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KIERIKKIKESKUS

• Esihistoriaan erikoistunut
kulttuurimatkailukeskus. 
Omistaja Yli-Iin kunta. 
Investoinnit ja suunnittelutyö
1996-. Päärakennus valmistui
2001 (arkkit. Reijo Jallinoja). 
Viimeinen inv. majoitustilat
11/2004. Kesällä 2008  
kivikauden kylän peruskorjaus

• Avautui yleisölle 9.9.2001.  
Avoinna ympäri vuoden. 
Hlökunta 2-15 henkeä. Hot-
rav. yrittäjälle 1.10.2007.

• Vuoden 2007 loppuun
mennessä 131 500 kävijää, 
joista yli 20 000 koululaista. 
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KIERIKKIKESKUKSEN PALKINNOT 

� Pohjois-Suomen rakennusteko 2001

� Vuoden 2002 Puupalkinto 

� Euroopan Unionin kulttuuriperintöpalkinto 2002, voitto 
arkeologisten kohteiden sarjassa & Europa Nostra –palkinto 

� European Museum Forum: Kunniamaininta 2003

� Prof. Reijo Jallinoja: Rakennustaiteen valtionpalkinto 2005
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Kierikkikeskus: A) päärakennus, B) muinaisjäännösalue, C) 
Kivikauden kylä, D) ansapolku, E) muinaiskalastusleiri (-03), 
F) Majoitustilat (-04)
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Kierikin arkeologiset löydöt ajoittuvat 5000-3000 eKr. 

Alue on erinomainen pohjoisen jokisuiden kivikautisesta
asutuksesta ja sen sijoittumisesta luontoon. Miljöö kertoo myös
maisemanmuutoksesta ja luonnonhistoriasta, kuten
maankohoamisesta.  
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TUTKIMUSHISTORIA 
Kaivaukset: Kierikkisaari 1960-64 (Kierikin asbestikeramiikka, 
kuva näiltä kaivauksilta). Kuuselankangas löydettiin toukok. 
1993. Intensiiviset kaivaukset 1993-2000, museovirasto ja
Oulun yliopisto. 1999- kv. tutkimusryhmä A.Costopouloksen
johdolla. Kierikkikeskuksen omat yleisökaivaukset 2006-

Kierikkiprojekti 1996-2000. Projektisuunnitelma 1997 ja siihen
liitetty mm. kaavoitus.  PPM ympäristökeskuksen EU-
rahoitteiset ympäristötyöt 1998-2005, mm. Kivikauden kylän
rakentaminen.   
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Hotelli Kierikki 
saunoineen ja 
kokoustiloineen 
valmistui v. 
2005 alussa. 
Hollantilaiset 
yrittäjät 
1.10.2007 
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Päärakennus on 
pohjoismaiden suurin 
hirsirakennus.

Talon keskellä oleva 
auditorio on ”vain”
15 metriä korkea. 
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Kierikkikeskuksella on alueen esihistoriaa esittelevä perusnäyttely ja 
ulkomuseonaan toiminnallinen Kivikauden kylä
muinaisjäännösalueineen. Kierikillä ei ole omia kokoelmia tai 
vaihtuvien näyttelyiden tiloja. Sillä on kaksi museoammatillista 
työntekijää, opetustoimintaa, ohjelmapalveluja ja yleisökaivauksia. 

Yli-Ii tod.näk. liittyy Ouluun v. 2013 jolloin viimeistään määritellään 
Kierikin asema osana Oulun kaupunkia. 
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Näyttelyn pa 150 m2. 

Näyttelyn rakenne: 

1) Iijokilaakson
esittely, jääkausi, 2) 
Maan- kohoaminen ja
muotouminen

3) Ihminen tulee

4) Kierikin esittely
kronologisesti. 

5) Uskonto omassa
huoneessaan.  

JÄÄ-MAA-IHMINEN-
IHMINEN KIERIKISSÄ
5000-3000 eKr. 
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KIVIKAUDEN KYLÄ

Erityisesti koulujen suosima paikka, jossa voi tehdä itse tai 
oppaan kanssa 
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Opastuspaketit:
Koululaisille ”Esihistoria tutuksi”
- paketti: näyttely tehtävineen, ulko-
kierros. Eväiden syönnin kera yht. 4 h 
-Ulkoreitin pituus 1,5 km. Soveltuu 
erinomaisesti  liikuntaesteisille
”Muinaista kulttuurihistoriaa”
-Opastettuna Näyttely ja Ulkoalue
”Heimokilpa” –ryhmille teambuilding
”Päivä Kivikaudella”, aikuisille 
Sama kuin esihistoria tutuksi 
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KIERIKKIKESKUS VETURIYRITYKSENÄ

Kierikillä on ollut pk-yrittäjyyttä ja matkailun 
tuotteistamiseen tähtääviä EU-hankkeita: 

- Kivikaudesta käsityöyrittäjyyttä 2002

- Yli-Iin monipalvelureitistön suunnittelu -02  

- Kierikkiverkosto kansainvälistää 2004-06 
(esisuunnitelma 2003; proj. alkoi 08/04) 

- Kierikin porosprintti 2004 

- Yli-Iin kylät ja suvut 2004

- ADEP- Heritage Tourism at Oulu Arc 2005-06  

- Stone Book of the White Sea 2006-07

Isoin EU-hanke oli perusnäyttelyn rakentaminen 
2000-01. 
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Myymälä on erikoistunut
paikallisten käsityöläisten
tekemiin uniikkituotteisiin.
Myymälän markkinointiin
ei 8:ssa vuodessa ole 
käytetty euroakaan.  

Yllä Sievin saven kuppi ja
vas. Sirkka Kurkelan
solmio.  
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Vas. Silja Mustaparran
mammutti; oik. Heli
Kurtin ruukku
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Mitä Kierikki on tehnyt myyntinsä eteen?

Tiedotus – jatkuva ruokinta:

-Kierikistä tiedotettiin aktiivisesti jo 90-luvulla. 
Luotiin kuva todella merkittävästä paikasta. 
”Historia velvoittaa pysymään otsikoissa”.  

- koko Kierikin toiminnan ajan aktiivinen 
tiedotus tied.välineille, parhaiten julkisuutta 
saatu valtak. aikakausilehtien ja parin TV-
ohjelman kautta. Museoalan sisäisessä
tiedotuksessa oltu laiskanpuoleisia. 

- jatkuvasti kv. tutkimuksia jotka kiinnostavat 
mediaa. Kierikin omat kaivaukset 2006-07 
(purupihka!). Julkisuudessa ei ole superlöydön 
voittanutta!  Esihistorian tehnovoima kiehtoo! 

-Arkeologian sähköinen uutislehti1-2 kertaa 
vuodessa ajankohtaisista tutkimuksista. 
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Markkinointi – infoähkyn voittamista:

- messut ja matkailun myyntitapahtumat, myös Keski-
Euroopassa. Messujen suhteen tulos ollut heikko. 

- Lehti-ilmoitukset. Mainoksia kv.projektin aikaan 
kv.matkailulehdissä, nykyisin lähinnä Look at Oulussa. Vuosien 
mittaan ilmoittelu vähentynyt ”Muistatko mitä ilmoituksia oli 
tämän aamun lehdessä?” ”Milloin klikkasit netistä
ilmoituksen?”. 

- esitteiden jako lähinnä Oulun seudulla. Toimii edelleen !  

- Kv.markkinointiprojekti 2004-05 >>> K-Euroopan viidakossa 
tärkeintä on löytää hyvä myyjä paikan päältä. Mukana saks. 
internetmyyntisivuilla nordicmarketing.de

- Mukana FinWest-myyntiorganisaatiossa, projektin aikaan 
aktiivisena.  Toimiva alueorganisaatio on kullanarvoinen !    

-suoramyyntiä puhelimitse v. 2008 alussa. Suorat 
asiakaskontaktit on syytä hankkia ja pitää.  Opettajille usean 
vuoden  ajan suorapostitusta, muutama ilmoitus 
opettajalehdessä

-Budjetti on ollut 10000-15000 euroa, suurin osa esitteisiin.  
Käytetty myös v. 2007 asiakashallintakonsulttia. 
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Myynti – työtä tunteiden kanssa:

-Ostopäätös on ennen kaikkea henkilökohtainen tunne että
sinusta välitetään ja saat vaivattomasti sen palvelun jonka 
haluat. TIEDÄ KENELLE MYYT. TUNNE HÄNET JA HÄNEN 
TARPEENSA! Kohderyhmäanalyysi erottaa myynnin 
tiedotuksesta. Tiedotus mukaan myyntiin mm. uutuuksien 
lanseeraamisessa tietyille kohderyhmille. 

-myynti perustuu henkilökontaktiin. Sen rinnalla usein sähköisiä
mainoksilla kun kohderyhmä on laaja. Tässäkin infoähky on 
vaarana joten rajaaminen ja asiakaspalvelu on äärimmäisen 
tärkeää. 

- myynnin perusta: hyvät asiakkaat pidetään ja heistä pidetään 
huolta. Ihminen on mukavuudenhaluinen ja turvallisuus-
hakuinen. ”Miksi ja milloin vaihdoit viimeksi kampaajaa?”.  

-Kun asiakkaan hyvä kokemus on saatu, on tämä tunne 
säilytettävä ! Museota myyvät oppaat ja kassa. Museota myyvät 
tuotteet joiden esittelystä löytyy uutta. Jos rahat eivät riitä
uuteen näyttelyyn, uuteen ”draamasopastajaan” ne voivat 
riittää! 
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Miten museo myy?

Myynti, markkinointi ja 
tiedotus ovat kolme erillistä
asiaa. Museot hallitsevat  
tiedotuksen. 

Myyjän ammattitaito 
koostuu 1) teknisestä
taidosta (sisällön hallinta), 
2) vuorovaikutustaidosta ja 
3) asiakkaan diagnosointi-
taidosta. Myynti kannattaa 
kohdistaa ryhmiä tuoviin 
henkilöihin. Yritysasiakkaat 
saadaan suoramyynnillä. 
Yrityksillä on tarpeet joihin 
on vastattava. 
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MUSEO – MATKAILUTUOTEKO?

Kokonaismatkailutuote on palvelupaketti johon 
kuuluu aineettomia ja aineellisia osia, ja joka 
perustuu johonkin toimintaan kohteessa. 
Matkailija kokee tämän paketin yhtenä
kokonaisuutena. (Komppula 2008) 

Minkä kokemuksen museo voi luoda? Mikä on 
museon palvelujärjestelmä? 

Myykö museo pakettia vai sisältöä? Museolla on 
oltava jokin tuote jota se myy. Riittääkö pelkkä
näyttely vai onko syytä kehittää
kokonaismatkailutuote? Voisiko sen tekijä olla 
muu taho kuin museo itse? 
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MUSEO – PALVELUTUOTTEEN TARJOAJA?

Asiakaslähtöinen matkailutuote = subjektiivinen 
kokemus, jolle matkailuyritys on luonut 
välttämättömät edellytykset.  Sitä myymme ! 

Siihen kuuluu kolme komponenttia: 

1) palvelukonsepti (perustuu asiakkaan 
tarpeisiin, syy joka johtaa palvelun ostoon), 

2) palveluprosessi (=tuotteen kuvaus 
asiakkaalle)  

3) palvelujärjestelmä (=toimintoketjujen 
kuvaus joiden avulla tuotetaan edellytykset 
arvon syntymiselle): konkreettiset elementit, 
asiakkaan toiminnot, kontaktihenkilöstön 
toiminnot, taustahenkilöstön toiminnot sekä
tukiprosessit.  
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MATKAILIJAN OSTOPÄÄTÖSPROSESSI 
Albanese & Boedeker 2002: Matkailumarkkinointi, Edita 2002

ULKOISET VAIKUTUSTEKIJÄT 

kulttuuri muut sosiaalis-yhteiskunnalliset syyt 

viiteryhmät kaupallinen ja matkailuviestintä

SISÄISET VAIKUTUSTEKIJÄT 
motivaatio asenteet 

havaitsemis- ja oppimisprosessit persoonallisuus  

MATKAILIJAN OSTOPÄÄTÖSPROSESSI 

tarpeen havaitseminen > informaation haku ja 
vertailu > ostamisprosessi > kulutus > oston 
jälkeiset prosessit, palaute, viestintä jne.   
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Menneisyyden tuotteistaminen (Petrisalo 2001)
Menneisyyden muutamisen ja nykyaikaan soveltamisen menetelmät:

1) Menneisyyden päämäärähakuinen tulkinta ja valikointi

2) Eri ajoilta ja alueilta koottujen kulttuuripiirteiden yhdistäminen 

3) Elvyttävän kulttuuripiirteen tehtävän tai merkityksen muuttaminen

4) Mielikuvituksen käyttö menneisyyden muuttamisessa 

Otettava huomioon matkailukohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa: 

1) Elämysten teemoittaminen

2) Vaikutelmien harmonisointi merkeillä

3) Teemaan kuulumattomien merkkien eliminointi 

4) Kaikkien kohteeseen liittyvien asioiden yhteensovittaminen 

5) Kaikkien aistien aktivointi samanaikaisesti ja yhteensopivasti 

6) Jatkuva uudistuminen 

Kaikki manipuloivat menneisyyttä– matkailuteolisuudessa siihen liittyy 
olennaisesti taloudellisen hyödyn saavuttaminen. Nykyiseen 
elämään verrattuna menneisyys on kuin matka vieraaseen maahan. 

”Muunneltu menneisyys on tosiasiallista menneisyyttä
mielenkiintoisempi, dramaattisempi  ja tarkoituksenmukaisempi, 
koska se on tehty nykyisyyttä varten”. (Petrisalo 2001: 138). 
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Sinisellä vai punaisella 
merellä? 
”Sinisen meren strategia” (Kim& 
Mauborgne 2005, julk. suomeksi 
Talentum 2005)

Yrityksen ei tule ajautua ”punaiselle 
merelle”: kilpailutilanne on verisen 
kova kun tarjotaan samoja tuotteita 
ja palveluja. Asiakas tekee valinnan 
hintoja yms. Vertaamalla ja kilpailijat 
määrittävät mitä teet. 

”Sinisen meri” on siellä missä yritys 
(tässä museo) tekee jotain 
ainutlaatuista mikä ylläpitää
tenhovoimaa, jossa se luo uutta ja voi 
kurkottaa kauemmas. Se on kilpailun 
ulkopuolisella, sinisellä merellä. 
Tuolloin ainutlaatuinen sisältö myy 
itse itseään ja yritys voi itse 
määritellä hinnoittelun. TÄMÄ ON 
MUSEON VAHVUUS – MEITÄ EI VOI 
KOPIOIDA !  

Emme myy museota 
vaan tunnetta siitä, että
voit itse oivaltaa ja 
tehdä jotain jota et 
missään muualla voi 
tehdä! 

Tämä tekee sinut 
ainutlaatuiseksi! 
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TERVETULOA

www.kierikki.fi


