka 
merkittävässä roolissa elämysten tuottajana. Asiakaskunta 90% kansainvälisiä 
vieraita. Talvella kelkkakahvila.
Scandic Rukahovi - Rukan laskettelukeskuksessa 220 huoneen ja 5 ison 
huoneiston ketjuhotelli, missä kokousten/konferenssien osuus normaalioloissa 
merkittävä. Vahva ketjuohjaus ja laaja yli 200 tuotteen aamupala.

http://www.basecampoulanka.fi
http://www.ikk.fi
http://www.scandichotels.com/rukahovi
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3. Mukaan valitut yritykset
Nordic Breakfastin valitsemat ruokayritykset 
• Pitkäsen juustola, jogurtit www.maalaisjuustola.fi
• Kuusamon juusto, savujuustoviipaleet www.kuusamonjuusto.fi
• Kuusamon kala, confitoitu savukala www.kuusamonkala.fi
• Kylmäsen liha, pororouhe www.kylmanen.fi
• Kursulaisen leipomo, ruisrouhereikäleipä www.kursulainen.fi
• Petäjälammen herkku, ohrariska www.petajalammenherkku.fi
• Kaurarouhe, Kinnusen mylly www.kinnusenmylly.fi

Em. yritykset  valikoituivat mukaan pilottiin, sillä yritysten tuotteet sopivat 
aamiaiskokonaisuuteen hyvin ja yritykset sijaitsevat Kuusamon alueella pl. 
Kinnusen mylly, joka on Utajärvellä. 

http://www.maalaisjuustola.fi
http://www.kuusamonjuusto.fi
http://www.kuusamonkala.fi
http://www.kylmanen.fi
http://www.kursulainen.fi
http://www.petajavedenherkku.fi
http://www.kinnusenmylly.fi
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4. Valmisteluvaihe
Pilotin valmistelu aloitettiin lokakuussa 2020. Lomalaitumen vastuuhenkilö 
pilotissa oli ruokamatkailukoordinaattori Anne Mikkola. Nordic Breakfastista 
Louise Mérus ja Niina Hietalahti. 

Puhelinpalavereissa kartoitettiin: 
matkailuyritysten nykytilanne, kehitystarpeet/haasteet aamiaisen tuottamisessa 
ja toiveet/mahdollisuudet paikallisuuden toteuttamisessa.  

Keskustelujen pohjalta pyrittiin löytämään tekijöitä, joiden avulla voitiin alkaa 
suunnitella pilotin toteutusta ja tuottaa sisältöjä, jotka palvelisivat parhaimmalla 
mahdollisella tavalla sekä matkailuyritysten, että valmistavien ruokayritysten 
tarpeita.  

Nordic Breakfast kuratoi paikallisten ruokayritysten valikoimista kokonaisuuteen 
parhaiten soveltuvat raaka-aineet, hinnoittelun, saatavuuden, pakkauskoot ym. 
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4. Valmisteluvaihe
Yritysten erot ja suhde ruokaan nousivat hyvin esille alkukartoitusvaiheessa.  

• Yrittäjävetoisen IKK:n innostus ruokatuotteiden kehittämiseen ja 
paikallisuuden korostamiseen tuli voimakkaasti esille heti ensimmäisissä 
keskusteluissa.

• Basecampissa luonto on tärkein ja ruoka on polttoainetta, joka auttaa 
jaksamaan päivän aktiviteeteissa.

• Scandic toimii ketjun ohjeistuksen mukaan ja ruoan paikallisuus ei niin 
tule esille, tosin kiinnostusta paikallisten tuotteiden käyttöön oli 
olemassa.

Yritysten erilaisuus tarjosi hyvän lähtötilanteen pilotin suunnitteluun. 
Pandemiatilanteesta johtuvat tyhjät tilauskirjat etenkin Basecampissa ja IKK:ssa 
toivat epävarmuuselementin toteutuksen aikatauluun.  
Pilotti kuitenkin päätettiin pitää hiihtolomien yhteydessä alkaen 22.2.2021. 
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2. Lähtötilanne - hypoteesit 

Hypoteesi 1 - matkailuyrityksen näkökulma 

”Matkailuyrityksissä on halua käyttää nykyistä enemmän paikallista 
ruokatarjontaa, mutta käytännössä tuotteiden löytäminen, ostaminen ja/tai 
esillepano (kommunikaatio) on hankalaa.” 

Hypoteesi 2 - ruokayritysten näkökulma: 
 
”Konseptoimalla tarjonta houkutteleviksi, vaivattomasti ostettaviksi 
kokonaisuuksiksi, jotka ostajan/matkailijan on helppo ymmärtää, voidaan 
kasvattaa alueen ruokayritysten tunnettuutta ja kannattavuutta” 
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5. Toteutusvaihe - kommunikaatio 

Paikallisuuden korostaminen ja tarinallisuus haluttiin tuoda pilotissa 
näkyvästi esille. Suunnitteluvaiheessa tunnistettiin yritysten vaikeus 
kommunikoida paikallisista tuotteista ja parempi kommunikaatio 
nimettiin yhdeksi tärkeimmistä osatekijöistä, mitä pilotista haluttiin 
saada jatkuvaan käyttöön. Suunnittelimme seuraavat materiaalit 
yhdessä MTK:n graafisen suunnittelijan kanssa: 

• Pöytäpilarit (esillä ruokapöydissä) 
• Tuotekortit (ruokien yhteydessä) 
• Yleisesitteet ja kyltit (esim. hisseissä ja ulko-ovella)  
• Asiakaspalautelomakkeet (ruokapöydissä) 



NORDIC BREAKFAST



NORDIC BREAKFAST



NORDIC BREAKFAST



NORDIC BREAKFAST

5. Toteutusvaihe - aamiaismenu 

• Kaurarouhepuuro (veg. + glut.), Kinnusen mylly   
+ kuivatut/pakastemarjat/marjajauheet 

• Mustikkahillo, oman keittiön 
• Puolukka-omenashotti/mehu, oman keittiön  
• Jogurtti (kuusenkerkkä), Pitkäsen maalaisjuustola 
• Kuusamon Kranola, oman keittiön 
• Savujuustoviipale, Kuusamon juusto 

• Munakokkeli savukala/pororouhe, Kuusamon kala/Kuusamon lihatuote 

• Ruisrouheleipä, Kursulainen 
• Ohrarieska, Petäjälammen herkku 
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5. Toteutusvaihe - esillepano 

Matkailuyrityksille toimitettiin reseptiikka ja tuotelistat hinnastoineen etukäteen. 
Mm. granolan yritykset valmistivat itse. 

Esillepano valmisteltiin yhdessä matkailuyritysten aamiaisvastuullisten 
henkilöiden kanssa pilotin alkua edeltävällä viikolla. Esillepanolla haettiin 
luonnonläheisyyttä, selkeyttä, raaka-aineiden houkuttelevuutta ja konseptin 
ymmärrettävyyttä asiakkaan näkökulmasta. Esillepanossa pyrittiin käyttämään 
yritysten omia tarjoiluastioita ja esim. puukiekkoja ja oksia, jotka sopivat 
kuusamolaiseen maisemaan ja korostavat paikallista luonnonläheisyyttä. 

Esillepanossa jokaisen matkailuyrityksen omaleimaisuus onnistuttiin 
välittämään hyvin ja jokainen paikka näytti erilaiselta, mutta konseptina 
yhteinäiseltä esillepanosta, raaka-aineista ja graafisesta materiaalista johtuen. 
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Basecamp Oulanka 
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Isokenkäisten klubi 
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Scandic Rukahovi 



NORDIC BREAKFAST

6. Tulokset - palaute asiakkailta 

Asiakkailta kerättiin palautetta pilotin ensimmäisten kahden viikon 
ajalta. Palautteet kerättiin käytännössä Rukahovista, sillä 
Basecampissa ja IKK:ssa ei ollut juuri asiakkaita. Rukahovista saatiin 
64 kirjallista palautetta, Basecampista 5 ja niistä voitiin vetää 
kiinnostavia johtopäätöksiä pilotista kokonaisuutena ja ehdotuksia 
yrityksille jatkoon paikallisuuden edistämisen näkökulmasta.    

Palaute kerättiin kyselylomakkeella, missä oli 11 kysymyskohtaa. 
Palautelomakkeet oli jaettu valmiiksi pöytiin, missä asiakkaiden oli 
helppo täyttää lomakkeita.  
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Palautekysely asiakkaille 

Scandic Hotel Rukahovi / IKK / Basecamp Oulanka ovat mukana teemaviikossa, jossa 
tuomme paikallisten ruokayritysten tuotteita osaksi aamiaiskokemusta. Toivomme, että 
olet nauttinut tarjottavista! Pyytäisimme sinulta pienen hetken ja jakamaan palautetta 
kokemastasi. 

1. Minkä kouluarvosanan antaisit aamiaisesta kokonaisuutena (4-10)? 
2. Koitko paikalliset raaka-aineet laadukkaina ja maukkaina (4-10)? 
3. Oliko tuotteista kerrottu ymmärrettävästi (4-10)? 
4. Korostiko esillepano paikallisuutta (4-10)? 
5. Onko paikallinen ruoka ja -juomakulttuuri sinulle tärkeää matkustaessa (4-10)? 
6. Olitko aiemmin tietoinen kuusamolaisesta ruokatarjonnasta (kyllä-en)? 
7. Maistoitko jotain uutta makua tai opitko muuten jotain uutta aamiaisella? Kerro 

tarkemmin 
8. Oliko tuotteissa jotain sellaista, jota haluaisit ostaa mukaasi ja alkaa käyttää 

useammin arjessa (esim. Kuusamon kranola, järvikalasäilyke, pororouhe, savujuusto)? 
9. Puuttuiko aamiaisesta jotain tai oliko jotain liikaa? 
10. Kiinnostaako aamiainen palveluna esim. mökkiin toimitettuna, valmiiksi eväiksi 

pakattuna retkelle, kahviloista ostettavana yms.? 
11. Vapaa palaute 

Taustakysymykset 
Ikä  lapsi/nuori/aikuinen      Sukupuoli  nainen/mies/en halua vastata 
Kotikunta  ________________ Sähköposti  _________________________ 

Lämmin kiitos palautteesta ja hyvää lomaa Kuusamossa! . 
Sähköpostiosoitteiden jättäneiden kesken arvomme 30€:n arvoisen Nordic Breakfast 
-puuropaketin 
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6. Tulokset - palaute asiakkailta 

1. Minkä kouluarvosanan antaisit aamiaisesta kokonaisuutena (4-10)? 
      -TULOS: 8,9, vastanneita 69/69 

2. Koitko paikalliset raaka-aineet laadukkaina ja maukkaina (4-10) 
      -TULOS: 9,3, vastanneita 69/69 

3. Oliko tuotteista kerrottu ymmärrettävästi (4-10)? 
      -TULOS: 9,3, vastanneita 68/69 

4. Korostiko esillepano paikallisuutta? 
      -TULOS: 40 kyllä / 16 ei 

5. Onko paikallinen ruoka ja -juomakulttuuri sinulle tärkeää matkustaessa? 
      -TULOS: 40 hyvin tärkeää / 22 jonkun verran tärkeää / 4 ei tärkeää 
       



NORDIC BREAKFAST

6. Tulokset - palaute asiakkailta 

6. Olitko aiemmin tietoinen kuusamolaisesta ruokatarjonnasta? 
   -TULOS: 34 kyllä / 30 en 

7. Maistoitko jotain uutta makua tai opitko muuten jotain uutta aamiaisella? 
       -TULOS: 43 vastausta, maininnat: 28 kuusenkerkkäjogurtti, 14 tyrnijauhe,  

10 puolukka-omenashotti, 9 granola, 8 puolukkajauhe, 8 savukala, 7 pororouhe,  
2 rieska, 1 puuro, 1 mustikkahillo 

8. Oliko tuotteissa jotain sellaista, jota haluaisit ostaa mukaasi ja alkaa käyttää  
      useammin arjessa? 
      -TULOS: 40 vastausta, maininnat: 9 granola, 8 kuusenkerkkäjogurtti,  
      8 marjajauheet, 4 savujuusto, 4 savukala, 2 ruisleipä, 2 puolukkashotti, 
      2 mustikkahillo, 1 rieska 
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6. Tulokset - palaute asiakkailta
9. Puuttuiko aamiaisesta jotain tai oliko jotain liikaa?

-TULOS: 25 toivomusta, mainintoja mm. tuoreista hedelmistä, nutellasta, 
suklaamuroista ym. palaute koski Scandicin aamiaista kokonaisuutena, ei 
niinkään paikallista tarjontaa.

10. Kiinnostaako aamiainen palveluna esim. mökkiin toimitettuna, valmiiksi eväiksi 
pakattuna retkelle, kahviloista ostettavana yms.?

-TULOS: 24 kiinnostaa, kommentteina mm. ”Retkieväät kiinnostaa”, ”Mökkiin voisi
olla kiva, lomalla ei huvita kokata” 

11. Vapaa palaute
”Jos joku olisi täällä myynyt tuotteita aulassa, niin olisin ostanut mukaan”,
”Hieno idea, että on paikallisia tuotteita”, ”Kiitos, hienosti toteutettu

       paikallisekstra”, ”Kuusamolaiset herkut oli aseteltu kauniisti ikkunan eteen”, 
      ”Paikalliset tuotteet voisivat olla korostetummin esillä aamupalalla” 
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6. Tulokset - asiakaspalaute, analyysi
• Kirjallisia palautteita saatiin hyvä määrä ja yleisarvosana (tässä tapauksessa

Rukahovin) aamiaiselle kokonaisuutena oli kiitettävä (8,9), samoin paikallisen
aamiaistarjonnan arvosana (9,3), jota kyselyllä erityisesti painotettiin

• Tulosten perusteella asiakkaat arvostavat paikallista tarjontaa ja paikalliset maut ovat
tärkeitä erityisesti lomalla, kun ollaan irti arjesta

• Asiakkaat eivät olleet aiemmin juurikaan tietoisia kuusamolaisesta tarjonnasta  (tässä
erinomainen tilaisuus hyödynnettäväksi koko Suomessa)

• Luonnon antimet kiinnostavat, kuusenkerkkä sai monta erityismainintaa, samoin
marjajauheet ja Kuusamon kranolaksi nimetty oman keittiön valmistama granola -
nimeäminen vaikuttaa positiivisesti ja jää asiakkaiden mieliin

• Paikallistuotteiden myynti hotellin aulassa herätti jonkun verran kiinnostusta, myös
paikallisten tuotteiden paketointi mökkeihin tai evääksi voisi olla kiinnostava tuote
paketoitavaksi jollekin paikalliselle toimijalle

• Rukahovin henkilökunta sai useamman maininnan hyvästä palvelusta
• Tulosten perusteella Rukahovissa kannattaisi panostaa nykyistä enemmän paikallisiin

tuotteisiin ja paikallisuudesta viestimiseen
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7. Opit matkan varrelta
• Yritykset lähtivät kiinnostuneina mukaan pilottiin ja yrityksissä on halua kehittyä +

paikallisuus ruoassa ymmärretään vetovoimatekijänä.
• Konseptoidulle kokonaispalvelulle on kysyntää. Lähelle on vaikeampi nähdä kuin

kauas ja vaikka lähialueen antimia arvostetaan, niin niistä on yllättävän vaikea
kertoa muille, erityisesti arvostetettiin apuja viestintämateriaalien laadinassa.

• Yrittäjävetoisuus ja/tai hyvä johtajuus on edellytys projektien onnistumiselle.
Sitoutumista tarvitaan.

• Pandemiatilanne vaikuttaa yritysten mielialaan. On vaikeaa motivoitua ja nähdä
potentiaali kotimaisten matkailijoiden palvelemisessa, kun perusliiketoiminta on
pysähtynyt.

• Kuusamossa on hyödyntämätöntä potentiaalia ruokamatkailussa.
• Suomalaisia matkailijoita ei pidä ylenkatsoa vaan heille pitää kohdentaa

palveluita eri tavalla kuin ulkomaalaisille -> suomalainen tulee uudelleen
saatuaan hyvää palvelua ja kertoo kokemuksesta eteenpäin (myös huonosta)
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8. Konseptointi/palvelumuotoilu

• Kuvitelkaa itsenne asiakkaan asemaan - miksi asiakas tulee sisään, mitä
asiakas näkee ja kokee tullessaan (kyltit, aukioloajat, henkilökunta, siisteys,
valaistus, äänet, miten paikallisuus korostuu?)

• Mitä tarjotaan, miten tarjottavista kerrotaan + käytännön tieto esim. hinta ja
allergeenit (paikallinen aamiainen, päivän keitto, päivän piirakka/pulla/munkki)

• Paketoi tarjonta helposti ostettavaksi - ”Lapin riistakeitto ja rieska 10€”
• Yksinkertainen ja laadukas valikoima, joka muuttuu sesonkien mukaan on

asiakkaiden mieleen - hyvä kahvi, tuoreet leivät, voi, maukas juusto ym. -
asiakkaat arvostavat perusmakuja ja mietittyä suppeaa valikoimaa laajan
heikompilaatuisen sijaan

• Mikä tekee teistä ainutlaatuisen? - mieti 3 asiaa, joidenka haluat jäävän
asiakkaan mieleen, kerro niistä esittein, liitutauluilla, pienin viestein

• Huolehdi, että asiakas lähtee aina tyytyväisenä ja kertoo saamastaan
palvelusta eteenpäin.



”Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että japanilaiset ovat kiinnostuneita suomalaisesta ruuasta. Suomalainen ruoka ja 
ruokamatkailu tulisi tuoda rohkeasti esille, sillä paikallisuus ja autenttisuus ovat kasvavia ruokamatkailutrendejä. Ruokamatkailua voidaan 
suunnata enemmän maaseudulle, jolloin matkailu on kestävää ja taloudellinen hyöty jakautuu tasaisesti eri kuntiin.” 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/340428/
Japanilaisten%20odotukset%20suomalaisesta%20ruuasta%20ja%20ruokamatkailusta%20valmis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/340428/Japanilaisten%20odotukset%20suomalaisesta%20ruuasta%20ja%20ruokamatkailusta%20valmis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/340428/Japanilaisten%20odotukset%20suomalaisesta%20ruuasta%20ja%20ruokamatkailusta%20valmis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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9. Ehdotukset jatkoon
Jokaisessa kohteessa oli omat, ainutlaatuiset vetovoimatekijät, jokaisesta paikasta löytyi 
myös kehitettävää.  

Paikalliset ruokayritykset lähtivät pilottiin mukaan kiinnostuneina. Kehitimme oman 
”Kuusamon kranola” -tuotteen, jolle etsimme paikallista valmistajaa. Sitä ei valitettavasti 
löytynyt. Rukahovin asiakaspalautteen perustella kranola oli herättänyt kiinnostusta ja 
näimme siinä potentiaalia kaupalliseksi tuotteeksi saakka. Pandemiatilanteen hellittäessä 
tiedämme, kuinka moni pilotin paikallistuotteesta jäi pysyväksi osaksi aamiaisvalikoimaa. 

Kotimaisten matkailijoiden kasvu tulee jatkumaan. Tilanne on monelle matkailuyritykselle uusi 
ja palvelutarjonta tulee miettiä uudelleen niin, että se houkuttelee kotimaisia matkustajia. 

Tärkeimpänä kehityskohteena näimme tarpeen konseptoinnille/palvelumuotoilulle. 
Palvelumuotoilu helpottaa omaa työtä jatkossa, kun kokonaisuus on etukäteen suunniteltu ja 
rajattu. Se auttaa myös kuluttajia ymmärtämään, mikä kohteissa on uniikkia ja miksi vierailu 
kannattaa tehdä.  



Niina Hietalahti 
+3585066674
niina.hietalahti@nordicbreakfast.com Y-tunnus: 2933263-1

mailto:niina.hietalahti@nordicbreakfast.com



