
	  

	  
	  
	  

	  

RAJALLA LIVING LAB – CASE MARKKINATUTKIMUS 2011 

 

Tutkimustoiminta kehittämistyön lähtökohtana 

Elävä Lappi –hankkeen käynnistyessä syksyllä 2010 toteutettiin markkinatutkimuksen kurssilla 

kyselytutkimus Rajalla Kauppakeskuksen palveluista. Markkinatutkimuksella pyrittiin luomaan 

lähtökohdat Rajalla Living Labin kehitystyölle. Hyödyntäjien puolelta on esitetty toive tutkimustoiminnan 

jatkuvuudesta suurempien kehityssuuntien havaitsemiseksi, minkä vuoksi myös syksyllä 2011 päätettiin 

toteuttaa markkinatutkimus. Tutkimus toteutettiin hieman eri fokuksella ja eri menetelmillä soveltaen 

palvelumuotoilua.  

 

Tutkimuksen tavoitteet: 

Raja-alueen asiakkaiden ostoskäyttäytymisen ja ostoskokemusten ymmärtäminen 

 

Tutkimuksen toteutus: 

Markkinatutkimuksen suunnittelivat ja toteuttivat KTAMK:n liiketalouden opiskelijat markkinatutkimus-

kurssin puitteissa. Tutkimus toteutettiin kolmella eri fokuksella ja menetelmällä: 

 

Yksi tiimeistä sai tehtäväkseen tutkia 

ihmisten mielikuvia raja-alueesta 

haastattelemalla. Haastatteluissa pyydettiin 

soveltamaan visuaalista materiaalia, jotta 

ihmisten olisi helpompaa kertoa 

mielikuvistaan. Tiimi valmisteli 10 erilaista 

kuvaparia sekä akselin, jonne vastaus 

merkitään, ja jalkautuivat tekemään 

haastatteluja Rajalla Kauppakeskukseen 

syyssateilta suojaan. Kuvapareilla esitettiin 

ääripäävaihtoehdot, koska tarkoituksena oli 

luoda keskustelua ja auttaa ihmisiä pohtimaan alueensa imagoa ja luonnetta. Tärkeää oli myös kysyä 

perusteluita mielipiteille ja kirjata ne tarkasti muistiin. Sitä kautta syntyy arvokasta tietoa ihmisten 

mielikuvista ja siitä, mihin ne perustuvat. Ihmisiä oli jossain määrin vaikea saada vastamaan, monet 

vetosivat syksyn kiireisiin. Vastaajista suuri osa on nuoria, koska he vastasivat parhaiten. 



	  

	  
	  
	  

	  

 

Toinen tiimi sai tehtäväkseen 

tutkia Rajalla Kauppakeskuksen 

asiakkaiden ostoskäyttäytymistä 

havainnoimalla ihmisiä paikan 

päällä. Tiimi suunnitteli 

muistiinpanolomakkeen itselleen 

havainnoinnin tueksi. Lomak-

keeseen merkittiin asiakkaan 

perustiedot tutkijan arvioimana 

sekä asiakkaan kulkema reitti. 

Tavoitteena oli valita monipuo-

lisesti ulkoiselta olemukseltaan 

erilaisia asiakkaita. 

 

Kolmas tiimi tutki paikallisten ihmisten ostoskäyttäytymistä ja ostoskokemuksia itsedokumentoinnin 

kautta. Itsedokumentointi eli muotoiluluotaimet tarkoittaa ihmisen oman toiminnan tarkkailua ja 

dokumentointia. Tiimi valmisteli päiväkirjan, johon ihmisten tuli kertoa perustiedot itsestään ja omista 

ostosasioinneistaan jatkaen aloitettuja lauseita liittyen hyviin ja huonoihin kokemuksiin. Päiväkirjat 

jaettiin eri-ikäisille ihmisille muutaman viikon raportoinnin ajaksi.  

 

 



	  

	  
	  
	  

	  

 

Tutkimuksen tulokset: 

Markkinatutkimus tuotti laaja-alaista tietoa ja asiakasymmärrystä raja-alueen ihmisistä. Yhtä aikaa 

selvitettiin heidän mielikuvia ja käyttäytymistä kysyen ja havainnoiden. Tutkimusmateriaali analysoitiin 

vastaajien ikäryhmien mukaan, joista pystyttiin määrittelemään tyypillistä käyttäytymistä. 

Havainnointitutkimus ja itsedokumentointimateriaali tukevat ja vahvistavat toisiaan. 

Haastatteluvastauksista paljastui mielenkiintoisia mielleyhtymiä ihmisten mielikuvien takaa. Kolme 

rinnakkaista tutkimusta tuottivat ostospalveluihin liittyvää asiakasymmärrystä monesta näkökulmasta. 

Tutkimus toi esille mm. unohdettuja ja väliin pudonneita käyttäjäryhmiä sekä paljasti mielenkiintoisia 

tarinoita ja yksityiskohtia palveluiden käyttäjistä. Tarkemmin kunkin tutkimuksen tuloksista löytyy 

niiden omista raporteista. 

 

Elävä Lappi –hanke mahdollisti tutkimuksen, jonka Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu toteutti. 

Tutkimus palvelee mm. Rajalla Kauppakeskusta, Kemi-Tornion kehittämiskeskusta sekä Tornion Elävä 

Kaupunkikeskus yhdistystä. 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  


