
Käyttäjätutkimuksen tuloksia ja eteneminen 



 Kesän 2011 käyttäjätutkimus kohdentui hankeen pilottikohteeseen, Ilosaarirockiin 
 pyrittiin löytämään sisältöä ja merkityksiä itse tapahtuman ja sen mobiilioppaan 

kehittämiseen 

 mutta myös laajemmin katsottuna elämysmatkailun kehittämiseen sekä 
tulevaisuuden mobiilioppaisiin 

 
 Tutkimus toteutettiin neljässä osassa: 

 Pietarin Innostudio -leiri Huhtikuussa 2011 

 Rokkivihkot Huhtikuu-Heinäkuu 2011 

 Kävelykatu 1.7.2011 

 Ilosaarirock 16.7.-17.7.2011 

 
 Tutkimukseen osallistui yhteensä reilu 300 henkilöä 

 n. 40 pietarilaista (lukumäärä ei varma) 

 268 suomalaista 

 167 Naista (ei sisällä Pietarin innoleiriltä) 

 107 Miestä (ei sisällä Pietarin innoleiriltä) 

  Ikäjakauma 20-44 vuotiaita eniten. 
 

 

 
 

 
 

Toteutuminen 



Pietari InnoStudio 

 InnoStudio toteutettiin Finecin yliopistossa Pietarissa 

 

 Ensimmäisen tehtävän tarkoituksena oli selvittää millaisia mielikuvia Pietarilaisilla on 
rockfestivaaleista, jotta hankkeen kumppanille, popmuusikoille voitaisiin välittää viestiä siitä, 
miten Ilosaarirockia tulisi markkinoida Venäjälle ja Pietariiin. 

 

 Toisessa tehtävässä hahmoteltiin kokonaiselämystä rockfestivaalille osallistumisesta, mitä 
liittyy järjestelyihin ennen matkaa, mitä tulee huomioida matkan ja tapahtuman aikana sekä 
onko jotakin mitä voi tehdä matkan jälkeen, jotta vahvistetaan positiivista kokonaiselämystä. 

 



Rokkivihkot 
 Rokkivihkoilla kerättiin kokemuksia liittyen edellisen vuoden Ilosaarirock –tapahtumaan 

 Osallistujia oli sekä Suomesta, että Pietarista, Pääasiassa osallistujat olivat kotoisin muualta 
kuin Joensuusta, koska tavoiteltiin matkaavan ihmisen näkökulmaa Rock-tapahtumaan ja mitä 
tapahtuu ennen sitä, sen aikana sekä sen jälkeen 

 Rokkivihko -tutkimusosioon sisältyi: 

 Osallistujat täyttivät ensimmäisenä tehtävänä heille lähetetyn rokkivihkon muistellen edellistä 
Ilosaarirock kokemustaan.  

 Tutkijat analysoivat palautetut vihkot läpi ja tekivät puhelimitse täydentäviä kysymyksiä ja 
tarkennuksia 

 Osallistujia kehotettiin laittamaan muistiin kokemuksia tämän vuoden Ilosaarirockista ja 
kokeilemaan myös mobiiliopasta (kenelle puhelimen malli mahdollisti sen) 

 Ilosaarirockin jälkeen osallistujat täyttivät vielä uudelleen rokkivihkoon sisältyneet ennen-aika-
jälkeen osiot sekä lisänä rokkialueen kartan omien kokemuksiensa pohjalta. Myös pyydettiin 
palautetta  mobiilioppaasta ja tutkimukseen osallistumisesta. 



Kävelykatu 1.7. 

 Kävelykadun tutkimusosio toteutettiin yhdessä Karjalan Heilin kanssa. 

 Tutkijat huomasivat Heilissä artikkelin,  jossa haettiin rockikokemuksista. 
Tutkijat tarttuivat tilaisuuteen ja aloittivat yhteistyön ja keksittiin mennä 
kävelykadulle. 

 Tutkijat valmistelivat tehtävämateriaalit tutkimusta varten 

 Kävelykadulla saimme 31 osallistujaa sekä muutaman erillisen haastateltavan. 

 Käyttäjätutkimuksesta saatiin rikastuttavaa materiaalia, muitakin osallistujia 
kuin vain rokissa kävijöitä, sekä saatiin Heiliin kaksikin eri artikkelia ja 
mainintaa hankkeesta 

 Heili sai omiin juttuihin huomattavasti enemmän sisältöä 

 Tutkimuksesta saatu materiaali analysoitiin ja liitettiin osaksi 
käyttäjätutkimuksen tuloksien yhteenvetoja. 

 
 



Ilosaarirock 

 Ilosaarirockissa oli tarkoituksena paikan päällä kerätä ihmisiltä kokemuksia rocki-
tapahtumasta sekä myös tutkijajoukon avulla havainnoida tilanteita ja laittaa ylös omat 
kokemukset ja näin karruttaa mahdollisimman monipuolisesti tietoa ja materiaalia hankkeen 
pilottikohteesta. 

 Tutkimusta tehdessä pidettiin mielessä myös laajemmat näkökulmat, miten esille tulevia 
asioita voisi kehittää matkailun  ja virtuaalisen opastuksen puolelle 

 Osallistujia kahden päivän aikana oli yhteensä  230, sekä monia henkilöitä, joiden kanssa 
tutkijat olivat jutelleen ja kirjanneet ylös asioita. 

 Tutkimuksen (palautteenannon mahdollisuuden)  suora läsnäolo koettiin positiiviseksi ja 
etenkin itse tekemisen mahdollisuus 

 Käyttäjätutkimukseen saatiin todella paljon hyvää materiaalia. 



Tulokset 

 Käyttäjätutkimuksen eri osioista on koostettu yhteinen näkymä tuloksille  

 

 Tulokset alkavat olemaan kasassa, ja voidaan sanoa, että todella paljon on saatu uusia 

ajatuksia ja ideoita mahdollisista kehitystoimenpiteitä 

 Itse Ilosaarirock tapahtuman kehittämiseen todella paljon palautetta ja itse 

tapahtuman käyttäjiltä uusia syvällisempiä tarpeita, joista nousee uusia 

kehitysmahdollisuuksia ja ideoita 

 On löydetty mobiilioppaan kehittämiseen näkökulmia ja tarpeita, joita tulisi 

huomioida seuraavassa versiossa 

 Havaittu myös aivan uusia ajatuksia elämysmatkailun sisällöksi sekä 

monimediaisuuden mukaan ottamiselle 



Tulokset 

Pietari InnoStudio 

Rokkivihkot, Pietari 

Rokkivihkot, Suomi 

Ilosaarirock 
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Käyttäjätarinat 

Tapahtuman kehittämiseen sisältöä: 
- Pienemmät kehitystarpeet  
- suuremmat kehitysvisiot 

Positiiviset ja negatiiviset palautteet 

Mobiilioppaan kehittämiseen sisältöä 

Palaute tutkimuksesta 

Rokkialue käyttäjän silmin 

Living lab toimintamallin 
kehitykseen sisältöä 

Sisältöä Venäjälle markkinointiin 

Tuloksien 
Vieminen 
eteenpäin 



  


