
Airbourne
+61 %

Ruisrock
+52 %

Manic Street
Preachers

+309 %

Neil Young
with Crazy

Horse
+176 %

Faith No
More

+146 %

Rodney
Crowell
+141 %

Tuomari
Nurmio
+136 %

First Aid Kit
+130 %

Kris

+119 %

Foo
Fighters
+118 %

Joe
Bonamassa

+116 %

Zappa
Plays Zappa

+115 %

Pepe
Willberg
+115 %

The Hollies
+110 %

Ruisrock
+105 %

Bruce
Springsteen

+111 %

Neil Young 
with Crazy 

Horse
+227 %

Bo Kaspers
Orkester
+181 %

3 Doors 
Down

+181 %

Foo Fighters
+165 %

Bruce
Springsteen

+136 %

Eppu
Normaali

+106 %

Air-
bourne

 Ruis-
rock

KORIPALLOJALKAPALLO

JÄÄKIEKKOTEATTERI

Todennäköisyys
50–99 % suurempi

Todennäköisyys
vähintään 100 %

suurempi

Faith No
More

+146 % Musiikkityylit:

blues, country, folk

rock, metal, punk

useita tyylejä

klassinen

jazz, maailmanmusiikki

pop

Musiikkimaku vaihtelee laajasti eri urheilulajien 
ystävien ja teatterikävijöiden välillä. Jalkapallo- 
ja koripallofaneilla on vahvat omat suosikkinsa, 
kun taas jääkiekon kannattajat viihtyvät samoissa 
musiikkitapahtumissa keskivertosuomalaisen 
kanssa. Myös teatterikävijät nautiskelevat suoma-
laisten perinteisistä suosikeista, mutta erityisesti 
heidän musiikkimakuaan värittävät jazz, maailman 
musiikki ja klassinen musiikki.

Lippupalvelun laajasta lipunmyyntiaineistosta on poimittu 
grafiikkaan kaikki musiikkitapahtumat, joihin jalkapallo-, 
koripallo-, jääkiekko- tai teatterilippuja ostaneet hankkivat 
lipun vähintään 50 % todennäköisemmin kuin muut suomalaiset. 
Tulokset on ryhmitelty musiikkityyleittäin. Luvuista on poistettu 
sellaiset musiikkitapahtumat, joihin tarkasteltavien 
kohderyhmien edustajat ovat ostaneet alle sata lippua. Tästä 
huolimatta luvut eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia ja 
niitä tulee pitää lähinnä suuntaa-antavina.

Jalkapallon ystävien musiikkimaku 
poikkeaa eniten suomalaisten 
keskiarvosta. Aineistosta löytyy 
peräti 47 tapahtumaa, jotka olivat 
erityisen suosittuja juuri futisfanien 
keskuudessa. Kohderyhmän soitto-
listat täyttyvät erityisesti rockista, 
bluesista, popista ja jazzista.

Myös koripallon ystävillä 
on vahvat omat suosik-
kinsa, ja monet niistä ovat 
samoja kuin futisfaneilla. 
Piileekö salaisuus tähän 
juuri palloilulajeissa?

Jääkiekkofanit ovat 
musiikkimaultaan 
huomattavasti lähempänä 
suomalaisten keskiarvoa 
kun palloilulajeista 
viehättyvät toverinsa. 
Aineistosta löytyy vain 
kaksi musiikkitapah-
tumaa, joihin he hank-
kivat lipun vähintään 50 % 
todennäköisemmin kuin 
muut suomalaiset.Jos tarkastelua laajennetaan 

kattamaan kaikki musiikkita-
pahtumat, joihin lätkäkansa 
hankki lipun vähintään 20 % 
keskimääräistä todennäköi-
semmin kuin muut huomataan, 
että lätkäfaneille maistuu erityi-
sesti rock ja metallimusiikki. 
Perinteisiä suomalaisten kesto-
suosikkeja molemmat.

Teatteriharrastajia viehättää 
erityisesti jazz, maailmanmu-
siikki ja klassinen musiikki, 
mutta myös suomalaisten 
yleisimmät suosikit mais-
tuvat. Teatterikävijän musiik-
kimaku ei siis poikkea aivan 
yhtä paljon keskiarvosta kuin 
esimerkiksi jalka- tai kori-
pallofanien.

JALKA- JA KORIPALLOFANIEN MUSIIKKIMAKU 
POIKKEAA ENITEN SUOMALAISESTA KESKIARVOSTA
- Jääkiekkofanit viihtyvät valtaväestön kanssa samoissa musiikkitapahtumissa, 
teatterikävijät uppoutuvat omiin tyylilajeihinsa


