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Case: Elämäni Talot



Brief

• Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä 

viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla.



Tiesimme, että ihminen haluaa…

• Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita ja ilmiöitä 

• Kertoa itsestään muillekin jotain mielenkiintoista (esim. FB-
statuspäivitykset)

• Ottaa kantaa muiden tuotoksiin (esim. FB-kommentit) • Ottaa kantaa muiden tuotoksiin (esim. FB-kommentit) 

• Saada relevanttia tietoa tai etua (esim. kilpailut)

• Yllättää sekä ilahduttaa itseään ja muita 



Valitsimme suunnittelun kulmakivet

# 1: Erottuva ja koukuttava idea

# 2: Mahdollistaa osallistujan itseilmaisun

# 3: Riittävän helppo osallistua# 3: Riittävän helppo osallistua

# 4: Motivoi jakamiseen

# 5: Hyödyntää olemassa olevia Oikotien kanavia ja sisältöjä

# 6: On mitattava ja tehostettavissa



Ideariihi

• Ideoimme Paperjamin, Toisen ja Oikotien 

kesken valittujen kulmakivien pohjalta 10-15 

toteuttamiskelpoista konseptiaihiota tai 

konkreettista ideaa, joilla voisimme lähteä konkreettista ideaa, joilla voisimme lähteä 

aktivoimaan viraaliefektiä.



Yksi idea ylitse muiden

• Massoja syleilevä

• Jokaista koskettava

• Sisältöä josta puhutaan usein monien kanssa

• Tietoa jota kukaan ei ole koonnut aiemmin 

• Hyödyntää Oikotien uniikkia talotietokantaa

• Historia jota täytetään tulevaisuudessa



Elämäni Talot

• Uniikki palvelu, jossa käyttäjä voi rakentaa oman 

asumishistoriansa ja levittää sitä ystävilleen. Se yhdistää 

Oikotien talotietokannan, käyttäjien asumishistorian, 

Facebook-kaverit sekä muut taloissa asuneet asukkaat ja 

talojen tarinat.talojen tarinat.



Elämäni Talot – kriittistä menestyksen kannalta 

• Hyvä ja kuvaava nimi

• Konsepti on vaikeahko: käyttöliittymän ja palvelun 

visuaalisen ilmeen pitää olla helppo ja ei-kikkaileva

• Talojen poimimisputken pitää olla sellainen että 

kuluttaja ei edes mieti asiaa – tämä oli iso haaste ja kuluttaja ei edes mieti asiaa – tämä oli iso haaste ja 

jouduttiin tekemään useita versioita ennen kuin 

päädyttiin nykyiseen ”ostoskärry”-malliin



Elämäni Talot – kriittistä menestyksen kannalta 

• Pitää olla pieniä hauskoja ominaisuuksia tukemassa isoa 

ideaa

– Kilometrien laskeminen (Hitti!!!)

– Tilastot yleensä

– Karttanäkymä– Karttanäkymä

– Oman talon saaminen taustakuvaksi



Talon lisääminen historiaan, leiskoja



Talon lisääminen historiaan, kehitysvaiheita



Talohistoria aikajanalla, leiskoja



Talohistoria karttana, ”muuttolintu”



Etusivun lopullinen kehitys



Kuluttajien kanssa kehitetty

• Rekrytoimme 150 testaajaa nimettömään uuteen palveluun 

Oikotie.fi-sivuston kautta.

• Halusimme tietää mm. toimiiko täyttämisen ja 

täydentämisen putki, innostaako toteutus osallistumaan ja 

jakamaan tuotosta sekä herättääkö idea yleisesti jakamaan tuotosta sekä herättääkö idea yleisesti 

kiinnostusta.

• Hioimme palvelua saatujen kommenttien perusteella, jonka 

lisäksi poimimme kommenteista viestinnän kärjeksi paljon 

iloa aikaansaaneen yksityiskohdan: muuttokilometrit.



Testivaiheen kommentteja:

”Upea keksintö, antaa jokaiselle hyvän 

mahdollisuuden tutkailla menneisyyttään ja 

muistella entisiä kotipaikkoja ja asuntoja.”

”Aivan mahtava idea, oli yllättävän terapeuttista 

tehdä talohistoria, muistella samalla menneitä 

asuinpaikkoja, ihmisiä, fiiliksiä niissä taloissa. Kiitos 

siitä.”

”Hauska sivusto, mukava kun on kerrankin 

jotain erilaista. Erityisen mukavaksi tekee sen, 

että voi jakaa kavereiden kanssa puolin ja 

toisin asumiskokemuksia ja näyttää missä on 

asunut! ”

”Hei, aivan mahtava idea. Moni nostalginen 

asia palautui mieleen etsiessäni omia talojani.”



Keskeiset viraali-ideat

• Sivuston sisältöä voi tykätä ja jakaa monella tapaa: 
sivustotasolla, talohistoriatasolla sekä talotasolla 

• Talohistorian voi luoda FB-tunnuksilla (85 % tekee näin)

• Sisältöä voi rikastaa omilla elämäntapahtumilla, kuvilla ja 
teksteilläteksteillä

• Historia on helppo julkaista omalla FB-seinällään karttana

• Käyttäjä voi päättää itse kenelle sisältöä jakaa

• Elämäni talot –applikaatio lähettää käyttäjän halutessa 
automaattisia viestejä esimerkiksi tilanteessa, jossa joku 
muu valitsee omaan historiaansa saman talon kuin 
käyttäjällä on historiassaan



Talon sivu
Etusivu

FB-connect

Talohistoria-kartta

FB-status -nostoStatistiikkaa

TOP-listoja



Tulokset (7.2.2011 mennessä)

• Käynnit: 155 000

• Eri kävijät: 110 000

• Facebookin kautta sivuille tulleet: 80 500

• Palvelusta julkaistujen FB-viestien määrä: 41 246

• Täytetyt talohistoriat: 13 701

• Lisätyt talot: 138 548

• Palvelussa vietetty aika minuuteissa keskimäärin: 7 min 48 sek

• Palveluun täytetyt muutetut kilometrit yhteensä: 22 191 067

• Mediabudjetti: 0 €
Täytetyt talohistoriat - ensimmäiset 3 viikkoa



Kiitos!

• Lisätietoja: 

– Joni Kopisto, Product Manager, Oikotie, 040 350 9752

– Lasse Villikka, suunnittelija, Toinen, 050 368 1809– Lasse Villikka, suunnittelija, Toinen, 050 368 1809

– Rami Ahonen, toimitusjohtaja, Paperjam, 050 352 4847


