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Luotaintutkimuksen 
suunnittelu: Keitä tutkit? Missä? 
Miksi?

Luotaimen toteutus ja 
lähettäminen / Luotaimen 
luonnostelu

Aineiston jäsentely ja  
tulkinta

Osatehtävä-tekstien ja 
muiden materiaalien 
viimeistely ja kokoaminen 
raportiksi

Osatehtävä-tekstien ja 
muiden materiaalien 
viimeistely ja kokoaminen 
raportiksi



Kuva: tuntematon

LUOTAIN= 
ITSEDOKUMENTOINTIPAKETTI

Itsedokumentointipaketti tarkoittaa tutkittavalle lähetettävää aineistoa, 
jolla tutkija kerää tietoa ilman että on itse paikalla. 
Tutkija voi kerätä tietoa myös itse itseltään. Tällöin kyse on 
“autoetnografia”-nimisestä menetelmästä. 
Kurssilla ei tehdä autoetnografista tutkimusta, vaan tietoa kerätään 
muista ihmisistä.

Taiteilijan näkemys NASA:n Parker aurinkoluotaimesta ohittamassa Venusta. Kuva: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben



ESIMERKKEJÄ
MUOTOILULUOTAIMET

Photo by !"#$ %#&'()*+ on Unsplash



The Presence Project. Tavoitteena lisätä senioreiden läsnäoloa ja osallistumista asuinalueillaan.  Lähde: Gaver, Bill, Anthony Dunne, and Elena Pacenti. 1999. Cultural Probes. Interactions January, 21-29.

POSTIKORTTEJA,,JOISSA,OSOITE,JA,POSTIMERKKI 
• Kerro sinulle tärkeä neuvo tai oivallus 
• Mistä et pidä Palvelutalossa? 
• Mitä taide merkitsee sinulle? 
• Mikä laite on suosikkisi?

KARTTOJA,LÄHELTÄ,JA,KAUKAA 
• Minne menet kun haluat tavata ihmisiä? 
• Minne menet kun haluat olla yksin? 
• Missä on hyvä unelmoida? 
• Minne haluaisit mennä mutta et voi?

KERTAKÄYTTÖKAMERALLA,KUVIA 
• Kotisi 
• Päivän vaatteet 
• Ensimmäisen ihminen jonka tänään tapaat 
• Jotakin ihanaa tai haluttavaa 
• Jotakin tylsää 
• Vapaavalintaisia aiheita

VALOKUVA-ALBUMI 
• Kerro sinun tarinasi valokuvilla

MEDIAKÄYTÖN,PÄIVÄKIRJA 
• Kirjaa television ja radion kulutuksesi 
• Kenen kanssa 
• Mitä katsottiin/kuunneltiin 
• Päivä, kellonaika 
• Saadut ja soitetut puhelut 
• Kenen kanssa 
• Puhelun aihe

“THE!PRESENCE!PROJECT”-LUOTAIN

The Presence Project. Tavoitteena lisätä senioreiden läsnäoloa ja osallistumista asuinalueillaan.  Lähde: Gaver, Bill, Anthony Dunne, and Elena Pacenti. 1999. Cultural Probes. Interactions January, 21-29.

TAUSTALLA: • Luotainsuunnittelu ja luotaimen käyttö 
tutkimusmenetelmänä perustuu taiteen ja muotoilun 
traditioihin ja ihmiskäsitykseen paremminkin kuin 
tutkimusaineiston hankinnalle paljon pidemmän 
perinteen luonnon- ja insinööritieteiden 
menettelytapoihin. • Luotainmenetelmässä ei pyritä täsmällisesti 
purettavissa olevaan analyysiin eikä täysin 
hallinnassa olevaan tutkimusasetelmaan. • Aiheesta lisää pohdintaa: Gaver, Bill, Andrew 
Boucher, Sarah Pennington, and Brendan Walker. 
2004. Cultural probes and the value of uncertainty. 
Interactions September-October, 53-56. • Oikeastaan ainoa, mitä pyritään kontrolloimaan, on 
itse luotain ja sen muotoilu (ilme, käytettävyys, kyky 
kerätä tietoa). • Tieteellisestä tutkimuksesta on tietenkin hyötyä 
luotaintutkimuksen suunnittelussa, mutta 
inspiraatiota ja havaintoja voi tehdä myös 
epätieteellisiin lähteisiin ja omaan intuitioon nojaten. • Hieman kärjistäen: olennaista on luottamus siihen, 
että jotain kiinnostavaa kertyy joka tapauksessa.



Lähde: https://www.kone.fi/tietoa-meista/

MILLAINEN ROOLI KAUPPAKESKUKSELLA ON 
(AKTIIVISEN) SENIORIN ARJESSA? 

MILLAISTA (AKTIIVISEN) SENIORIN ARKI ON?



Lähde: Niemi, Satu (2020) Kohtaamisia ja tarinoita. Seitsämänkymppiset ja kauppakeskus Sello. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.

PÄIVÄKIRJA,TEHTÄVINEEN 
• Samana toistuva päiväkirja-aukeama jokaiselle 

päivälle. 
• Lisäksi 2 lisätehtäväaukeamaa: 
• Omakuva ja Lähipiiri 
• Reitti ja Erilainen arki

TÄYTÖN,VÄLINEET 
• 2 kirjoituskynää 
• Tarroja 
• “Taikasauva” 
• Muistilappuja 
• Värikynät 
• Liimapuikko 
• Teippi 
• Sakset 
• Raidallinen lahjakassi

“SELLON,SENIORIT”-LUOTAIN

Lähde: Niemi, Satu (2020) Kohtaamisia ja tarinoita. Seitsämänkymppiset ja kauppakeskus Sello. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.
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Lähde: Niemi, Satu (2020) Kohtaamisia ja tarinoita. Seitsämänkymppiset ja kauppakeskus Sello. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.

Millainen rooli kauppakeskuksella on (aktiivisen) seniorin arjessa? • “Reitti”: Palvelujen kartoitus. Mitä saa kauppakeskuksesta, mitä muualta? • “Lähipiiri”, “Päiväkirja”: Kauppakeskuksen merkityksellisyys. Tapahtuuko 
kauppakeskuksessa tärkeitä asioita ja kohtaamisia?

Millaista (aktiivisen) seniorin arki on? • “Päiväkirja”: arjen rytmitys, yleiskäsitys sosiaalisuudesta, liikkumisesta, 
syömisestä, kiinnostuksen kohteista. • “Reitti”: liikkuminen • “Omakuva” ja “Lähipiiri”: sosiaaliset suhteet, merkitykselliset asiat.

Lähde: Niemi, Satu (2020) Kohtaamisia ja tarinoita. Seitsämänkymppiset ja kauppakeskus Sello. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.



Lähde: Seppälä, Salla (2015) Aikuisten nukkeleikki. Taiteellinen produktio osana muotoiluluotaamista. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.

TAITEELLINEN,PRODUKTIO,LUOTAIMENA 
• Tekstiilistä, hiekasta yms valmistettu 

täysikokoinen vanhusnukke tarvikkeineen. 
• Nukke vierailee neljässä tutkimukseen 

osallistuvassa kodissa vähintään 2 vrk. 
• Mukana tehtäviä ja 

dokumentointivälineitä:,päiväkirja, 
ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä ja 
kamera.

LUOTAIMEN,TAVOITTEET 
• Tukea vasta tulevaisuudessa ikääntyvien 

omien vanhempien ikääntymisen 
seurauksien pohdintaa. 

• (Tutkia nuken käyttöä luotaimena.) 
Muotoilun käsitteillä voidaan puhua 
“provotyypistä”, tuotteenomaisesta 
artefaktista, joka ei tähtää sarjavalmisteisen 
esineen suunnitteluun.

VANHUSNUKKE-LUOTAIN

Lähde: Seppälä, Salla (2015) Aikuisten nukkeleikki. Taiteellinen produktio osana muotoiluluotaamista. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.



Lähde: Seppälä, Salla (2015) Aikuisten nukkeleikki. Taiteellinen produktio osana muotoiluluotaamista. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.

Lähde: Ollila Saara. 2021. After Ikea-e-ect. Making as a tool for co-creating irreplaceable products. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.

“PIPO”,-LUOTAINPAKETTI 
• Kaksi kerää villalankaa 
• Pyöröpuikot 
• Neula ja lanka 
• Pesulappu 
• Neuleohje 
• Neulojan päiväkirja täytettäväksi

LUOTAAMISEN,SYY 
• Tutkia millainen tuotesuhde 

syntyy itse tehtyyn verrattuna itse 
suunniteltuun. 

• Tulos (pieni aineisto huomioiden): 

“Anyone can use an online customisation 
tool, but not everyone can knit a beanie.”



Mattelmäki, Tuuli. 2006. Design probes. University of Art and Design Helsinki.

Kohtala, Rebekka (2018) Tunteenomaisen käyttäjäkokemuksen soveltaminen markkinoinnin kehittämiseen. Case Framery. YAMK opinnäyte LAMK.,



Lähde ja kuvat: https://medium.com/@jessicaheadrick/cultural-probe-c7ab3a8fed76

RUOKAILUTOTTUMUSTEN,LUOTAIN 
• Projektina ruokakauppakokemuksen 

luotaaminen. 
• Luotaimella koottiin  
• Ymmärystä rutiiniruokailun ja 

spesiaaliruokailun eroista. 
• Ymmärrystä ruuan hankinnasta.

Resepti-kortteja



Paperinen jääkaappi, johon piirretään 3 asiaa, joita ilman ei tule toimeen.

Osallistuminen Pinterest-tehtävään



Pinterest-tehtävän tulos

Instagram-tehtävä



Kokemusten ja reitin dokumentointi ruokakaupan kartalle

Luotaimen pakkaus aiheen mukaisesti



MISTÄ ON KYSE?
MUOTOILULUOTAIMET

Kaavio käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessista. Tekijä Satu Niemi, muokattu Sanders & Stappers 2014 pohjalta. 
Sanders, E. & Stappers, P. (2014) Probes, toolkits and prototypes: Three approaches to making in codesigning, CoDesign, 10:1, 5-14.

Lähde: Niemi, Satu (2020) Kohtaamisia ja tarinoita. Seitsämänkymppiset ja kauppakeskus Sello. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.



Luotaimen konteksti 1: Domestikaation tutkimus 

• Vieraslajien arkipäiväistymistä voidaan tutkia 
viemällä luotaimia, sekä luotaimen ohella proto- 
tai provotyyppejä, osaksi arkea. Bill Gaver 
käyttää kotiin tehtävistä luotaimista termiä 
“domestic probe”, kotiluotain. 

• Arkeen sijoitettavan artefaktin ei tarvitse olla 
hyödyllinen tai käyttöesine tuottaakseen 
kiinnostavia tuloksia. 

• Arkeen sijoitettu vieras, rutiineja häiritsevä 
esine voi olla erittäin tehokas tutkimusväline, 
sillä esinepuhe yleensäkin tyypillisesti koostuu 
tunteita, kokemuksia, omaa historiaa ja arvoja 
käsittelevästä kerronnasta. 

Lähde: Routarinne, Sara. 2007. Domestication as design intervention. 
Nordes 2: Design Inquiries University of Arts, Crafts and Design, 
Stockholm, Sweden May 27-30, https://archive.nordes.org/index.php/
n13/article/view/163/146

Luotaimen konteksti 2: Empaattinen muotoilu 

• Empaattisella muotoilulla tarkoitetaan 
käyttäjätutkimukseen perustuvaa suunnittelua, 
jossa kerätty käyttäjätieto on elämyksellistä ja 
auttaa suunnittelijoita asettumaan käyttäjän 
“elämismaailmaan” edes oleellisilta osin. 

• Empaattisen muotoilun toteuttaja ymmärtää 
suunnittelutoimien kohteena olevaa tilannetta 
käyttäjän näkökulmasta ja kannalta, ja pystyy 
määrittelemään intervention kohteen käyttäjän 
näkökulmasta. 

• Tutkimuksella voidaan selvittää suhdetta 
luotaimeen (esim ikääntyminen), ja toisaalta 
luodattavaa ympäristöä (esim kodin 
esteettömyys).

Empaattisesta suunnittelusta esim. Battarbee, Katja, Jane Fulton Suri, and Suzanne Gibbs Howard. 2014. Empathy on the edge. Scaling and 
sustaining a human-centrered approach in the evolving practice of design. IDEO Publications.

Kuva: Shelagh Joyce McLellan https://shelaghjoyce.wordpress.com/
2010/02/15/simulating-arthritis/



Inspiraatio Informaatio Osallistaminen Dialogi

Tavoite Muotoilijoiden 
inspirointi

Haasteiden 
tunnistaminen

Käyttäjien 
osallistaminen 

suunnitteluprosessiin

Osallisten 
kohtaaminen

Rajaus
Muotoilutaitoja 

hyödyntävä aineiston 
keruu suunnittelun 

lähtökohdaksi

Kohteena yksilön 
kokemukset. Kuvaileva

Muotoiluprosessin 
tarpeet. Ennakoiva.

Yksilöiden näkökulmat 
esiin.

Erityistä
Muotoilijoille 

näkökulmia oman 
kokemuksen 
ulkopuolelta

Käytetään muiden 
menetelmien ohella.

Luotain tai protot 
innostamassa käyttäjiä 

ideointiin ja 
kehittelyyn.

Tuloksien läpikäynti 
myös suunniteltava. 

Tuloksena
Visuaalista, 

monipuolista 
materiaalia.

Vastauksia 
kysymyksiin. Uusia 

kysymyksiä.

Käyttäjätarpeita. 
Ymmärrystä 

vuorovaikutuksesta

Käyttäjäkuvauksia. 
Toimijoiden 

yhteisymmärrystä ja 
empatiaa.

Luotaimen roolit tutkimuksessa

Sovellettu teoksesta Mattelmäki, Tuuli. 2006. Design probes. Helsinki: University of Art and Design Helsinki.



Soini, Katja. 2015. Facilitating change. Towards resident-oriented housing modernisation with collaborative design. Aalto University. Luotaimia käsitellään luvussa 5.2.3

IKE-projekti



LUOTAAMINEN,OSANA,TUTKIMUSPROJEKTIA 
• “Ihmisten ja kiinteistöjen elämänsyklit”-

tutkimusprojekti (IKE) 
• Luotaimet kartoittivat ns “kerrostunutta 

kokemusta”, eli lähtökohtana näkemys, että 
ihmisen kokemus on kerrostunutta ja 
kerrostuvaa. Jokaisessa elämäntilanteessa 
sekä ihmisen aiemmat kokemukset että 
odotukset tulevaisuudesta vaikuttavat 
siihen, miten nykytilanne koetaan. Siksi 
jokaisen kokemus on ainutlaatuinen. 

• Kerrostuneisuuden vuoksi luotaimella 
kerättiin tarinoita asumisen historiasta, 
päiväkirjoja nykyhetkestä ja toiveita 
tulevasta asumisesta. 

• Tärkeää oli keskittyä vain asumiseen. 
Kokonaisen elämäntilanteen luotaaminen 
olisi liikaa.

“MINUN,KOTINI”-LUOTAIMEN,SISÄLTÖ 
• 3 päätehtävää, joiden avulla asukkaat voivat 

jakaa asumiseen ja putkiremontteihin 
liittyvät näkemyksensä ja kokemuksensa. 

• (1)Tehtävänä valokuvata ja täyttää 
“kokemuskortteja” 

• Albumi, jossa kuvataan (2) omaa asumisen 
historiaa sekä (3) omia asumisen haaveita.

Soini, Katja. 2015. Facilitating change. Towards resident-oriented housing modernisation with collaborative design. Aalto University. Luotaimia käsitellään luvussa 5.2.3

Photo by Stefan Lehner on Unsplash

LUOTAAMISEN,JÄLKEEN 
• Työpajoja, joissa rakennusyhtiön ja 

taloyhtiön hallituksen edustajat oppivat 
millaista on olla asukkaana putkiremontin 
keskellä. 

• Luotaimet auttoivat rakennus- ja taloyhtöitä 
oivaltamaan miten remontti ei ole vain 
tekninen ja taloudellinen hanke, vaan myös 
osa ihmisen elämää.

Poikkeuksellisen suuri vaikutus

Soini, Katja. 2015. Facilitating change. Towards resident-oriented housing modernisation with collaborative design. Aalto University. 

Hyvä analyysi yhteiskunnalliseen muutoksiin pyrkivästä muotoilusta (ns “Social Design”): 
Koskinen, Ilpo, and Gordon Hush. 2016. Utopian, molecular and sociological social design. International Journal of Design 10, no. 1: 65-71. 
Soinin IKE-projektia esitellään artikkelissa esimerkkinä molekulaarisesta sosiaalisesta muotoilusta.



MITEN?
MUOTOILULUOTAIMET

Luotaimen suunnittelu

Sovellettu teoksesta Mattelmäki, Tuuli. 2006. Design probes. Helsinki: University of Art and Design Helsinki.

1.
Aiheeseen virittäytyminen. 
Tutustu vapaamuotoisesti elämäntilanteeseen, jota aiot luodata. Katso elokuvia, lue romaaneja ja 
lehtijuttuja, keskustele ihmisten kanssa, kuuntele musiikkia, osallistu tapahtumiin. Seuraa, 
havainnoi, tee muistiinpanoja. Mieti, mihin voisit syventyä luotaimella.

2.
Luodattavien rekrytointi. 
Kun olet päättänyt, millaisia elämäntilanteita haluat luodata, voit jo aloittaa tutkimukseen 
osallistuvien rekrytoinnin. Luotaintutkimuksessa hyvä määrä on 5-10 luodattavaa. Kurssitehtävän 
voi ajatella olevan tutkimuksen pilotointi, jolloin yksikin luodattava riittää.

3.
Luotaimen suunnittelu, valmistus ja lähettäminen 
Luotaimen suunnittelun voi aloittaa mistä tahansa: visuaalisesta ilmeestä, kysymysten ja tehtävien 
miettimisestä, mukaan liitettävistä materiaaleista jne.. Kannattaa sisällyttää monenlaisia ilmaisun 
mahdollisuuksia, ei vain kirjoittamista. Kartoita vaihtoehtoja luotaimen muodosta ja elementeistä.

4.
Haastattelut ja tulkinta. 
Luotaintutkimuksessa aineiston hankinta päättyy haastatteluun, jossa tutkija ja luodattava käyvät 
yhdessä luotaimen läpi, ja tutkija kysyy tarkentavia kysymyksiä, jotta luotainta ei ymmärretä väärin. 
Kurssitehtävässä haastattelu on suotava mutta ei pakollinen.



Kuva: tuntematon

• Kuvittele, että työskentelet jollekin suosikkibrändille, yritykselle 
tai organisaatiolle. Millainen valitsemaasi elämäntilannetta 
koskeva luotaintutkimus olisi kiinnostava siinä työssä? • Mieti, miten luotaintutkimus hyödyttäisi meneillään olevaa 
projektia tai esimerkiksi opinnäytteen tekoa. 

• MyCoursesissa tehtäväohjeet auttavat eteenpäin: • Empiirinen tutkimus 7 op: • “Raportin osatehtävä 1” ja “Luotaintutkimuksen raportti” • Muotoiluantropologia 3 op: • “Luotaimen luonnos” 

Käynnistysvaikeuksia?


