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Päivän pohdinnat

• Miten maisema näkyy yrityksesi palvelupolulla? 

• Hyödynnätkö tarpeeksi ympäristöäsi palvelutarjonnassa? 

• Miten yhdistää ruoka ja maisema ja tarjota asiakkaille uudenlaisia 
elämyksiä? 



Maisema ja ruoka somessa

Verryttelyä päivän teemaan esimerkkiyritysten kautta

1. Millainen mielikuva teille syntyy yrityksestä?
2. Ketä kuvilla houkutellaan?
3. Miten kaikki sesongit ja vuodenajat näkyvät
4. Miten ruuan paikallisuus on huomioitu?
5. Onko maiseman paikallisuus eli ainutlaatuisuus hyödynnetty 

kohteessa? 
6. Erottuvatko yritykset toisistaan?



YRITYS 1 



YRITYS 1 



YRITYS 2



YRITYS 2



YRITYS 3



YRITYS 3



YRITYS 4



YRITYS 4



#paikka #maisema #yritys





RUOKA & MAISEMA yhteistuotteena

- Mitä tarkoittaa ruokamaisema?
- Miten yhdistän maiseman ja ruuan?
- Miten tuon tuotteissa maiseman esiin?











Kosken kartano, Salo 



Kosken kartano, Salo 





Lähdetään metsään!
Kerätään ja syödään  

















LÄHDE: https://www.haarkon.co.uk/explore-blog/sweden-the-edible-country



Lähde: Krista Gustafsson, Ruukkimatkailu Oy



Ruokareitti 
maisemassa 

Missä muussa maisemassa 
tapahtuman voisi toteuttaa? 



Ruokareitti 
maisemassa 

Missä muussa maisemassa 
tapahtuman voisi toteuttaa?

- Kulttuurimaisemassa 
- Kylästä kylään
- Tilalta tilalle
- Yrityksestä yritykseen 



Maiseman ainutlaatuisuus – trendinä paikallisuus 











TYÖPAJA 1. RUOKA & MAISEMA yhteistuotteena

Aika: 30 min

Purkaminen: 30 min 

Valitse tuotteelle vuodenaika: 
Talvi, kevät, kesä, syksy 

4 hengen ryhmät











Maiseman toimintakartta 

Lähde: Maiseman tarina. Minna Komulainen.  

https://media.sitra.fi/2017/02/23231630/MaisemanTarina.pdf




Maisema palvelupolun varrella 

• Miten hyödynnät maisemaa palvelupolkusi varrella, ota esimerkiksi 
joku oma palvelusi

• Tuo esiin nykytila ja mahdollisuudet, eli onnistuneet ja kehitettävät 
asiat omassa maisemassa 

• Miten maisema näkyy ennen palvelua, miten se hyödynnetään 
palvelun aikana ja miten se näkyy jälkikäteen? 



Kiitos! 
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