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1 Johdanto 

 
Tavarat ja niiden runsaus symboloivat länsimaista kulutusta. Kotitalouden tavaravali-

koima riippuu vahvasti sen kiinnostuksen kohteista ja luonteesta: toiset hamstraavat 

kaiken, toisilla tavarat taas ovat nopeassa kierrossa. Itselle ylimääräiset tavarat voi si-

joittaa monin eri tavoin, kun niitä ei enää tarvitse: ne voi sulloa komeroihin, vintille ja 

kellariin tai viedä vaikkapa kirpputorille myyntiin. Kirpputorit ovat Suomessa varsin 

suosittuja, sillä vuonna 2006 toreilla oli ostanut tai myynyt tavaroitaan noin 800 000 

taloutta (Nurmela 2008, 297-299).  
 

Maailman suurissa metropoleissa kirpputoreja on pidetty ainakin 1700-luvulta lähtien. 

Kirpputorit eivät ole Suomessakaan uusi ilmiö, sillä vastoin yleistä käsitystä kirpputo-

reja on järjestetty meillä jo 1700-luvun loppupuolelta lähtien. Tuolloin toreja kutsuttiin 

”Narinkoiksi” ja niitä oli tiettävästi ainakin Helsingissä, jonne ne olivat saapuneet Ve-

näjältä isonvihan jälkeen (Pehkonen 1991, 111-115). 

 

Suomessa kirpputorien historiallisen kehityksen voi nähdä siirtymisenä hyväntekeväi-

syystoreista yksityisten ihmisten kaupankäyntiin, sillä 1900-luvun alkupuolelta aina 

1980-luvulle saakka Suomessa toimivat kirpputorit olivat suurimmaksi osaksi hyvän-

tekeväisyyskirpputoreja. Näiden lisäksi kirpputoreja järjestivät erilaiset seurat ja yhdis-

tykset, joilla on niilläkin merkittävä rooli suomalaisessa kirpputorihistoriassa. Nyky-

muotoinen kirpputori on peräisin 1980-luvulta. Pääkaupunkiseudun ehkä tunnetuin 

kirpputori, ”Hietsuntori” avattiin Hietalahden kauppahallin kupeeseen 1980-luvun al-

kupuolella. (Mäenpää 1993, 33.) 

 

Tänä päivänä kirpputorit ovat koko kansan ostopaikkoja ja vanhaan tavaraan sekä käy-

tettyihin vaatteisiin liitetty häpeä ja köyhyydentunne ovat antaneet tilaa uudelle, avara-

katseisemmalle ajattelutavalle. Kirpputorien idean omaksumista sen nykyisessä muo-

dossa voidaan kuvata useammalta taholta. 1990-luvun alun laman ohella (ks. Keskinen 

1994) eräänä selityksenä kirpputorien suosiolle on esitetty kirpputorien ajanviettoulot-

tuvuutta. Yhä useammalle kirpputorilla kiertely on vapaa-ajanvietettä. Syitä kirpputo-

rien suosioon voidaan löytää myös vallitsevista ekologisista trendeistä. Lisäksi kirppu- 



 

 

2 

torien eri vuosikymmeniltä peräisin oleva tavarapaljous viehättää niin keräilijöitä kuin 

nostalgiannälkäisiäkin.  

Kasvaneen suosion myötä kirpputorit ovat joutuneet kuitenkin uudentyyppisten on-

gelmien eteen. Otsikoihin ovat nousseet varastetun tavaran kaupustelu sekä ammatti-

mainen myynti. Kaupan keskusliitto ja Liikealan ammattiliitot ovat kiinnittäneet huo-

miota kiihtyvään kirpputorikauppaan ja ovat vaatineet lainsäädännön ja valvonnan tiu-

kentamista. Joidenkin toimijoiden mielestä kirpputorikauppa voidaan nähdä keinona 

harjoittaa ammattimaista liiketoimintaa kiertämällä veroja. Sääntöjen yhteiskunnassa 

säätelyn ulottumattomissa olevat markkinat kuitenkin kiehtovat. 

1.1 Tavoitteenasettelu 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa ihmisten suhdetta ja suhtautumistapoja vanhoihin ta-

varoihin ja käytettyihin vaatteisiin. Tarkasteluympäristönä toimivat kirpputorit, sillä ne 

tarjoavat vanhojen tavaroiden ja käytettyjen vaatteiden tarkastelulle ihanteellisen tut-

kimusympäristön.  

 

Käytetyistä vaatteista puhuttaessa on vaikeaa ohittaa niiden puhtauteen liittyviä kysy-

myksiä. Siksi pohdin tässä tutkimuksessa myös käytettyjen vaatteiden puhtautta ja puh-

tauteen liittyviä mielikuvia. Lisäksi luon katsauksen kirpputorien ilmapiiriin ja siihen, 

kuinka kirpputoreilla ollaan kun kirpputorituristi, eli vietetään aikaa ja tehdään ostoksia 

ikään kuin lomalla olevat turistit.  

 

Tutkimusongelmani on selvittää kuluttajien suhdetta vanhoihin tavaroihin ja käytettyi-

hin vaatteisiin, sekä tutkia käytettyihin vaatteisiin liittyviä mielikuvia ja näkemyksiä 

puhtauden näkökulmasta. Lisäksi tarkoitukseni on selvittää sitä, miten kirpputoreilla 

ollaan ja millaisia periaatteita siellä noudatetaan.  

 

Tutkimuskysymykset olen muotoillut seuraavasti: 

 

1. Miten ihmiset suhtautuvat vanhoihin tavaroihin? 

2. Millaisia puhtauteen liittyviä mielikuvia käytettyihin vaatteisiin liitetään?   

3. Millaisina ajanviettopaikkoina kirpputorit koetaan ja millaisia periaatteita niillä 

    noudatetaan? 
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1.2 Tutkimuksen rajaaminen ja käsitteistö 

 

Kirpputorit voidaan jakaa neljään ryhmään: hyväntekeväisyysjärjestöjen kirpputorit 

(esimerkiksi UFF), peruskirpputorit ja niiden pienemmät versiot esimerkiksi tyhjiksi 

jääneissä liiketiloissa (esimerkiksi Hietaniemen kirpputori), yhdistelmäkirpputorit 

(esimerkiksi kapakka ja kirpputori) ja amatöörikirpputorit (esimerkiksi taloyhtiöiden, 

koululuokkien ja seurojen kirpputorit). (Keskinen 1994, 156-159.) 

 

Lisäksi kirpputorit voidaan jakaa edelleen kahteen luokkaan sen mukaan tapahtuuko 

myyntityö sisä- vai ulkotiloissa. Kokonaan oman ryhmänsä muodostavat pienelle ryh-

mälle suunnatut putiikit tai niin sanotut luksuskirpputorit. Ne ovat erikoistuneet kapeal-

le alueelle, kuten tietyn vuosikymmenen tavaroihin tai keräilyesineisiin (esimerkiksi 

Play it again Sam Helsingissä). (mt., 156-159.)  

 

Tämä tutkimus koskee pääasiassa peruskirpputoreja. Suurin osa havainnoista, joita tein 

tätä tutkimusta varten on kerätty Valtteri-kirpputorilta Vallilan makasiineilta. Haastat-

teluaineistossa esiintyy tosin jonkin verran mainintoja myös hyväntekeväisyysjärjestö-

jen kirpputoreista. En kuitenkaan käsittele niitä sen enempää tässä tutkimuksessa, kuin 

mitä aineiston kannalta on tarpeellista eheän kokonaiskuvan muodostamiseksi. Samoin 

rajaan internetissä tapahtuvan kirpputoritoiminnan tutkimukseni ulkopuolelle. 

 

Tutkimukseni käsitteistö rakentuu pääosin kolmen teeman ympärille. Ne ovat tava-

rasuhteet, puhtaus ja kirpputoriturismi. Käsittelen teemoihin liittyviä keskeisiä käsittei-

tä etenkin luvuissa 3, 4 ja 5. Kirpputorista käytän joko ”kirpputori”- tai ”tori” -käsitettä 

asiayhteydestä riippuen. Tavaroista esiintyy joissakin yhteyksissä myös termi ”esine”. 

Tässä tutkimuksessa ”tavara” ja ”esine” tarkoittavat samaa asiaa, eli sitä aineellista ob-

jektia, joka on omistuksen tai kaupan kohteena.  

 

Tavaroita ja esineitä käsittelevien lukujen yhteydessä käytän termiä ”vanha”, kun taas 

vaatteita käsittelevissä tekstinkohdissa esiintyy termi ”käytetty”. Kuitenkin luvussa 2.1, 

jossa esittelen kirpputoritutkimuksen perinnettä, termit ”käytetty” ja ”vanha” sekoittu-

vat riippuen siitä miten kyseisen tutkimuksen tekijä on termejä tutkimuksessaan käyt-

tänyt. 
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Tässä tutkimuksessa termi ”vanha” tarkoittaa yleisesti kirpputoriesineitä. En ole aset-

tanut vanhalle tavaralle ikäluokituksia, koska se ei ole mielestäni tämän tutkimuksen 

kannalta oleellista. Vaatteiden yhteydessä esiintyvä termi ”käytetty” taas viittaa siihen, 

että vaate on ollut ennen nykyistä ostohetkeä yhdellä tai useammalla henkilöllä käytös-

sä. Tekstissä esiintyy muutamissa kohdissa myös termi ”tuote”, joka tarkoittaa lähinnä 

teollisen toiminnan tulosta eli ”hyödykettä”. Hyödyke on myös termi, joka esiintyy täs-

sä tutkimuksessa. 

 

1.3 Tutkimuksen eteneminen 

 

Tämä tutkimus etenee kolmen määrittämäni teeman mukaisessa järjestyksessä. Teemo-

jen järjestys on sellainen, että ensin käsittelen tavarasuhteita, sen jälkeen puhtautta ja 

viimeiseksi kirpputoriturismia. Olen valinnut teemojen etenemisjärjestyksen niin, että 

lukijalle olisi mahdollisimman helppoa ja loogista seurata työn kulkua. Teemojen tar-

koitus on rakentaa tutkimusta niin, että edellisestä luvusta saatu tieto palvelisi lukijaa 

seuraavassa luvussa. 

 

Tutkimus etenee siten, että luvussa kaksi käsittelen tutkimuksen lähestymistapaa ja 

luon katsauksen kerättyyn aineistoon. Luvun lopussa valotan analyysitapaa, jolla olen 

avannut keräämääni aineistoa. Kolmannen luvun teemana ovat vanhoihin esineisiin 

liittyvät tavarasuhteet. Tavarasuhteita tarkastelen niin ostajan kuin tavaroita myyvänkin 

osapuolen vinkkelistä. Luku rakentuu tavaroiden sosiaalisesta ulottuvuudesta, esineistä 

luopumisesta ja esineiden haltuunotosta aina vanhojen esineiden erityisyyteen. Luvussa 

neljä käsittelen puhtauteen liittyvää problematiikkaa kirpputoriostelussa.  

 

Luvussa neljä tarkoituksenani on siis määritellä puhtautta ja toisaalta likaa, pohtia puh-

tauteen liitettäviä mielikuvia sekä miettiä, millaisia rajoja puhtaudelle voidaan määri-

tellä vai voidaanko niitä. Viides luku käsittelee kirpputoriturismia. Pohdin millaisia 

kirpputorit ovat tiloina, ajanviettopaikkoina ja miten ihmiset toreilla käyttäytyvät. Näi-

tä havaintoja tarkastelen matkailun ja turismin näkökulmista. Luvussa kuusi esitän ko-

koavaa pohdintaa tutkimukseni pohjalta. Lisäksi tarkastelen viimeisessä luvussa tämän 

tutkimuksen onnistumista ja luotettavuutta. Tämän jälkeen mietin, millaista tutkimus-

tietoa kirpputoreista olisi mielenkiintoista saada jatkossa. Lopuksi esitän vielä ideoita 

ja ehdotuksia siitä, miten ehdottamiani jatkotutkimusaiheita voitaisiin toteuttaa.  
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2 Tutkimuksen lähestymistapa ja aineisto 

 
2.1 Kirpputoritutkimuksen perinne 
 

Suhteellisen pitkästä historiastaan huolimatta kirpputoreja on tutkittu varsin vähän. Jut-

ta Järvinen (1996) on tutkinut kirpputoreja sosiaalipolitiikan oppiaineen pro gradu -

tutkielmassaan. Järvinen on tarkastellut kirpputorien merkityksiä ostajan näkökulmas-

ta. Järvisen tutkimuksessa keskeistä kirpputoriostajille ovat elämykset ja kirpputorios-

tamisesta saatava mielihyvä. Mielihyvän lähteet poikkeavat Järvisen tutkimuksessa toi-

sistaan ostajatyyppien välillä.  

Tuorein Suomessa tehty kirpputoreihin liittyvä tutkimus lienee Tilastokeskuksen Kulu-

tustutkimus 2006. Siinä käsitellään tavaroiden kierrätystä ja ollaan kiinnostuneita kirp-

putorien osalta lähinnä kotitalouksien osto- ja myyntitiheydestä sekä muista taloudelli-

sista seikoista, jotka liittyivät kirpputoreilla osteluun ja myymiseen. Lisäksi tutkimuk-

sessa kartoitetaan internetin käyttöä kirpputoriostelussa ja -myymisessä. (Nurmela 

2008, 297-299.) 

Kirpputorit ovat Kulutustutkimus 2006:n mukaan melko suosittuja. Vuonna 2006 haas-

tattelua edeltäneen kolmen kuukauden aikana kahdeksan prosenttia talouksista (noin 

200 000 taloutta) oli myynyt toreilla jotakin ja 24 prosenttia talouksista (noin 600 000 

taloutta) oli ostanut. Tutkimuksessa todetaan lisäksi, että sekä ostaminen että myymi-

nen lisääntyvät selvästi talouden koon kasvaessa. (mt.) 

 

Kulutustutkimus 2006:n mukaan kirpputoreilla käymisessä on vain vähäisiä eroja 

asuinkunnan taajama-asteen mukaan. Yhden ja kahden hengen talouksissa nuoremmat 

myyvät useammin kirpputoreilla kuin vanhemmat taloudet, mutta hieman yllättäen yh-

den hengen talouksista alle 30-vuotiaat ja 60–69-vuotiaat ostavat kirpputoreilta use-

ammin kuin keski-ikäiset. Kahden hengen talouksissa kirpputoriostaminen taas vähe-

nee iän myötä. Kirpputoreilla myyneiden keskimääräinen myyntitulo oli vuonna 2006 

(Kulutustutkimus 2006:n haastatteluja edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta) noin 145 eu-

roa. Vastaavasti kirpputoreilla ostoksia tehneiden arvio kolmen kuukauden ostoksiin 

käytetystä rahasta oli noin 68 euroa. (mt.) 



 

 

6 

Kansainvälisellä kentällä Clifford Geertz, Hilden Geertz ja Lawrence Rosen (1979) 

ovat tutkineet 1970-luvun lopulla basaarikaupankäyntiä Marokossa. Samoin kuin kirp-

putorikaupankäynnille basaarikaupankäynnille on ominaista vapaa käyskentely kaup-

pa-alueella ja pyrkimys saada aikaan kaupankäyntiä. Vaikka basaarikaupankäynnillä 

voidaankin sanoa olevan yhtäläisyyksiä kirpputorikaupankäynnin kanssa, on kuitenkin 

syytä muistaa, että kyseessä on kaksi eri ilmiötä.  

 

Antropologi John F. Sherry Jr. (1990) on tutkinut yhdysvaltalaisia Keskilännen alueen 

kirpputoreja etnografisesti sosiokulttuurisessa valossa. Sherryn tutkimus tarkastelee 

kirpputoreihin liittyvää institutionaalista pulmallisuutta ja toisaalta Keskilännen kirp-

putorien ja kauppapaikkojen sosiokulttuurista merkittävyyttä. Tutkimuksessa käsitel-

lään ostajien ja myyjien käytöstä markkinapaikoilla, paikan ilmapiiriä, kulutuksen so-

siaalisia ulottuvuuksia sekä kulutusta kokemuksen kannalta.. 

 

Sherry (1990) toteaa kirpputorien olevan oivallinen paikka tutkia kuluttajien käyttäy-

tymistä markkinapaikoilla, koska kirpputorit stimuloivat käyttäytymistä niin monin eri 

tavoin, toisin kuin muodollisemmat kauppapaikat. Kirpputoreilla on normaalia, että 

hinnat heilahtelevat.  Tavaroiden ikä ei ole toreilla häpeä, vaan tavaroiden kulumat ja 

ajan patina nähdään ennemminkin takuuna laadusta.  

 

Ruotsalainen etnologi Cilla Fredriksson (1991) on tutkinut ruotsalaisten kirpputorien 

kehitystä. Hänen mukaansa käytettyjen tavaroiden markkinat olivat Ruotsissa pienet 

vielä 1950- ja 1960-luvuilla. 1970-luvullakin käytettyjä tavaroita ostivat pääasiassa vä-

hävaraiset ja heille solidaarisuuttaan osoittavat ja kerskakulutusta vastustavat nuoret. 

Fredriksson nimeää 1980- ja 1990-luvut yksilöllisyyden vuosikymmeniksi. Niiden ku-

luessa kekseliäisyyden ja oma-aloitteisuuden arvostus on muuttanut ruotsalaisten suh-

tautumista kirpputoreihin. Kirpputoreista on Fredrikssonin mukaan tullut yleinen 

markkinointikanava, mutta niihin ei juurikaan enää liitetä 1970-luvun ”vaihtoehtoelä-

mäntavan” symboliikkaa. 

 

Suomessa suhtautuminen käytettyihin tavaroihin on Marita Jalkasen (1996) etnologian 

oppiaineen pro gradu -tutkielman mukaan ollut samankaltaista kuin Ruotsissa. Toisen 

maailmansodan jälkeinen aika oli Suomessa taloudellisen elpymisen aikaa ja siksi 

1950- ja 1960-luvuilla tuotteen uutuus oli määräävänä tekijänä sen saaman arvostuksen 
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määrittämisessä. Vanhoille ja käytetyille esineille ei annettu juurikaan arvoa. Nykyistä 

kirpputorien ja käytettyjen tavaroiden kierrättämisen suosiota voisi Jalkasen mielestä 

pitää jonkinlaisena jatkeena 1980-luvun kerskakulutukselle. Tavaratalojen uutuustuot-

teet ovat vain vaihtuneet kirpputorien käytettyihin tavaroihin. Kulutuksen perimmäinen 

idea olisi siten säilynyt saaden vain uudenlaisen muodon. (Jalkanen 1996, 31.)  

 

Osa Jalkasen (1996) informanteista kritisoi kirpputoreja, koska heidän mielestään ne 

yllyttävät ihmisiä tuhlaavaisuuteen. Kirpputoreille viedään vastaajien mukaan vielä 

käyttökelpoisia tavaroita, joihin on kyllästytty ja hankitaan sitten uusia tilalle. Van-

hemmat vastaajat toivat esille vastenmielisyytensä käytettyjä vaatteita kohtaan. Vas-

tenmielisyys johtuu Jalkasen mukaan siitä, että ennen ihmisten oli olosuhteiden pakot-

tamana pukeuduttava käytettyihin vaatteisiin. 

 

Suhteellisen tuoretta tutkimusta kansainvälisessä kirpputoritutkimuksessa edustaa An-

ne De Bruin ja Ann Dupuisin (2000) tutkimus Uuden-Seelannin suurimmista katu-

markkinoista, Otaran kirpputorialueesta. Tutkimuksessa perustuu 24 kirpputorimyyjän 

haastatteluun. Tutkimuksen tavoitteena on antaa välineitä ymmärtää vähemmän viral-

lista taloudellista aktiviteettia eli kirpputoreilla myymistä. Tutkimuksessa pyritään 

myös arvioimaan sitä, millä tasolla myyntityö voi turvata myyjälle vakaat tulot. Lisäksi 

tutkimuksessa käsitellään myyjän oikeuksia laillisista näkökulmista.   

 

Tutkimuksessa on eritelty tarkkailun kohteiksi ympäristö sekä myyjän näkökulma 

myymiseen ja kaupantekoon. Tutkimuksessa kuvataan tarkoin haastateltavien myyjien 

mietteitä kirpputori-markkinoilla myymisestä. Tutkimuksen mukaan koko perhe osal-

listuu myyntityöhön ja se on usealle perheelle ainoa elannon lähde. Myyntityötä harjoi-

tetaan tavallisesti pitkäaikaisesti. Tutkimuksessa nimimerkillä ”Mr. Fraser” esiintyvä 

mies kertoo myyneensä äitinsä kanssa markkinoilla viimeiset kymmenen vuotta. (mt.)  

 

Kirpputoreja sivuavaa tutkimusta on sitä vastoin tehty varsinaista kirpputoritutkimusta 

laajemmin. Esimerkiksi kirpputoreihin oleellisena osana liitettävää keräilyä ovat tutki-

neet Maria Koskijoki (1994) kulttuuriantropologian oppiaineen pro gradu -

tutkielmassaan ja Elina Kiuru (1995) etnologian oppiaineen pro gradu -tutkielmassaan. 

Myös kuluttajaekonomian oppiaineessa on tehty pro gradu -tutkielmia kirpputori-
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ilmiötä sivuten. Sari Mäki (2005) on tutkinut leipäjonon arkea, Kirsi Näkki (2006) va-

paaehtoisesti vaatimattomia ja Jenni Rantala (2006) roskisdyykkareita. 

 

2.2 Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat 
 

Tässä luvussa tarkoituksenani on selventää tutkimukseni tieteenfilosofisia ratkaisuja. 

En kuitenkaan väitä tai edes oleta, että tutkimukseni edustaisi puhtaasti tiettyjä tieteen-

filosofisia suuntauksia, joita esittelen. Tutkimuksenteossa ongelmallisuus tai onni on 

erilaisten teorioiden ja näkemysten kietoutuneisuus. 

 

Valinnoissa on oltava tarkkana, sillä jos tutkija liikkuu traditioiden äärilaidoilla, saattaa 

hän ajautua vaikeuksiin. Äärilaidoilla liikuttaessa tutkija saattaa sotkeutua näkemysten 

välisiin ristiriitoihin, joita voi olla vaikeata puolustaa. Tutkijan tekemillä valinnoilla on 

vaikutusta tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa, ja tutkimuksen tulokset ovat siten 

myös näiden valintojen tulos. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005.) 

 

Koskinen, Alasuutari ja Peltonen (2005, 37) neuvovat hahmottelemaan tieteenfilosofi-

set erottelut käytännöllisesti. Olen itse pyrkinyt selvittämään valintojani mahdollisim-

man havainnollisesti ja kontekstiin sitoen. Lisäksi olen perustellut tekemiäni valintoja, 

jotta lukijalle selviäisi, miksi olen valinnut juuri tietyn lähestymistavan jonkin muun 

lähestymistavan sijaan.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatii-

vinen tutkimus on perusteltua, sillä kvantitatiivisessa tutkimuksessa olisin joutunut en-

nalta määräämään vastausvaihtoehdot eivätkä tutkittavien todelliset asenteet ja merki-

tykset olisi välttämättä tulleet esille. Sen sijaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitta-

vat pääsivät kertomaan oman näkökulmansa asiaan ilman, että tutkija olisi ohjannut 

heitä ajattelemaan tietyllä tavalla. Kvalitatiivisen tutkimuksen voidaan sanoa olevan 

käytännönläheistä työskentelyä. Tietoa hankintaan kokonaisvaltaisesti ja aineisto koo-

taan todellisissa tilanteissa eikä esimerkiksi järjestetyissä laboratorio-olosuhteissa. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 155.) 

 

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä tehtävien haastattelujen tulkintaan sovelletaan ta-

vallisesti niin sanottua faktanäkökulmaa. Faktanäkökulma tarkoittaa sitä, että haastatte-
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luissa ollaan kiinnostuneita niistä tiedoista eli faktoista, joita käytettävät lähteet välittä-

vät tutkittavasta asiasta. Faktanäkökulma ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tutkija pitäisi 

kaikkea kuulemaansa tai lukemaansa totena. Kyse on ennemminkin siitä, että puhetta 

tai tekstiä pyritään tarkastelemaan faktojen näkökulmasta.  Faktanäkökulman käyttö 

haastatteluaineiston analyysiin perustuvassa laadullisessa tutkimuksessa on jopa niin 

yleistä, että on vaikeaa kuvitella tilannetta, jossa sitä ei joltain osin sovellettaisi. (Kos-

kinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 62-63.)  

 

Tämä tutkimus edustaa faktanäkökulman lisäksi kuitenkin tietyiltä osin myös näy-

tenäkökulmaista lähestymistapaa. Alasuutarin (1999) mukaan fakta- ja näytenäkökul-

ma kietoutuvat aina toisiinsa. Näytenäkökulma tarkoittaa sitä, että tutkija tekee havain-

toja ainoastaan tutkimusaineistosta. Näytenäkökulmaa käyttävä tutkija ei ole kiinnos-

tunut siitä, miten luotettavaa informaatiota puhuja välittää puheenaiheestaan. Näy-

tenäkökulmassa erittelyn kohteena on itse puhunta ja laajemmin koko dokumentti. Täs-

sä tutkimuksessa lähestyn aineistoa näytenäkökulman kannalta erityisesti luvussa 4, 

jossa pohdin puhtauden problematiikkaa kirpputoriostelussa.  

 

Teoria on väline, jonka kautta voidaan muodostaa tieteellistä kuvaa maailmasta. Teoria 

ohjaa tutkijaa valitsemaan näkökulman, joka vaikuttaa myös tutkimuksen antamaan 

kuvaan todellisuudesta. Aiempi teoria voi kulkea rinnalla ja tukea tehtävää tutkimusta, 

muttei sulkea sitä tiettyyn kategoriaan. (mt.) Niin kuin olen todennut, tässä tutkimuk-

sessa olen antanut aineistolle mahdollisimman paljon tilaa puhua, jotta näkökulma tut-

kimuskohteesta muodostuisi aineistosta käsin.  

 

2.3 Tutkimuskohde 

 
Alun perin tarkoituksenani oli haastatella 10–15 Vallilan makasiineilla sijaitsevan 

kirpputori Valtterin asiakasta. Toimitin kirpputorin ilmoitustaululle ilmoituksen haasta-

teltavien rekrytoimiseksi (ks. liite 1). Otsikoin ilmoituksen ”Kirpputoreilla ostelu ja 

ajanvietto tutkimus”. Olisi ollut toki mahdollista jättää ilmoitus kokonaan ilman otsik-

koa, mutta toisaalta jollakin tavoin ihmisten mielenkiinto tutkimustani kohtaan oli he-

rätettävä. Täten otsikointi toimi ilmoituksessa ikään kuin mielenkiinnon herättäjänä.  
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Uskon, että ilmoituksen otsikointi kuitenkin ohjasi tietynlaisia ihmisiä hakeutumaan 

haastateltavikseni. Haastateltavikseni valikoitui henkilöitä, joille kirpputoreilla ostami-

nen ja myyminen eivät olleet taloudellisesti välttämättömiä toimia, vaan enemminkin 

vapaa-ajanviettotapa ja harrastus. Jos olisin hakenut haastateltavia jollakin toisella ta-

valla, olisi ollut mahdollista, että haastateltavakseni olisi valikoitunut esimerkiksi vä-

hävaraisia henkilöitä. Toisaalta vähävaraiset henkilöt eivät olisi välttämättä halunneet 

kertoa minulle avoimesti kirpputoreilla asioimisestaan. En siis asettanut haastateltavil-

leni muita kriteerejä kuin sen, että he käyttivät kirpputoreja ja halusivat antaa minulle 

haastattelun. Sain neljä yhteydenottoa ilmoituksen perusteella. Lisäksi rekrytoin kaksi 

haastateltavaa kirpputorilla myynnin yhteydessä. Myyntipäivänä rekrytoimani henkilöt 

tarjosivat lisäksi viiden tuttavansa yhteystiedot.  

 

Haastattelin 11 henkilöä. Alun perin suunnittelemani rajaus oli lopulta muuttunut pää-

kaupunkiseudusta Helsinkiin, Vantaaseen, Espooseen, Järvenpäähän, Lohjaan ja Kot-

kaan. Lisäksi haastateltavani käyttivät erilaisia kirpputoreja ja siksi suunnittelemani ra-

jaus pelkkiin kirpputori Valtterin asiakkaisiin ei onnistunut. Haastattelut kestivät 41 

minuutista aina 62 minuuttiin haastateltavasta riippuen. Haastateltavani olivat iältään 

24–62-vuotiaita. Naisia oli yhdeksän ja miehiä kaksi. 

 

Sukupuoli ikä Asuinpaikka 

Nainen 24 Helsinki 

Nainen1 28 Helsinki 

Nainen2 28 Helsinki 

Mies 30 Helsinki 

Nainen 32 Helsinki 

Nainen 42 Vantaa 

Nainen 52 Järvenpää 

Nainen 58 Helsinki 

Nainen 60 Espoo 

Mies 60 Lohja 

Nainen 62 Kotka 

                                        

                                        Kuvio 1. Haastateltavien sukupuoli, ikä ja asuinpaikka 
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Haastatteluihin valikoitui kaksi 28-vuotiasta naista Helsingistä. Käytän heistä jatkossa 

selvyyden vuoksi termejä ”Nainen1, 28 vuotta, Helsinki” ja ”Nainen2, 28 vuotta, Hel-

sinki”, haastatteluajankohdan mukaisessa järjestyksessä. Muuten en ole nähnyt tarpeel-

liseksi koodata haastattelemiani henkilöitä. Käytän heistä tunnistetietoja ”sukupuoli, 

ikä, asuinpaikka” tekstin sisällä haastatteluihin viitatessani.  

 

Naishaastateltavia oli enemmän, kuten olin ennakkoon odottanut. Myös oman myynti-

päiväni 15.11.2008 (ks. liite 5, kuva 1.) rekrytointi tuotti naishaastateltavia. Tämä selit-

tynee sillä, että omat myyntiartikkelini olivat lähinnä naistenvaatteita. Asiakkaani oli-

vat siis suurimmaksi osaksi naisia. Vaikka haastateltavien joukkoon ei sattunut valikoi-

tumaan enempää miehiä, en nähnyt tarpeelliseksi varsinaisesti alkaa etsiä heitä, koska 

en ollut tutkimusaineistoni kannalta kiinnostunut sukupuolten välisistä eroista.  

 

Haastattelujen lisäksi havainnoin Valtteri-kirpputorilla. Tutkimuspäiväkirjani muistiin-

panot sijoittuvat ajalle 11.10.2008 – 11.10.2009, eli tasan vuoden mittaiselle jaksolle. 

Havainnoidessani aistin ja kirjasin muistiin kirpputorin tunnelmaa ja ilmapiiriä (ks. lii-

te 5, kuva 5.). Kuulostelin muun muassa ihmisten jutustelua ja myyjien pitämiä myyn-

tipuheita, sekä asiakkaiden tinkimisyrityksiä. En asettanut havainnointini kohteille 

minkäänlaisia rajoituksia, vaan tein havaintoja kaikenlaisista ihmisistä ja erilaisista ti-

lanteista. 

 

2.4 Haastattelut ja havainnointi 

 

Testasin haastattelurungon kertaalleen ennen haastattelujen alkua opiskelijatoverillani. 

Haastattelukysymykset toimivat lähinnä haastatteluiden runkona. Noudatin samaa run-

koa läpi kaikkien haastatteluiden, mutta jokainen haastattelu oli silti hieman erilainen 

haastateltavasta riippuen. Haastattelujen edetessä tärkeimmät aihealueet nousivat esille 

ja muutin hieman kysymysten järjestystä.  

 

Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, 

mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1997, 197). Teemahaastattelua kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, sillä 

se on ikään kuin lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto (Hirsjärvi & 

Hurme 1982, 35-36). Vapaamuotoinen teemahaastattelu on tilanteena melko lähellä 
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luonnollista keskustelutilannetta. Siinä haastattelija toimii samankaltaisesti kuin ketä 

tahansa tuttavaa jututtaessa. (Alasuutari 1999, 145.) Vaikka haastattelu onkin lähellä 

keskustelutilannetta, eroavat ne toisistaan yhdessä olennaisessa suhteessa: haastattelu 

on päämäärähakuista toimintaa, koska se pyrkii informaation hankintaan toisin kuin 

keskustelu, jonka tarkoituksena voi olla vain yhdessäolo (Hirsjärvi & Hurme 1982, 

25).  

 

Tein haastattelut yksilöhaastatteluina. Haastateltavat saivat itse valita haastattelupai-

kan. Halusin, että haastattelusta olisi heille mahdollisimman vähän vaivaa. Seitsemän 

haastateltavaa, eli suurin osa, kutsui minut kotiinsa. Kaksi haastattelua tein haastatelta-

vien työpaikalla, yhden haastateltavan kutsuin omaan kotiini ja yhden haastattelun tein 

kahvilassa. Haastatteluympäristöllä oli mielestäni jonkin verran vaikutusta haastattelu-

jen sisältöön. Kaikki haastattelut, jotka tein haastateltavien kotona onnistuivat parem-

min kuin olin osannut odottaa. Ympäristö oli virikkeellinen ja se innosti haastateltavia 

kertomaan esimerkiksi parhaista kirpputorilöydöistä.  

 

Kahvilassa tekemäni haastattelu osoittautui ongelmalliseksi ympäristön meluisuuden 

vuoksi. Olin pohtinut meluisuutta etukäteen, mutta tullut siihen tulokseen, ettei melu 

kuitenkaan estäisi haastattelun tekemistä kahvilassa. Haastattelutilanteessa taustahäly 

ei kuulostanut kovalta. Nauhuri oli kuitenkin äänittänyt hälyn voimakkaana huminana 

ja huomasin sen vasta litteroidessani kyseistä haastattelua. Humina häiritsi jonkin ver-

ran haastattelun purkamista varsinkin niissä kohdin, joissa haastateltava puhui tavallis-

ta hiljaisemmalla äänellä. Samoin toinen haastateltavan työpaikalla tekemistäni haas-

tatteluista oli ongelmallinen taustaäänien vuoksi. Nauhuri oli haastattelun ajan haasta-

teltavan työpöydällä ja se oli ottanut häiriöääniä ilmeisesti päällä olleesta tietokoneesta.  

 

Nauhoitin haastattelut perinteisellä nauhurilla. Nauhuri toimi moitteettomasti, eli muil-

ta kuin mainitsemiltani taustaääniongelmilta vältyttiin. Litteroin kaikki haastattelut sa-

natarkasti lähes välittömästi niiden jälkeen. Sanatarkka litterointi on tarpeellista, kun 

haastatteluissa halutaan säilyttää haastattelutilanteessa vallinnut tunnelma ja haastatel-

tavan persoonallisuus. Kirjoitin haastattelun tunnelmasta litteroinnin yhteydessä: ää-

nenpainosta, naurahduksista ja muista haastateltavan eleistä. Säilytin myös haastatelta-

vien taustatiedot (ks. liite 2) mukana litteraatiossa, koska niiden perusteella muistin 

tekstistä paremmin kyseisen henkilön luonteenpiirteet ja mahdolliset erikoisuudet. 
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Tekstissä lainaan haastattelemieni henkilöiden puhetta ja esitän suoria lainauksia. Näen 

tämän tarpeelliseksi voidakseni havainnollistaa teemoja. Suorat lainaukset on esitetty 

muuta tekstiä pienemmällä kirjasintyypillä, minkä tarkoituksena on auttaa lukijaa nii-

den hahmottamisessa. Olen poistanut joistakin lainauksista niin sanotut toistosanat, 

mutta muuten esitän lainaukset sanatarkasti: olen säilyttänyt lainauksissa haastatelta-

van itsensä käyttämät sanamuodot ja ilmaukset. Jotkut haastateltavat käyttävät kirppu-

toreista esimerkiksi ilmausta ”kirppari” tai tavarasta termiä ”kama”.  

 

Lainauksissa merkintä (…) tarkoittaa sitä, että olen poistanut lainauksen välistä joita-

kin sellaisia osia tekstistä, jotka eivät liity aiheeseen tai ovat muuten epäolennaista. 

Pisteet lainauksen alussa tai lopussa taas tarkoittavat, että lainaus on poimittu laajem-

masta tekstiosasta. Olen lisäksi merkinnyt (naurua) -merkinnällä kohdat, joissa haastat-

telemani henkilö on naurahdellut puheen yhteydessä niin, että olen sen huomioinut. 

Naurahduksilla on merkitystä esimerkiksi alaluvussa 4.4, jossa pohdin puhtauden rajo-

ja.  

 

Haastateltavani ovat kotoisin eri paikkakunnilta ja siksi joidenkin haastateltavien pu-

hetta lainatessani, lainauksissa esiintyy murteita. En ole kuitenkaan nähnyt tarpeelli-

seksi poistaa niitä tekstistä. Pohdin toki asiaa, mutten pitänyt tämän tutkimuksen aihet-

ta niin arkaluontoisena, että murteiden poistaminen tekstistä olisi ollut tarpeellista 

anonymiteetin kannalta. Haastattelujen suhteen ennalta laatimani aikataulu osoittautui 

sopivaksi. Aloitin haastattelut 16.12.2008. Joulun ja siihen liittyvien pyhien väliintulo 

hankaloitti hieman haastatteluaikojen sopimista, mutta keskimäärin haastattelin kolmea 

henkilöä viikossa. Viimeisen eli 11. haastattelun tein 13.01.2009.  

 

Vaikka teemahaastattelut ovat tutkimukseni niin sanottu primaariaineisto, on tekemil-

läni havainnoilla myös merkittävä osa tämän tutkimuksen kannalta. Havainnoinnin 

voidaan sanoa olevan kaikille tieteenhaaroille yhteinen ja välttämätön perusmenetelmä. 

Tässä tutkimuksessa käytän havainnointitapaa, joka lienee lähinnä osallistuvaa havain-

nointia. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 18.) Osallistuva havainnointi tarkoittaa aineiston ke-

ruutapaa, jossa tutkija jollakin tavoin osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan (Eskola 

& Suoranta 1998, 99-100). 
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Grönfors (1982, 87-88) jaottelee osallistuvan havainnoinnin neljään eri asteeseen: 

 

1)   havainnointi ilman varsinaista osallistumista 

2) osallistuva havainnointi 

3) osallistava havainnointi eli toimintatutkimus 

4) piilohavainnointi 

 

Vaikka erilaisia havainnointitapoja voidaankin luokitella, ovat niiden rajat silti häilyviä 

(mt., 89). Omaa havainnointiani voidaan tuskin pitää aivan puhtaasti osallistuvana ha-

vainnointina, sillä se kulminoituu lähinnä kirpputorilla kulkemiseen ja yleisen tunnel-

man tarkkailuun, joista kirjoitin muistiinpanoja tutkimuspäiväkirjaani. Grönforsin jaot-

telun mukaan havainnointi ilman varsinaista osallistumista on varmasti lähinnä omaa 

havainnointitapaani. Kirpputorilla en niinkään tarkkaillut tiettyjä ihmisiä. Näin toimi-

malla yritin minimoida piilohavainnointiin liittyvät eettiset ongelmat, kuten sen, kerro-

taanko tutkittaville havainnoinnista vai jätetäänkö se kertomatta. (Eskola & Suoranta 

1998, 100-101.) 

 

Oma havainnointini liittyy haluun ymmärtää kirpputoreja ilmiönä. Vaikka olen itse 

kulkenut kirpputoreilla teini-iästä asti ja niiden käytännöt sekä tavat ovat minulle siten 

tuttuja, oli asetelma nyt uusi. Minun tuli tutkijana ymmärtää ilmiön eri tasoja, joihin en 

aiemmin ollut kiinnittänyt huomiota. Tarkkailin nyt kirpputorien tunnelmaa, ihmisiä 

sekä myyjien ja ostajien välisiä puheita, joista tein muistiinpanoja tutkimuspäiväkirjaa-

ni. Tekstissä esitän joitakin muistiinpanoja lainauksin tutkimuspäiväkirjastani. Laina-

ukset on kirjoitettu muuta tekstiä pienemmällä kirjasintyypillä, minkä tarkoituksena on 

auttaa lukijaa niiden hahmottamisessa, samalla tavoin kuin haastatteluaineistoa laina-

tessani. Osa muistiinpanoista on myös kirjoitettu tekstin sisään. Käytän tutkimuspäivä-

kirjaani viitatessa tunnistetietoja ”tutkimuspäiväkirja, paikka, aika”.  

 

Olen myös valokuvannut Valtteri-kirpputorilla (ks. liite 5). Valokuvaamisen tarkoitus 

on ollut tukea tekemiäni muistiinpanoja ja auttaa minua kirpputorin tunnelman hah-

mottamisessa. Kuten piilohavainnointiin myös valokuvaamiseen liittyy eettisiä ongel-

mia silloin, kun kuvataan tilassa jossa liikkuu valokuvauksesta tietämättömiä ihmisiä. 

Itse valokuvasin niin, että kuvissa esiintyvät henkilöt eivät ole helposti tunnistettavissa. 

Suurin osa kuvista joita esiintyy liitteessä 5, on kuvattu niin, että henkilön kasvot eivät 
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ole näkyvissä. Jos kuvaamissani valokuvissa näkyvät kasvot olen pyytänyt erikseen 

kuvattavalta, että saan käyttää kyseisiä kuvia tässä tutkimuksessa. Omissa myyntiku-

vissani olen itse helposti tunnistettavissa. 

 

Kirpputorilla kulkemisen lisäksi seurasin koko syksyn 2008 Ylen lähettämää Kirppis-

ohjelmaa, jonka viimeinen jakso lähetettiin joulukuussa 2008. Lisäksi keräsin syksyn 

2008 ja kevään 2009 välisenä aikana kirpputoreja käsitteleviä lehtileikkeitä lähinnä 

Helsingin Sanomista. En käytä niitä kuitenkaan varsinaisena aineistona tässä tutkimuk-

sessa. Tarkoituksenani kyseisen materiaalin keräämisessä oli lähinnä se, että tutkijana 

halusin ottaa tutkimuskohteeni haltuun niin monipuolisesti kuin mahdollista. Tästä 

syystä käytin kirpputoreihin tutustumisessa apunani erilaisia keinoja ja kohtuullisen 

paljon aikaa. Ilmiön haltuunottopyrkimykseen liittyi myös aiemmin mainitsemani 

myyntipäivä kirpputorilla, jossa kokeilin itse myyntityötä.  

 

Niin kuin olen kuvannut, olen käyttänyt rinnan teemahaastatteluja ja osallistuvaa ha-

vainnointia aineistoa kerätessäni. Näiden kahden aineistonkeruutavan keskeisimpänä 

erona voidaan pitää sitä, että haastattelujen avulla voidaan käsitellä myös menneisyyt-

tä, mutta havainnoinnilla tarkastellaan ainoastaan nykyisyyttä (Hirsjärvi & Hurme 

1982, 18). Syy kahden eri menetelmän käyttöön on se, että halusin kerätä mahdolli-

simman rikkaan ja monipuolisen aineiston. Haastattelujen avulla sain kyllä kysyttyä 

tutkimusongelmaani koskevia kysymyksiä, mutta ymmärtääkseni ilmiötä kunnolla oli 

minun mentävä itse paikan päälle havainnoimaan ja seuraamaan miten kirpputoreilla 

toimitaan.  

 

Havainnoinnin voidaan sanoa olevan osa etnografiaa tai sen muoto, joka tapahtuu kaut-

taaltaan sosiaalisen todellisuuden luonnollisissa olosuhteissa (Eskola & Suoranta 1998, 

104). Etnografeista James Spardley (1980, 73) kutsuu yleistä havaintojenteon vaihetta 

”kuvailevaksi havainnoinniksi”. Etnografiaa (kreikaksi ethnos=kansa, 

graphein=kirjoittaa) on kuitenkin määritelty muillakin tavoin. Sillä saatetaan viitata 

esimerkiksi tutkijan käyttämään menetelmien kirjoon. Joskus etnografia tarkoittaa sel-

laista tutkimusta, jonka tarkoituksena on tuottaa kuvausta kansasta, kulttuurista tai yh-

teisöstä. (Lappalainen 2007, 9.) Etnografiassa tieto rakentuu vähitellen havainnoinnin, 

osallistumisen, keskustelujen, haastattelujen ja materiaalin keräämisen myötä. Siinä 

analysointi ja tulkinta ovat jatkuvaa. Etnografian tekeminen mahdollistaa tutkijan 
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oman tietämyksen purkamisen, omien oletusten ja toisaalta itsestäänselvyyksien ky-

seenalaistamisen. Tutkimuksen edetessä kohtaamisien henkilökohtaisuus, ruumiillinen 

läsnäolo ja välittömyys tuottavat tutkijan ja tutkittavien suhteeseen erityisen intensitee-

tin. (Hakala & Hynninen 2007, 214.) 

 

Aiemmin ajateltiin, että onnistuneessa etnografiassa tutkijan tulee saavuttaa yhteisön 

tai kulttuurin jäsenyys, eli kyetä toimimaan sen täysivaltaisena jäsenenä. Oletus on kui-

tenkin romantisoitunut ja tärkeintä on, että tutkija pystyy osallistumaan yhteisön toi-

mintaan ilman, että aiheuttaa siinä häiriötä. Edelleen ihanteena on, että vaikka tutkija 

tuntee yhteisön käytännöt ja säännöt ja osaa kertoa niistä, hän on silti ulkopuolinen, ei-

kä kuvittele tuntevansa niitä täysin. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 87-88.) 

Etnografiaa tekevät tutkijat viettävät tavallisesti aikaa tutkimuskohteensa parissa useita 

kuukausia, joskus jopa vuosia (mt., 44). Tässä tutkimuksessa pitkäaikainen saati vuosia 

kestävä havainnointi ei olisi ollut mahdollista tai edes tarpeellista.  

 

Omassa tutkimuksessani esiintyy tiettyjä etnografisia piirteitä: olen viettänyt aikaa 

kirpputorilla ja havainnoinut kirpputorin tapahtumia. Lisäksi olen pyrkinyt ottamaan 

tutkittavan ilmiön haltuun mahdollisimman monipuolisesti, niin kuin aiemmin olen 

kertonut. Omassa tutkimuksessani soveltamaani etnografista otetta voisi parhaiten ku-

vata ehkä kevyenä etnografiana. Kevyt etnografia tarkoittaa tässä tutkimuksessa sel-

laista lähestymistapaa, johon sisältyy etnografisessa tutkimuksessa käytettäviä ele-

menttejä, kuten kentällä havainnointia, osallistumista ja haastatteluja. Kevyen etnogra-

fian tarkoitus ei ole viettää kentällä pitkiä aikoja tai yrittää saavuttaa yhteisön jäsenyyt-

tä, vaan tarkoituksena on ainoastaan käyttää hyödyksi tiettyjä etnografisia keinoja ym-

märtää tutkittavaa kohdetta.  

 

Havainnoitujen tapahtumien muuntaminen kielelliseksi ja tekeminen mielekkääksi on 

etnografisen kuvauksen ensimmäinen vaihe (Spradley 1980, 161). Tutkija tulkitsee en-

sin tekstiä ja sitten ikään kun lähtee tulkitsemaan tulkitsemaansa uudelleen. Havaitun 

todellisuuden tulkinta useaan kertaan ei ole ongelmallista, vaan ennemminkin kvalita-

tiivisen aineiston tulkitsemisen erityispiirre. Jos havainnointiaineistoa tulkitaan suh-

teessa haastatteluaineistoon, muodostaa se aineistosta ikää kuin kolmannen tulkinnan 

tason.  (Mäenpää 2005, 56.) 
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2.5 Aineiston analyysi 

 

Laadullista analyysiä tekevillä tutkijoilla on jokaisella omat tapansa ja käytäntönsä kä-

sitellä ja työstää aineistoa (Mäenpää 2005, 61). Yksi pahimmista vaaroista tutkimuk-

senteon yhteydessä piilee aineiston keruussa ilman sen selkeää tulkintaa. Onnistuneen 

tutkimuksen tunnusmerkkinä voidaan pitää sitä, että tutkimus johtaa selkeään tulkin-

taan, joka voidaan saattaa keskusteluun aiemmin tehdyn tutkimuksen kanssa. Tulkin-

nan voidaan sanoa olevan se tekijä, joka erottaa tutkimuksen tavallisesta arkijärkeilys-

tä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 229.) Tässä luvussa esittelen niitä tapoja, 

joilla olen analysoinut tämän tutkimuksen pohjalla olevaa aineistoa. 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista on yksittäistapauksien erittely (tässä tutki-

muksessa haastattelu) niihin osallistuvien ihmisten näkökulmasta tai niihin osallistuvi-

en ihmisten niille antamien merkitysten kautta (Eskola & Suoranta 1998, 175-176). 

Toinen perinteinen vaihtoehto analysoida aineistoa on tyypittely. Siinä aineistoa ryh-

mitellään etsimällä siitä samankaltaisuuksia. (mt., 82.) Onnistuakseen tyypittely edel-

lyttää kuitenkin jonkinasteista tarinajoukon jäsentämistä ja tässä tutkimuksessa se to-

teutui siis teemoittelun avulla. Käytin tyypittelyä lähinnä rakentamalla saamistani vas-

tauksista yleisempiä tyyppejä. Tutkija ei saisi pakottaa tapauksia tiettyihin lokeroihin. 

Vaikka tätä vieroksutaan, on muistettava, että kyse on kuitenkin tutkijan luomasta ty-

pologiasta. (Alasuutari 1993, 100.)  

 

Aineiston analyysi aloitetaan lukemalla aineisto läpi useaan kertaan. Tässä niin sano-

tussa tutustumisvaiheessa tutkija aloittaa aineiston alustavan teemoittelun tekstissä 

esiintyvien teemojen avulla. Tutustumisvaihetta seuraa analyyttisempi vaihe. Kun tut-

kija on saanut selville mitä tutkii, on aineiston käsittelyyn olemassa erilaisia tapoja. 

Toisena alkuvaiheen tavoitteena voidaan pitää sitä, että tutkija luo aineistolle fyysisen 

rakenteen, jonka on tarkoitus tukea analyysia. Näiden valmistavien vaiheiden jälkeen 

voidaan edetä itse varsinaiseen analyysiin. (mt., 231-232.) Tiedon analyysi ja päätel-

mien teko ovat päämääriä, joihin tulisi tähdätä jo työtä aloittaessa (Hakala 2008, 181). 

Itse aloitin aineiston analyysin litteroinnin jälkeen lukemalla aineiston läpi useaan ker-

taan. Laadin jokaisesta haastattelusta noin sivun mittaisen tiivistelmän, jonka lähetin 

kyseiselle haastateltavalle tarkistettavaksi.  
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Päätin aloittaa litteroidun aineiston tulkitsemisen alleviivaamalla siitä omasta mielestä-

ni tärkeimpiä kohtia. Tämän avulla pyrin luokittelemaan kohtia teemoittain, osin haas-

tattelurungon mukaisiin teemoihin (ks. liite 3) ja osin uusien teemojen mukaan. Näitä 

alkoikin hahmottua tekstistä melko pian. Tehtävä ei ollut helppo, sillä sanatarkasta lit-

teroinnista johtuen tekstiä oli kertynyt lähes 150 sivua. Olen Mäenpään (2005, 61) ta-

voin lukenut haastattelu- ja havainnointiaineistoja ristiin, jolloin ne ovat analysoides-

sani aineistoja rikastuttaneet toinen toisiaan. Samalla tutkimuksen luotettavuus on pa-

rantunut, kun toisen aineistotyypin antamaa ymmärrystä on voinut käyttää hyväksi 

toista aineistotyyppiä kohtaan. Tutkimuksen luotettavuutta käsittelen enemmän alalu-

vussa 6.3.  

 

Tässä tutkimuksessa esiintyvät jo aiemmin mainitsemani kolme teemaa: tavarasuhde, 

puhtaus ja kirpputoriturismi. Ne ovat teemoittelun avulla aineistosta tulkitsemiani tee-

moja. Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka tulisi 

tutkimustekstissä ilmetä niiden lomittumisena toisiinsa (mt.). Olen pyrkinyt omassa 

tutkimuksessani esittämään kuvatunlaista teorian ja aineiston vuoropuhelua. 

 

Lopulta minulla oli siis luokittelun tuloksena kolme teemaa: tavarasuhteet, puhtaus ja 

kirpputoriturismi, joiden ympärille lähdin rakentamaan tutkimustani. Nämä kolme 

teemaa tulivat tavalla tai toisella esille jokaisessa haastattelussani. Suhde vanhaa tava-

raa kohtaan oli kirpputoreja tutkittaessa ilmiselvä teema, onhan suurin osa kirpputoreil-

la myytävästä tavarasta vanhaa. Puhtauden teema taas liittyy esimerkiksi käytettyjen 

kirpputorivaatteiden kierrätykseen. Pohdin sitä, mitä torilta voi ostaa ja mikä jää osta-

matta, koska sitä ei voi puhdistaa. Kolmas teema eli kirpputoriturismi taas syntyi siten, 

että aloin pikkuhiljaa haastatteluja lukiessani ymmärtää, kuinka paljon kirpputoreilla 

ajanviettämisessä ja lomailussa on yhteisiä piirteitä.  

 

Tutkimustyö ei lopu tulosten analysointiin, sillä saatuja tuloksia pitäisi pystyä myös se-

littämään ja tulkitsemaan. Tulkinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkijan pohtimia 

tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. Voidaan sanoa, että tutkimukseen ja siihen liit-

tyvään tutkimusselosteeseen kytkeytyy monenkertaisia tulkintoja. Tutkija, tutkittava ja 

vielä tutkimuksen lukija tulkitsevat tutkimusta jokainen omalla tavallaan. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997, 213-214.) 
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3 Kirpputoriostelijoiden ja -myyjien suhde vanhaan tavaraan 

 

Materiaalisen kulttuurin tutkimus yhteiskuntatieteellisessä kulutustutkimuksessa on 

suhteellisen nuori ilmiö, vaikka tutkimuksellista perustaa yhdelle sen osalle, esinesuh-

teille, luotiin jo 1900-luvun taitteessa. Silloin sosiologian pioneerit, kuten Georg Sim-

mel ja Thorsten Veblen, analysoivat modernisoituvan ja urbanisoituvan yhteiskunnan 

muutosta. Kaksikko tarkasteli muun muassa muodin ja rahan kaltaisia ilmiöitä uuden-

laisen kulutuskulttuurin ilmentyminä. Silti kulutuskulttuurista on yhteiskuntatieteissä 

kiinnostuttu laajemmin vasta 1980-luvulta lähtien (ks. McCracken 1988). 

 

Tässä luvussa käsittelen ihmisten ja vanhojen tavaroiden välisiä suhteita. Tavarasuh-

teella tarkoitan tässä tutkimuksessa ihmisten suhtautumista vanhaan tavaraan. Tava-

rasuhteita käsitellessäni liitän käsitteeseen myös joukon sosiaalisia merkityksiä, joita 

ihmisten ja vanhojen tavaroiden väliseen olemiseen ja omistamiseen liittyy. Tavarasuh-

teiden yhteydessä olen lisäksi käsitellyt tavaroista luopumiseen liittyvää problematiik-

kaa.  

 

3.1 Tavaroiden maailma 

 
”Ihmiset tahtovat kaikenlaista, 

vieraita tavaroita vieraista maista. 

Pian ovat kaapit täynnä kamaa. 

Elämä kuitenkin yhtä ja samaa. 

Iloon ei tarpeen tavaraa hankkia. 

Onneen ei tarvita edes pankkia.” 

(Karjalainen 1985, 58.) 

 

”Kun olin pikkutyttö,  

 minulla oli vain yksi mekko. 

 Nyt minulla on kaksisataa,  

mutta pystyn kuitenkin pitämään vain yhtä kerrallaan” 

(Greco 1951) 
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Edellä esittämieni lainausten tarkoitus on ilmentää sitä tosiasiaa, että elämme ennennä-

kemättömän tavarapaljouden keskellä. Kuluttajien suhde tavaraan ja materiaan on mo-

niselitteinen. Länsimaista kulutuskäytäntöä kuvaa rajoittamaton halu ja toisaalta kaipuu 

uutuuteen (Campbell 1987). Uutuus menettää kuitenkin viehätyksensä ja ennen pitkää 

kuluttajat haluavat lisää uutta vanhan tilalle (Heinonen 2004, 173).  

 

Uudenlainen, niin kutsuttu vaihtoehtoisen kuluttajaryhmän aalto alkoi muodostua hi-

taasti 1970-luvulla ja vauhti kiihtyi 1980-luvulla. Uuteen kuluttajatyyppiin liitettiin kä-

sitteet vihreys, eettisyys, kehitysmaiden huomioon ottaminen sekä reilun kaupan orga-

nisaatiot. Kuluttajille alettiin tuolloin viestiä tavaroiden tuottajista ympäristöllisten 

seikkojen perusteella. (Gabriel & Lang 1995, 163.) 

 

Aution (2004, 18) mukaan nykyajan nuoret ovat kulutusasenteiltaan mielenkiintoinen 

ryhmä, sillä he ovat yhtäältä materialisteja ja toisaalta ympäristömyönteisiä. Nuoret 

ovat ryhmä, jotka ovat sosiaalistuneet runsaan kulutuksen yhteiskuntaan. Heinonen 

(2000, 18) onkin esittänyt 1980-lukua ensimmäiseksi runsauden vuosikymmeneksi 

Suomessa. Ei siis ole ihme, että 1980-luvulla syntyneiden nuorten kokemusmaailma 

perustuu kulutusta korostavaan yhteiskuntaan. Samassa materialistisia arvoja ihannoi-

vassa yhteiskunnassa pyritään kuitenkin kuluttamisen ohessa ratkaisemaan ympäristö-

ongelmia. Vihreän kuluttamisen mahdollisuudet tuntuvatkin Aution (2004, 119) mu-

kaan lepäävän uuden kulutuskulttuurin rakenteissa. 

 

Länsimaisen kulutuskulttuurin ajatellaan olevan ekologisesti kestämättömällä pohjalla. 

Vaikka ympäristöongelmat tiedostettiin jo 1970-luvulla öljykriisin myötä, ei kehityk-

sen suunta ole kuitenkaan olennaisesti muuttunut. Nykyisiä ihmisten kulutustottumuk-

sia seuratessa on syytä kysyä, kuinka realistista kestävämpään yhteiskuntaan siirtymi-

nen länsimaissa on. Nykyisten ja tulevien sukupolvien olisi ensi tilassa vähennettävä 

energian- ja materiankulutusta tai ainakin kyettävä suuntaamaan sitä toisin. (mt., 103-

104.) 

Tekninen kehitys teollisuudessa ei ole kuitenkaan suuntautunut valmistamaan tuotteita 

sellaisiksi, että ne voitaisiin vaivattomasti käyttää uudelleen. Tuotteet eivät myöskään 

ole aina korjattavissa. Tuotteet eivät liioin ole nykymaailmassa kovin kestäviä. Tekni-

nen kehitys tuntuu kulkevan juuri kertakäyttöistä tavarakulttuuria suosivaan suuntaan. 
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Koneiden ja laitteiden malleja muutetaan tietyin väliajoin ja usein vanhoihin malleihin 

ei saa enää varaosia. Koneet tehdään samalla entistä monimutkaisemmiksi, mikä tekee 

niistä helpommin särkyviä. Toisaalta monimutkaisia laitteita voi myös olla vaikeata ja 

kallista korjata. Tuntuu, että kulutusmyönteinen yhteiskuntamme on suunniteltu suo-

simaan tuhlausta. Haaskaus nähdään pikemminkin hyveenä kuin kritiikin kohteena. 

(Välimäki 1984, 31.) 

Lehtonen (2008, 83-84) esittää neljä teesiä, jotka liittyvät tavaroihin osana nykyelä-

mänmuotoa. Ensimmäinen huomio koskee edellä toteamaani seikkaa, että meillä on ta-

varoita paljon enemmän kuin millään aiemmin eläneellä sivilisaatiolla. Toiseksi ihmis-

ten suhde tavaroihin ja materiaan on muuttunut tuotannon tehostuessa. Nykyisin tava-

roiden arvoa tuntuu vähentävän tieto siitä, että kaikki on korvattavissa. Uuden tavaran 

hankinnassa on toki vaivansa ja juuri se voi ollakin tekijä, joka hidastaa osaa kuluttajis-

ta hankintojen tekemisessä. Toisaalta materian hankintaa rajoittava tekijä voi olla myös 

varojen niukkuus. Kolmantena huomiona Lehtonen nostaa esille kertakäyttöisyyden. 

Hänen mukaansa edes kierrätys ei muuta kertakäyttöisyyden eetosta: hankittuihin asi-

oihin ei suhtauduta jonain, minkä kanssa elämää jaettaisiin kuluttamisen hetkeä kau-

emmin. Neljäs piirre nykyaikaisessa suhteessa esineisiin on, että kaikkeen tunnutaan 

voitavan suhtautua kauppatavarana. 

Maula, Pantzar ja Raijas (1995, 43) esittävät lamaa kuluttajien kulutustottumuksia hil-

litseväksi tekijäksi. Toinen kulutusta hillitsevä tekijä on ”vapaaehtoinen nuukuus” (vo-

luntary simplicity). Voluntary simplicity movement -liike on syntynyt Yhdysvalloissa 

vastustamaan kestämätöntä kulutusta. Liike kyseenalaistaa nykykulutuksen jatkuvuu-

den ja ihmisten hyvinvoinnin riippuvuuden kulutuksesta. (Näkki 2006, 6.) Lama ja va-

paaehtoinen nuukuus eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia kulutusta vähen-

täviä tekijöitä, sillä lama-aikana kulutusta on vähennettävä taloudellisesta pakosta kun 

taas vapaaehtoisen nuukuuden ollessa kyseessä kulutusta rajoitetaan omasta tahdosta.  

3.2 Tavaroiden sosiaalinen ulottuvuus 

Nykyelämänmuodon materialismin ilmentymänä voidaan siis pitää uuden haluamista 

ja kaupallisuutta. Rajat on kuitenkin nähtävä. Hankkimisen himo ei nimittäin tavalli-

sesti kohdistu aineeseen sinänsä: harva himoitsee kahta kiloa uusia kenkiä. Itse asiassa 

asetelma on aivan päinvastainen. Ihmiset haluaisivat päästä eroon tavarasta. Aina, kun 
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tutustumme uusiin asioihin, alkavat vanhat hankinnat näyttää epämiellyttäviltä. Samal-

la kun tavarapaljous ympärillämme on ilmeistä, itse materiaalisuus tuntuu jopa yllättä-

vän meidät. Aine ei ole varmastikaan se seikka, jota materialistisessa elämäntavassa 

kaivataan. Viestimme esineillä ja tavoilla suhtautua niihin. Materiaalisuus on osa ih-

mistä, osa ihmisten tapoja ja olemista. (Lehtonen 2008, 10, 13, 35.) 

Mary Douglas ja Baron Isherwood (1979) pohtivat, miksi ihmiset hankkivat ja käyttä-

vät tuotteita. Rationaalisuuden sijaan Douglas ja Isherwood puhuvat ”metaforisesta 

ymmärtämisestä” (metaphorical understanding), jonka avulla ihmiset luokittelevat, ver-

tailevat ja järjestävät. Heille kulutus on sosiaalinen prosessi. Kulutus ei ole pelkästään 

fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin tai statuksen saavuttamista, vaan se on keskeinen 

osa sosiaalista järjestelmää, jonka puitteissa ihmiset toimivat arjessaan.  

Materiaaliset hyödykkeet ovat väistämättä olennaisessa välittävässä roolissa ihmisten 

välisissä suhteissa eikä ilman niitä voida ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta. 

Samalla hyödykkeet ja niiden yhdistelmät kantavat enemmän tai vähemmän johdon-

mukaisia ja tarkoituksellisia merkityksiä. Douglas ja Isherwood väittävät, että hyödyk-

keet ovat itsessään neutraaleja: ”Goods are neutral, their uses are social; they can be 

used as fences or bridges.” (mt., 12.)  

Kulutuksessa ei ole kyse yksilöllisistä, muista riippumatta muodostuneista preferens-

seistä. Kulutuksessa on kyse siitä, että tuotteet ovat ihmisille tapa tehdä maailmaa ym-

märrettäväksi ja kommunikoida muiden ihmisten kanssa. Ihmiset hallitsevat maailmaa 

ja pyrkivät tulkitsemaan sitä objektien avulla.  Hyödykkeiden avulla teemme näkyviksi 

ja vakaiksi kulttuurimme kategorioita. Douglas ja Isherwood jättävät esineiden käytön 

käytännölliset ulottuvuudet (hyödyllisyyden, käyttöyhteydet ja rationaalisuuden) tietoi-

sesti syrjään ja keskittyvät siihen, että kulutuksen funktiona on tehdä maailmaa niin 

kuin sanottu, ymmärrettäväksi, ”make sense”. (mt.) 

Kaikki hyödykkeet kantavat merkityksiä: ihmisten fyysistä hyvinvointia palvelevat 

hyödykkeet, kuten ruoka, eivät ole yhtään vähempää merkitysten kantajia kuin esimer-

kiksi baletti tai teatteri. Ne kaikki välittävät erottelevia arvoja, niitä käytetään merkit-

semään ja luokittelemaan. Niiden valinta luo jatkuvasti lisää erotteluja. Kulutus on ak-

tiivinen prosessi, joka luo ja määrittää jatkuvasti uudelleen sosiaalisia luokitteluja. Silti 
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hyödykkeiden merkityksiä voidaan ymmärtää vain jonkin kokonaisuuden osana, hyö-

dykkeiden välisten suhteiden kautta. (Douglas & Isherwood 1979.) 

Materiaalisen kulttuurin tutkimuksen uranuurtaja Daniel Miller (1987) tarkastelee pe-

rusteellisesti ihmisten esinesuhteiden filosofista ja yhteiskunnallista taustaa. Millerille 

moderni kulttuuri on ennen kaikkea aineellista kulttuuria, jonka analyysissa huomio on 

kiinnitettävä ihmisten ja objektien välisiin suhteisiin.  Käsittelen alaluvuissa 3.3 ja 3.4 

lähinnä ihmisten ja tavaroiden välisiä suhteita. Luvussa 5 ja etenkin alaluvussa 5.2 

”Kohtaamisia” käsittelen ihmisten välistä kanssakäymistä kirpputoriympäristössä. 

3.3 Tavara saa hyvän kodin 

Esineen haltuunoton, samoin kuin siitä luopumisen prosessin voidaan nähdä alkavan 

valinnasta. Valinnan voi ajatella olevan eräänlainen heijastuspinta ostajan tai myyjän 

minäkuvalle eli sille, millaisena hän näkee itsensä ja millainen hän haluaisi olla. (Kiuru 

1995, 47-48; Szabo 1979, 113.) Valintaan vaikuttavat minäkuvan lisäksi myös henki-

lökohtaiset esteettiset mieltymykset sekä taloudelliset resurssit. Maku ja tyylitaju kehit-

tyvät, niin kuin haastattelemani naishenkilö toteaa: 

Pikkuhiljaa sitä viisastuu. Kyllä sitä sitten alkaa huomata, että ei sellaisten 

jonninjoutavien kynttilänjalkojen kotiin raahaamisessa ole mitään järkeä. Kyl-

lä ne komerot täyttyvät sitten niistä kynttilänjaloista… 

(Nainen, 52 vuotta, Järvenpää) 

 

McCracken (1988, 84-87) käsittelee erityisiä merkityksen siirron instrumentteja, joihin 

hän lukee kuuluvaksi haltuunoton (posession rituals) ja riisumisen rituaalin (divestment 

rituals). Riisumisrituaaleilla on kaksijakoinen tarkoitus; rituaalin kautta edellinen omis-

taja irrottautuu esineestä ja siihen liittämistään assosiaatioista ja uusi omistaja vapauttaa 

esineen siihen aiemmin liitetyistä merkityksistä, sillä esineiden vaihtaessa omistajaa on 

vaarana, että niiden merkitys siirtyy, sekoittuu tai jopa katoaa.  

 

Haltuunoton prosessi on kehä, jossa omaksutaan esineeseen liitettyjä merkityksiä ja py-

ritään tekemään niistä omia. Haltuunotossa esineisiin luodaan muistoihin ja kokemuk-

siin perustuvia omia merkityksiä ja tehdään niistä ”yleisiä”. (Kiuru 1995, 48.) Esineen 

voi ajatella olevan eräänlaisessa siirtymävaiheessa, kun se on valittu ja ostettu kirpputo-

rilta. On kuitenkin tärkeätä muistaa, ettei ostaminen ole sama asia kuin haltuunotto, 
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vaan prosessi jatkuu. (Jalkanen 1996, 67.) Toisinaan uusi omistaja saattaa itse luoda 

esineelle merkityksiä, joita olettaa sen historian sisältäneen. Haastattelemani nainen 

pohtii kirpputorilta ostamansa vanhan verkonkohon moninaisia symboleita näin: 

 
Mä löysin kirppikseltä sellaisen vanhan puisen verkonkohon, jossa oli sellai-

nen puinen risti. Se risti on siis ilmeisesti tehty suojelemaan. Mä ajattelin heti, 

että selviä merkityksiä!  

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 

 

Jalkanen (1996, 73) pitää mielenkiintoisena kysymyksenä sitä, kuinka yksityiskohtai-

sesti yksittäinen ihminen on kirpputorilla halukas selvittämään ostamansa esineen taus-

taa. Kysymys on siitä, koetaanko kertomus esineen taustasta kiinnostavana vai vaikeut-

taako tieto taustasta haltuunoton prosessia. Myyjän esittämät kertomukset esineestä 

voivat ainakin joissakin tapauksissa tukea ostajan mieltymyksiä ja auttaa ostopäätöksen 

tekemisessä (mt., 74). Itse havainnoidessani kirpputorilla kuulin useita myyntipuheita 

sekä myyjien kertomuksia myyntiartikkelien taustoista: 

 
Mummini kutoi näitä lapasia ennen ”Seiskarin” neulontakaavalla. Se on kuule 

katoavaa kansanperinnettä se! Mummini oli Lavansaaresta kotoisin. Että ei tu-

le nykyisin ihan joka päivä vastaan vastaavat kintaat… 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 09.02.2009) 

 

Jos esineen haltuunoton voidaan nähdä alkavan valinnasta (Kiuru 1995, 47-48; Szabo 

1979, 113) voisi ajatella, että haltuunottoprosessi jatkuisin esineen puhdistamisella. 

Puhdistamisen avulla esineen sidos vanhaan omistajaan pyritään katkaisemaan. Puhdis-

tamisella esineestä pestään pois entisen omistajan jäljet. Mitä paremmin tässä prosessis-

sa onnistutaan, sen helpompi uuden omistajan on liittää omia merkityksiä hankittuun 

esineeseen. (Jalkanen 1996, 67.) Myös käytettyjä vaatteita puhdistetaan samasta syystä 

kuin vanhoja esineitäkin. Tulen käsittelemään alaluvussa 4.3 käytetyn vaatteen puhdis-

tamisprosessia. 

 

Luopuminen esineestä on sitä vastoin jostain itselle kuuluneesta irrottautumista. Luo-

pumisessa irrottaudutaan esineeseen liitetyistä merkityksistä ja pyritään jopa unohta-

maan esineeseen liittyviä muistoja. Luopuminen voidaan nähdä eräänlaisena kypsy-

misprosessina, jonka kuluessa suhde esineeseen muuttuu ja luopuminen mahdollistuu. 
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Esineet saatetaan pakata laatikoihin ja säilöä varastoihin. Vaihe voidaan nähdä myös 

eräänlaisena siirtymänä hierarkiasta toiseen. (Jalkanen 1996, 66; Koskijoki 1994, 57.) 

Esimerkiksi omaan minäkuvaan sopimaton esine voidaan luovuttaa pois. Haastattele-

mani 28-vuotias nainen kertoo suhteestaan ei-omantyyliseksi kokemaansa tavaraan 

seuraavasti: 
 

Mä haluan omantyylistä tavaraa, mutten yhtään sellaista kamaa, joka ei sopisi 

mun omaan tyyliin. ”Väärät” tavarat lähtevät pellolle kyllä heti… 

(Nainen2, 28 vuotta, Helsinki) 

 

Kirpputoreilla myytäviin omiin vanhoihin esineisiin liittyy usein muistoja. Se, mitä ku-

kin kirpputorin myyntipöydälle levittää, kertoo omaa tarinaansa esineiden myyjästä. 

Esineet ovat myyjän olemuksella ladattuja ja myydessään omaisuuttaan myyjä luovut-

taa sen mukana myös osan olemustaan. (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton 1981, 

37.) Esineistä luopumisen voidaan nähdä noudattavan lahjanvaihdon logiikkaa: esine 

josta ollaan valmiita luopumaan kuvastaa omistajiensa persoonallisuutta (Koskijoki 

1994, 57). Millaisia esineitä milläkin hetkellä omistamme määrittelee identiteettiämme. 

Esineiden hierarkiat muuttuvat ja se, mistä kaikkein viimeisimmäksi olisi ennen luopu-

nut, saattaa jonkin ajan kuluttua olla kuin huomaamatta myyntipöydällä myytävänä. 

Aina on kuitenkin olemassa esineitä joita ei myytäisi mistään hinnasta. Vaihdettavuu-

den ulkopuolelle jää esimerkiksi pyhiä esineitä tai käytössä rakkaaksi tullut lempilenin-

ki (Lehtonen 2008, 105).  

 

Viimeistään myyntitilanteessa menettämisen peruuttamattomuus tulee esille. Ellei luo-

puminen ole loppuun asti harkittua, saattaa perääntyminen tapahtua siinä vaiheessa, kun 

ostaja tarttuu esineeseen ja esittää ostoaikeensa. Luopumisen vaikeus voi tulla esille 

esimerkiksi kohtuuttoman korkeana hintana. Joillekin luopumisesta tulee helpompaa, 

jos ostaja on miellyttävä. Esine saa tällöin niin sanotusti hyvän kodin eli sille kuuluvan 

arvostuksen. (Jalkanen 1996, 68.) Haastattelemani nainen kuvaa luopumisen vaikeutta 

tähän tapaan: 

 
Mutta myyjänä, niin en mä ihan millä tahansa hinnalla myy. Aika jännä, siinä 

tulee sellainen kiintymys sitä omaa tavaraa kohtaan. Että tämä on mun! Äläkä 

hauku mun juttuja (naurua)!  
(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 



 

 

26 

On kuitenkin muistettava, että osalle ihmisistä kirpputoreilla ostaminen ja myyminen 

eivät ole valinnaisia ostoksilla käymisen tai rahan hankinnan muotoja, vaan taloudelli-

nen pakko. Luopuminen voi olla erityisen vaikeata pakon edessä. Silloin luopumiseen 

liittyy varmasti paljon muitakin ulottuvuuksia ja näkökohtia kuin mitä tässä luvussa 

olen tuonut esille. 
 

3.4 Toisen roska on toisen aarre 

 

Tavaroiden materiaalisuus tulee erityisen selvästi esille silloin, kun niitä ei käytetä ja 

ne ovat tiellä. Lehtonen (2008, 101) hämmästelee, kuinka vähän kulutustutkimuksessa 

on ylipäänsä tarkasteltu tavaroiden muuttumista ei-haluttaviksi. Keskisen (1994, 162) 

mukaan yksi kirpputorien suosion keskeisistä tekijöistä liittyy kierrätyksen ideaan. Ta-

vara siirtyy sinne, missä sillä on suurin käyttöarvo. Myyjä pääsee eroon vanhasta tar-

peettomasta tavarasta, joka ostajalle on uusi ja käyttökelpoinen.  

Michael Thompson (1979, 10) määrittelee roskan ja ei roskan rajojen liukuvan sosiaa-

listen paineiden seurauksena. Thompson jakaa objektit hetkellisiin (transient), joiden 

arvo laskee ja kestäviin (durable), joiden arvo kasvaa. Näiden väliin sijoittuu roska 

(rubbish), jolla ei ole Thompsonin mukaan arvoa. Roska voi siirtyä hetkelliseen kate-

goriaan vain tietyissä tilanteissa, jollaisiksi Thompson mainitsee muun muassa lump-

pu- ja romukauppiaiden kontekstit, joiden tunnuslauseena voidaan pitää ”me haluam-

me sitä mitä te ette” (mt., 106).  

Miten kirpputorit sitten liittyvät Michael Thompsonin määritelmiin? Koska yleinen 

kontrollimekanismi ei ole kiinnostunut arvottomista objekteista, mahdollistaa se arvot-

toman objektin liukumisen arvokkaaksi. Kirpputorien voitaisiin siis nähdä olevan erään-

lainen raja-alue, jossa Thompsonin kuvaamia liukumia objektista toiseen voisi tapahtua. 

Liukuma ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esine itsessään muuttuisi hierarkiassa. Liuku-

maan tarvitaan aina ihmisiä ja alkusysäyksenä on tavallisesti varsin pieni joukko, joka 

alkaa hiljalleen esimerkiksi kerätä jotakin arvotonta, yleensä roskaksi luokiteltua esinet-

tä sen esteettisen arvon vuoksi. Pikkuhiljaa esineen arvo alkaa tämän seurauksena koho-

ta. (mt., 9, 106.) Fredriksson (1993) näkee kirpputorit eräänlaisena välietappina käyttö-

esineen romuksi päätyvällä elämänkaarella. Esineet, joilla ei ole ilmeistä yhteistä nimit-

täjää jakavat kirpputoritilan. Kirpputoreja voisi tässä yhteydessä pitää siis jonkinlaisina 

välitiloina. Välitiloiksi niitä voisikin luonnehtia, sillä kirpputorit ovat paikkoina melkoi-
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sia sekasotkuja. Juuri tässä lienee kuitenkin niiden viehätys. Ehkä kirpputorit tekee 

kiinnostaviksi juuri niiden horjuva status käyttökelpoisen ja käyttökelvottoman tavaran 

välillä (Koskijoki 1994, 53). Näin kertoo haastattelemani nainen: 

 
Mun yks hyvä kaveri keräilee Barbieja. Kerran mä löysin kirppikseltä sellaisen 

paketissa olevan, 1970-luvun lopulta olevan Barbien veneen. Se oli siis ihan 

avaamattomassa paketissa ja siinä oli kaikki osatkin vielä muovipussissa. Mä 

luulen, että siitä olisi voinut oikeasti maksaa varmasti 100 euroakin, se oli tosi 

hyvässä kunnossa. Kun tietää näitä keräilijöitä, sellaista keräilykamaa kun se 

oli, niin mä kysyin vain vaivihkaa siltä myyjältä, että paljo maksaa? Se vastasi 

mulle, että jos nyt neljällä eurolla viet pois.  Mä olin ihan että mitä? (naurua) 

Ei ole mitään järkeä sellaisella hinnalla. Mä ostin sen sille mun kaverille ja se 

oli ihan villinä siitä. Paketissa oli sisällä kaikki ohjeet, tarrat ja kaikki…Se oli 

siis ihan mieletöntä! 

(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 

 

Lehtosen (2008, 104) mukaan vaatteita, lehtiä ja leluja säilytetään joissakin kodeissa 

potentiaalisen käytön tilassa, ei siis niille kuuluvilla paikoilla, joita Lehtosen mukaan 

edustavat esimerkiksi vaatteet tuolin selkänojalla, lehdet pöydällä ja lelut lattialla. Kun 

niitä käytetään harvoin, sullotaan ne kaappeihin, kellariin tai vintille. Lehtonen huo-

mauttaa, että ruokatarvikkeilla, vaatteilla, sähkölaitteilla ja huonekaluilla on kullakin 

omat tapansa muuttua jätteeksi.  

 

Edellisessä alaluvussa käsittelin luopumisen prosessia. Vaikka on eri asia luopua josta-

kin itselleen kuuluneesta kierrätystarkoituksessa kuin poisheittämistä silmällä pitäen, on 

näissä silti paljon yhteistä. Aivan arkistenkin käyttöesineiden kohdalla ajatus poisheit-

tämisestä saattaa tuntua epämiellyttävältä. Siksi suoraa poisheittämistä vältetään ja esi-

neeseen liittyvää tunnelatausta yritetään laannuttaa tekemällä poisheittämisestä kaksi-

vaiheista. Tästä syystä esine saatetaan esimerkiksi laittaa hetkeksi odottamaan poisheit-

tämistä. Tavaroiden säilytyspaikat voidaan nähdä eräänlaisena kanavana asioiden liik-

keelle ulos ja sisään asunnosta. Tavaroita on sitä vaikeampi hylätä, mitä enemmän nii-

den alkuperäiseen hankintaan on panostettu. (Hetherington 2004.) Voiko poisheittämi-

sen vaikeuden taustalla nähdä muita syitä kuin vain tunnesiteet tavaroita kohtaan? Voi-

daanko materiaalisessa nykysukupolvessa nähdä rippeitä sodanjälkeisen sukupolven 

säästäväisestä elämäntyylistä? Vai onko meissä vain kerääjän vikaa? Vastaus ei varmas-
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tikaan ole yksiselitteinen. Ainakin nykysukupolvi on kasvanut perheissä, joissa van-

hemmat usein ovat sodanjälkeistä säästäväisyyteen tottunutta ja pula-ajan ainakin osit-

tain kokenutta sukupolvea. Haastattelemani mieshenkilö toteaa tähän tapaan: 
 

…Tosiaan en ole itse sellainen, että haalisin kaikkea krääsää ympärilleni. Toi-

saalta olen hirveän huono heittämään roskiin mitään. Ainakin ennen se oli 

vaikeaa, ehkä nykyisin se on helpompaa. Joskus mä saatoin säästää kaikkea 

turhaakin.                                                                                                    

(Mies, 30 vuotta, Helsinki) 

Jos poisheitettävä tavara on vielä sellaisessa kunnossa, että siitä voisi olla jollekin hyö-

tyä, on vaihtoehtona lahjoittaa tavara esimerkiksi hyväntekeväisyyteen. Usea haastatel-

tavistani oli sitä mieltä, että paras tapa päästä eroon vanhasta on lahjoittaa se sukulaisil-

le ja ystäville tai varata myyntipöytä kirpputorilta.  Aineistoni perusteella lahjoittamista 

pidettiin selvästi parempana vaihtoehtona kuin tavaran poisheittämistä. Näin kertoo 

haastattelemani nainen Espoosta: 

Ehkä tällaisiin Fidoihin ja näihin ei laiteta ihan sitä parasta tavaraa ja vaatetta, 

koska siitä ei saa rahaa itselleen. Siitä tulee kumminkin pikkasen sellainen hy-

vä olo, että en vienyt roskikseen, vaan autoin jotain tässä. Niin mä luulen, että 

siinä on sen vietti. Että kun vaan kerääntyy sitä tavaraa, niin vie sitten sinne. 

Sen takia musta siellä harvoin on mitään kovin ihmeellistä, kun ei sitä rahaa 

saa niistä itselleen. Mutta sitten ne torit, jossa se tulee itselle se raha, niin ne 

on eri asioita. Tuntuu vaan niin pahalta heittää pois. Ja sitten siitä saa pikkasen 

rahaakin, kun viitsi itse mennä myymään.  

(Nainen, 60 vuotta, Espoo)  

 

Joskus motiivi lahjoittamiselle on aivan toinen. Yksi haastattelemani naishenkilö ker-

too, että tavara on helpompi viedä hyväntekeväisyyteen, jos kokee myyntitilanteen han-

kalana. Luopumisen vaikeutta nainen kuvailee seuraavasti: 
 

Mä vien usein tavaraa Fidaan. Kun mun on hankalaa mennä itse myymään 

kirppikselle saati heittää pois. Ne ovat mulle niin rakkaita ne tavarat, etten mä 

voi. Aina mä kehitän sellaisen suhteen sitä omaa tavaraa kohtaan.  

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 
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Kirpputorit ovat paikkoja, missä myytävänä oleva esine voi kuulua myyjän arvohierar-

kiassa rojukategoriaan, mutta tulevalla omistajalla esine saattaa yletä arvoesineeksi: 

 
Oi miten ihana jakkara! Paljonko tää on? Onks tää vaan vitosen, mitäh? Miten 

sä raattit näin halvalla luopua? 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 14.12.2008) 

 

Edellisessä alaluvussa käsittelemääni haltuunoton prosessiin viitaten arvohierarkian 

muutoksen voi nähdä siten, että esineen haltuunotto tähtää singularisaatioon. Siinä 

omistaja irrottaa esineen hyödykeympäristöstään ja tekee siitä arvokkaan ennen kaikkea 

itselleen. Tunnearvo muuttuu rahallista arvo tärkeämmäksi. Esineen singularisoiminen 

tekee esineestä kuitenkin myös yleisesti kiinnostavan ja näin sen rahallinen arvo nousee 

kysynnän kasvamisen myötä. (Kopytoff 1986, 81.) Jalkasen (1996, 78) mukaan monen 

kirpputorimyyjän mottona on se, että kirpputoreille voi viedä myyntiin ainoastaan sel-

laista tavaraa, millaista voisi itsekin ostaa. Jalkasen toteamukseen yhtyy yksi haastatel-

tavistani: 
 

Kenkiä jos vien, niin niiden pitää olla hyvässä kunnossa. Mun tädiltä sain ker-

ran käyttämättömät kengät, josta en tykännyt niin vein ne kirppikselle.  

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 

 

Aina edellä mainittu motto ei kuitenkaan päde, vaan joskus arvoton ja jopa itselle vas-

tenmielinen esine voi olla jollekin toiselle todellinen löytö. Kirpputorien idea perustuu 

paljolti juuri siihen, että toisen jo roskaksi luokittelema esine voi olla jollekin toiselle 

mitä arvokkain aarre. (mt., 78.) Kirpputorien ohella löydön saattaa tehdä esimerkiksi 

roskalavalta niin kuin haastattelemani nainen kertoo tehneensä: 

 
Mun keittiönpöydän mä olen dyykannut Tampereen työväen teatterin roskala-

valta ja kunnostanut sen ystäväni kanssa. On ihanaa, että se ei ole vain pöytä 

jollaisia saa kaupasta. Sen voi sanoa olevan tosi aarre! 

(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 

 

Oma myyntipäiväni 15.06.2009 kirpputori Valtterissa tuotti mielenkiintoisen havain-

non. Myyntipäivän lähestyessä loppuaan osa myyjistä näytti ensin tiputtavan myymättä 

jääneiden tavaroidensa ja vaatteidensa hintoja. Myyntipöytien läheisyyteen alkoi myös 
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ilmestyä koreja, jotka oli varustettu ”saa ottaa” -kylteillä. Myymättä jääneestä tavarasta 

haluttiin siis vain päästä eroon vaikka ilmaiseksi. Kun kirpputori Valtteri sulki ovensa 

klo 15.00, alkoi tapahtua. Myyjät alkoivat kantaa myymättä jääneitä tavaroitansa ja 

vaatteitansa kirpputorin pihalla olleisiin roska-astioihin. Ulkona, roska-astioiden lähei-

syydessä odotteli joukko ihmisiä, jotka suorastaan hyökkäsivät tavaran ja vaatteen 

kimppuun (ks. liite 5, kuva 3.). Väkijoukko selvästi tiesi tiettyjen myyjien toimivan ku-

vatunlaisesti. Myyjät taisivat itse luokitella myymättä jääneen roskaksi. Roska-

astioiden läheisyydessä odottavat ihmiset sitä vastoin toivoivat löytävänsä aarteita ros-

kan joukosta. Ilmeisesti aarteita löytyi, sillä havaintojeni perusteella roska-astioilta 

poistui ihmisiä iloinen ilme kasvoillaan, tavara ja vaatepussit käsissään.  

 

Myyjän on joskus vaikeaa etukäteen ennakoida, mikä esine tulee kohoamaan arvo-

hierarkiassa ylöspäin. Koskijoen (1994, 60) mukaan ainoa arvo josta myyntitilanteessa 

keskustellaan, on esineen rahallinen hinta. Koskijoki näkee kuitenkin sekä myyjien että 

ostajien kohdistamat merkitysarvot tärkeinä vaikuttimina kaupankäynnissä. Ostaja saat-

taa jopa joutua salaamaan esineeseen liittämiään merkityksiä ja arvostusta, jottei myyjä 

sen vuoksi korottaisi esineen hintaa (Jalkanen 1996, 80). Mielenkiintoisesta arvon säi-

lyttämisestä kertoo haastattelemani helsinkiläinen nainen: 

 
Mä olen miettinyt nyt noita kestovaippoja, että miten niiden kanssa toimisi. 

Kun nehän on sellasia, että jos niitä pitää hyvin, niin niistähän saisi melkein 

sen saman hinnan, mitä niistä on maksanut uutena. Niitä saa muuten aika vä-

hän kirppiksiltä. Ihmiset ovat tavallaan tajunneet, että se niiden markkina-arvo 

on sellainen. Musta tuntuu, että kestovaipoissa on yllättävää kyllä melkein pa-

rempi jälleenmyyntiarvo, kuin melkein missään muussa. Mä olen kerran Valt-

terista löytänyt parit tollaset villahousut. Se myyjä myi niitä silloin ihan jolla-

kin parilla eurolla. 

(Nainen1, 28 vuotta, Helsinki) 

 

Koskijoen (1994, 53) mukaan hyvän löydön tekeminen voi olla kuin rakastumista: vas-

tustamaton kiinnostus kauniiseen esineeseen, pyrkimys sen saavuttamiseen ja lopulta ilo 

sen omistamisesta. Myyjät voivat hyödyntää kirpputoreilla kategoria-ajattelua siten, että 

sinänsä arvokkaan tavaran seassa voi olla myös vähemmän arvokkaita esineitä, joiden 

hinta on manipuloitu korkeammaksi (mt., 58).  
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3.5 Vanhojen esineiden erityisyys 

 

Tässä alaluvussa käsittelen vanhaa tavaraa. En tarkoita sillä kuitenkaan varsinaista an-

tiikkia. Antiikkisten esineiden luokitteluun käytetään aivan omia kriteereitä ja aikakaut-

ta, joka sijoittuu mielipiteistä riippuen vähintään 1830- ja 1840-luvulle (Salakari & Sa-

lakari 1994, 47). Niin kuin johdannossa totesin, tässä tutkimuksessa ”vanha tavara” on 

pikemminkin sellaista käyttökelpoista tavaraa, joka on jäänyt käyttäjälleen syystä tai 

toisesta tarpeettomaksi.  

 

Ennen esineet jatkoivat kulttuuria sukupolvesta toiseen (McCracken 1988, 52), mutta 

tänä päivänä tavaroita vaihdetaan sellaisella vauhdilla, ettei entisaikojen jatkumo enää 

onnistu. Belkin (1988) mukaan esineet, jotka omistamme ja jotka toimivat laajennettuna 

minuutena ovat myös henkilökohtainen arkisto, jonka avulla voimme reflektoida henki-

löhistoriaamme ja kehitystämme. Kirpputorit ovat mitä oivallisin paikka nähdä omaa 

elämänhistoriaansa yleisten esinetyylien kautta (Mäenpää 1993, 35).  

 

Belkin (1988) mukaan oman menneisyyden hahmottaminen on keskeistä identiteetille. 

Esineisiin kiinnitetyt muistot ja tunteet pitävät menneisyyden läsnä. Keskisen (1994, 

161) mukaan nostalgiankaipuun voi nähdä yhtenä keskeisenä kirpputorien suosioon 

vaikuttavana tekijänä. Kirpputoreilta etsitään omaa lapsuutta ja nuoruutta, joista sen 

ajan esineet ja tavarat muistuttavat. Vanhojen esineiden herättämistä muistoista haastat-

telemani nainen toteaa tähän tapaan: 

 
Olen ollut paljon mummolassa ja siellä on niitä vanhoja esineitä, niin tulee 

niistä vaan niin hyviä muistoja mieleen, että tykkää vanhasta sitten siksikin… 

(Nainen, 24 vuotta, Helsinki) 

 

Jalkasen (1996, 70-71) mukaan esineet assosioituvat ihmisen kokemuksiin eri tavoin. 

Esineisiin saattaa liittyä voimakkaita tuntoja, lapsuuden muistoja ja nostalgiaa. Itse kul-

kiessani Valtteri-kirpputorilla havainnoin seuraavaa: 

 
Ihana, kato mikä nalle! Mulla oli tällanen ihan pienenä. Paljonkohan tää mak-

saa? Mä niin haluun tän! 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 15.11.2008) 
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Lapsuudesta tuttu esine voi olla ajan myötä varautunut uusilla merkityksillä. Esine voi 

olla juuri se puuttuva palapelin pala, osa omaa muistojemme museota eli sitä muistojen 

kokoelmaa, jollaisena haluamme menneisyyden hahmottaa. Ja vaikkei mikään yksittäi-

nen esine onnistuisikaan herättämään erityisiä muistoja, saattavat ne silti laukaista kai-

puun ”vanhoihin hyviin aikoihin, jolloin kaikki oli toisin”. 

 

Jalkanen (1996, 72-73) toteaa, että joku hakee kirpputoreilta mummolan kahvikuppeja 

sitä itsekään tiedostamatta. Kirpputorilla esine, jota ei ehkä muista olleen olemassakaan 

voi tuoda löytyessään mieleen rakkaita muistoja. Vanhojen esineiden paremmuutta pe-

rustellaan niiden hyvällä laadulla ja esteettisesti miellyttävällä olemuksella. Omasta 

ajasta ja paikasta irrotetut esineet koetaan niin esteettisinä, että vanhasta käyttöesineestä 

tulee joskus koriste-esine. Nykyajan pelkistetyille massatuotannon lopputuotteille hae-

taan vastapainoa koristeellisista ja käsintehdyistä vanhoista esineistä. Vanhoihin esinei-

siin ihastunut haastattelemani nainen kuvaa rakkauttaan vanhaa tavaraa kohtaan tähän 

tapaan: 
 

Miksi pitäisi ostaa kaikkea uutena? Voi ostaa vanhana ja ihan todella hyvää 

tavaraa on tarjolla…ja mun mielestä yleensä vielä kauniimpaakin (naurua), 

koska mä tykkään vanhasta tavarasta. Se niin kun vastaa mun sellaisia maku-

mieltymyksiä. 

(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 

 

Kuten alaluvussa 3.1 toin esille Lehtonen (2008, 83-84) väittää, että nykyisin kaikki 

tavarat olisivat korvattavissa. Aineistoni perusteella esimerkiksi ”ennen vanhaan” han-

kittuja kestäviä tuotteita tai vaatteita ei enää nykyisin kuitenkaan juurikaan löydä – 

paitsi ehkä kirpputoreilta. Nykyaikainen ja nykyisin tuotantotavoin valmistettu tuote ei 

korvaa ennen käsin valmistettua tuotetta. Lisäksi vanhoihin tavaroihin liittyvää tun-

nearvoa ei korvaa mikään. Haastattelemani nainen kuvaa seuraavassa sitaatissa entis-

ajan tavaroiden ainutlaatuisuutta näin: 

Mua kiehtoo vanhoissa esineissä se, että ne on osanneet ennen aikaa tehdä itse 

kun ovat tarvinneet. Että siinä ei ole pelkkä se esine, vaan siihen on sisältynyt 

niin paljon muutakin. Ihmiset ovat yleensä joutuneet jopa tekemään jonkun 

työkalun siksi, että ne saa tehtyä sen itse asian. Että mun mielestä siinä on ko-

ko historia siinä hommassa. Musta se on hienoa! 

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 
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Kirpputoreilta halutaan ostaa aineistoni perusteella pääsääntöisesti ehjää ja käyttökel-

poista tavaraa. Tavaraa kunnostetaan kuitenkin myös itse. Tosin silloin esineen hinnan 

pitää olla edullinen. Harrastusmielessä tavaroiden kunnostaminen luokiteltiin aineistoni 

perusteella kuitenkin mukavaksi ajanvietteeksi ja kädentaitoja arvostettiin. Näin kuvai-

lee haastattelemani nainen, joka arvostaa käsitöitä: 

 
Aina sitä antaa arvoa enemmän esimerkiksi vaatteelle jos näkee, että sen on 

joku itse tehnyt. Että se ei ole mistään halpahallista ostettu. Tykkään kauheesti 

itsekin neuloa ja innostun aina kun nään vaikka kirpparilla, että joku on viitsi-

nyt pipertää itse jotain. Saati sellainen juttu, että torilta löytäisi jotain ennen 

vanhaan tehtyjä käsitöitä, niin se olisikin hienoa! 

(Nainen, 62 vuotta, Kotka) 

 

Se, että kirpputoreilta löytyi myös käsintehtyjä vaatteita ja tavaroita nosti kirpputorien 

arvostusta haastateltavieni keskuudessa. Myös uusi muoti-ilmiö kustomointi tai puhe-

kielessä esiintyvä tuunaaminen eli se, että vaatteista tehdään jollakin tavalla persoonal-

lisempia, näkyi aineistossani. Vaatteiden ”tekemisestä omanlaiseksi” kertoo haastatte-

lemani naishenkilö seuraavasti: 

 
Kirppiksiltä voi löytää ihanan omaperäisiä juttuja. Se on varmaan tärkeintä 

koko kirpputoreissa mulle. Esimerkiksi vaatteista voi löytää käsintehtyjä juttu-

ja, jotka maksaisivat ihan älyttömän paljon kaupassa. Käsintehdyt jutut ovat 

kuitenkin tosi kestäviä, persoonallisia ja hyviä. Ja voihan niistä aina tehdä 

omanlaisiakin jos ei alkuperäinen toteutus itseä miellytä. Ja se on sitten vielä 

tosi kivaakin… 

(Nainen2, 28 vuotta, Helsinki) 

 

Salakari ja Salakari (1994, 42) muistuttavat kuitenkin, että omien taitojen ja edellytys-

ten arvioiminen on ensiarvoisen tärkeää kunnostustöihin ryhtyessä. Joissakin kunnos-

tustöissä liiallinen omatoimisuus saattaa nimittäin pilata muuten vielä hyvänkin esineen. 

Moni erittäin kaunis talonpoikaisesine pilattiin etenkin 1960-luvulla pesemällä ne puh-

taaksi lipeällä eli maalinpoistoaineella. Kirpputoreilta on kuitenkin mahdollista hankkia 

edullisten hintojen vuoksi myös niin sanottuja kokeilukappaleita, joihin tiettyä kunnos-

tustekniikkaa voi riskittä kokeilla ennen kun ryhtyy varsinaiseen kunnostustyöhön. 
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4 Puhtauden problematiikka kirpputoriostelussa 

 

Tähän mennessä olen käsitellyt lähinnä esineitä. Suuri osa kirpputorien valikoimasta 

koostuu kuitenkin vaatteista. Käytetyistä vaatteista puhuttaessa on vaikeaa ohittaa kes-

kustelua, joka liittyy niiden puhtauteen. Tässä luvussa käsittelen juuri puhtautta.  

 

Jotta puhtautta olisi helpompi ymmärtää, on syytä pohtia ensin puhtauden vastakohtaa 

eli likaa. Siksi aloitankin luvun selvittämällä mitä lika on. Puhtauteen käsitteenä liittyy 

joukko erilaisia mielikuvia. Mielikuvissa puhtaus liittyy suurelta osin siihen, luotamme-

ko, että esimerkiksi vaate on tarpeeksi puhdas.  Entä voiko kaikkea edes puhdistaa ja 

kuinka yksilöllistä puhtaus on?  

 

4.1 Lian ja puhtauden määritelmät 

 

"Where there is dirt there is a system.”  

(Douglas 1966, 48) 

Miksi miellämme, että multa on likaista, jos se on olohuoneen lattialla? Entä mistä taas 

johtuu se, että multa ei mielestämme ole likaista, jos se on kukkapenkissä? Eihän mul-

lan koostumus tai bakteeripitoisuus muutu millään tavalla matkalla puutarhasta parke-

tille. Käytännössä multa on samaa multaa, oli se lattialla tai kukkapenkissä.  

Selitys edelliseen löytynee määritellystä järjestelmästä, joka vallitsee yhteiskunnas-

samme. Antropologi Mary Douglas on määritellyt jätteen luokittelemisen välttämättö-

mäksi rinnakkaistuotteeksi. Douglasin mukaan jäte on olemukseltaan epäjärjestystä, 

ainetta väärässä paikassa. Lika on ainetta väärässä paikassa. Kastike on kyllin puhdasta 

syötäväksi, mutta esimerkiksi paidalle tipahtaessaan se muuttuu liaksi. (Douglas 2000, 

14, 86.) 

Jos multa-esimerkkiä tarkastelee Douglasin (2000) määritelmien mukaan, voi ajatella, 

että mullan paikka on kukkapenkki, ei parketti. Parketilla maakokkareet ovat ikään 

kuin väärässä paikassa. Se tekee mullasta likaista, ei sen biokemiallinen koostumus. 

Jos likaa määritellään jonakin, joka on poissa paikaltaan, päädytään väistämättä siihen, 

että on olemassa määriteltyjen suhteiden järjestelmä. Tätä ajattelutapaa jatkaen on siis 
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olemassa jotakin, mikä ei sovi tähän järjestelmään. Ei ole niinkään oleellista, että multa 

on likaista parketilla ja ei-likaista kukkapenkissä, vaan oleellisempaa on se, että mullan 

pitäisi olla kukkapenkissä eikä parketilla. 

Douglas (2000) painottaa, että lian poistaminen vaatii aktiivista ympäristön järjestä-

mistä, ei pelkästään sen torjumista. Siellä missä on likaa, on Douglasin mukaan järjes-

telmä. Jätteestä taas tekevät jätettä monet päällekkäiset luokittelusysteemit, jotka tuot-

tavat aineesta havainnon roskana tai likana. Tällaisia luokittelusysteemejä ovat esimer-

kiksi hygieeninen tai taloudellinen ajattelu, moraalijärjestykset ja viime vuosina ene-

nevässä määrin kierrättämisen käytännöt. Puhtaan ja likaisen erottaminen on esimerkki 

siitä, kuinka ihmisyhteisö ottaa ympäröivän todellisuuden haltuunsa ja pyrkii jäsentä-

mään sitä. Puhtauden ja lian määrittely liittyy kunkin yhteisön sisäiseen vallankäyt-

töön. Mutta mitä puhtaus oikeastaan on? Entä miten sitä voitaisiin määritellä? 

Puhtautta voidaan määritellä monin eri tavoin liittyen siihen, mitä sillä milloinkin tar-

koitetaan ja missä yhteydessä sitä tarkastellaan. Puhtauteen liittyvä ensimmäinen mie-

likuva lienee liattomuus, siisteys ja saasteettomuus. Puhtautta voidaan kuitenkin määri-

tellä myös muita, vieraita aineita sisältämättömällä. Siveellinen puhtaus tarkoittaa viat-

tomuutta ja turmeltumattomuutta. Virheettömyys ja moitteettomuus voidaan liittää taas 

esimerkiksi soinnin-, ääntämyksen- tai opin puhtauteen. (MOT Kielitoimiston sanakir-

ja 2.0 ”puhtaus”.) 

Puhtauden käsite liittyy myös voimakkaasti uskontoihin, sillä kaikissa suurissa uskon-

noissa on aina esitetty henkisyyden vaativan puhtautta. Eri uskontojen tunnustajat ovat 

käsittäneet ja määritelleet puhtautta eri tavoin. He ovat esittäneet puhtauden tarkoitta-

van milloin ruumiin, milloin taas tekojen puhtautta. Syvällisimmät uskonnot ovat ko-

rostaneet tunteiden ja jopa ajatusten puhtautta. Useimpien uskontojen tunnustajien pii-

rissä on puhtaudeksi kuitenkin riittänyt se, että ihminen on keholtaan puhtaaksi pesty ja 

kun lisäksi vaatteet ovat puhtaat, on uskonnon vaatimus täytetty. (Douglas 2000, 85.) 

Nykyeurooppalaisen kulttuurisen käsityksen mukaan lian välttäminen on kuitenkin 

vain hygieeninen tai esteettinen kysymys, eikä se sen kummemmin liity uskontoon 

(mt., 85). Myös värit ja nimenomaan valkoinen väri on perinteisesti yhdistetty puhtau-

teen. Kristinuskossa valkoinen ymmärretään sielullisuuden, taivaallisen rauhan ja Ju-

malan rakkauden vertausvärinä (Pärssinen 2003, 93). Haastatteluissani tuli esille myös 
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se, kuinka valkoinen väri mielletään puhtauden symboliksi. Haastattelemani nainen 

kertoo näin: 

Me oltiin äidin kanssa kirppiksellä myymässä ja meillä oli myynnissä sellaisia 

valkeita virkattuja pitsiliinoja. Siihen tuli sitten kaksi romaninaista katsele-

maan niitä liinoja ja kehumaan kuinka ne ovat valkoisia ja puhtaita. Se toinen 

sanoi, että kyllä on hyvä emäntä se, joka saa liinat näin valkeiksi ja puhtaiksi... 

(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 

Valkoinen on käytännössä - joskaan ei väriopillisesti - väri, joka symboloi viattomuut-

ta, puhtautta ja iloa. Valkoinen on ollut hääpuvun perinteinen väri sekä länsimaisissa, 

että japanilaisissa häissä. Morsian pukeutuu valkeaan osoittaakseen hääväelle ja sulha-

selle olevansa viaton ja puhdas. Tosin nykyaikana valkoisen hääpuvun rinnalle on tul-

lut myös värikkäitä pukuja. Valkoinen vaate on yleinen myös esimerkiksi rippilapsella 

ja lääkärillä. Lääkärin valkoinen takki viestittää potilaalle hygieniaa ja puhtautta. Val-

koinen yhdistetään myös oikeistolaisuuteen, erityisesti puhuttaessa ensimmäisen maa-

ilmansodan jälkeisistä vuosista, jolloin esimerkiksi Suomessa ja Venäjällä käytiin si-

sällissotaa valkoisten ja punaisten välillä. Valkoista lippua taas käytetään ilmaisemaan 

luovuttamista, aselepoa, tai rauhanomaista aikomusta. (Pärssinen 2003, 94-95.) 

Aina puhtautta ei kuitenkaan mielletä pelkästään määritelmänä: se pitää tuntea ja ko-

kea. Jos puhtautta voidaan määritellä usealla tavalla, ovat puhtauteen liitettävät mieli-

kuvat vähintään yhtä kirjava joukko. Asenteet ja mielikuvat vaihtelevat aineistoni pe-

rusteella eniten nuorten ja vanhempien ihmisten välillä. Mistä tämä voisi johtua? Jotta 

asenne-eroja olisi helpompi ymmärtää, käsittelen seuraavaksi kirpputorien vaatevali-

koiman parantumista puhtauden ja siisteyden osalta sekä kuluttajaneuvonnan vaikutus-

ta pyykinpesun kehittymiseen Suomessa.  

4.2 Kohti puhtaampaa ja siistimpää vaatevalikoimaa 

Entisaikoina kirpputorit miellettiin tavallisesti likaisiksi ja epähygieenisiksi, suorastaan 

vastenmielisiksi paikoiksi. Mielikuva lienee peräisin historiasta, sillä kirpputorien edel-

täjillä, jo johdannossa mainituilla ”Narinkoilla” tärkein myyntiartikkeli olivat käytetyt 

ja epäsiistit vaatteet. Tästä syystä Narinkka saikin haukkumanimen ”lusmarknaden” eli 

täimarkkinat. Syynä nimitykseen oli runsas kirppujen ja loiseläinten määrä vaatteissa. 

(Pehkonen 1991, 111-115.)  
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Myös maailmalta löytyy samankaltaisia tarinoita, sillä koko kirpputori-sanan (suora 

käännös ranskan kielen sanasta marché aux puces) kerrotaan syntyneen 1880-luvulla 

Pariisissa Saint-Ouenin kirpputorilla. Sen mukaan Pariisin slummikorttelien katu-

kaupustelijoilta sai tavaroiden kylkiäisenä myös kirppuja. (Riikonen 2002, 53.) Kirppu-

torien historian perusteella ei siis ole ihme, että kirpputorivaatteiden puhtaudesta ei oltu 

aineistoni perusteella täysin vakuuttuneita. Myös hajuaistilla on katselemisen ja kosket-

telemisen ohella oma roolinsa kirpputoreilla aikaansa viettävälle kuluttajalle. Näin 

muistelee haastattelemani 60-vuotias naishenkilö: 
 

Mä muistan, että se oli ihan karsea se haju siellä. Ja kaikki oli likasta! Paistin-

pannut ja kaikki mitä siellä oli. Paistinpannuissa se rasva oli sellaista kamalan 

eltaantunutta. Siellä oli vaan niin hirveä haju! Sohvat ja tekstiilit ja kaikki haisi 

niin hirveälle, että meinasin oksentaa. Mä ajattelin, ettei täältä voisi ostaa mi-

tään…  

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 

 

On muistettava, että ihmiskunnan historiassa hyvä tuoksu ja paha haju eivät ole kuiten-

kaan aina pysyneet samoina. Siis se, mikä tänä päivänä aistitaan pahana hajuna, saattoi 

ennen olla vähintäänkin neutraali haju. Tuntuu, että nykyisin kaiken täytyy tuoksua 

puhtaalta. (Furrer 2006, 158.) Aineistoni perusteella varsinkin ikääntyneemmät ihmiset 

saattavat edelleen epäillä kirpputoreja niiden puhtaudesta. He suhtautuvat kirpputorei-

hin tavallisesti nuoria varautuneemmin. Tämä aineistolähtöinen havaintoni perustuu lä-

hinnä nuorten ihmisten kertomaan isovanhempiensa suhtautumistavoista kirpputoreja 

kohtaan. Haastateltavieni joukkoon ei nimittäin valikoitunut 62 vuotta iäkkäämpiä ih-

misiä.  

 

Käsityksemme liasta ja likaisuudesta muodostuu kahdesta asiasta: hygieenisyyden vaa-

limisesta ja vakiintuneiden tottumusten kunnioittamisesta (Douglas 2000, 53). Ihmisen 

on joskus vaikeata muuttaa ajattelutapojaan. Näin kuvailee haastattelemani nainen: 
 

Aluksi mummi epäili aina, kun kävin kirppiksillä. Mutta sitten jossain vai-

heessa, kun se näki mulla päällä jonkun kivan vaatteen ja kun sille sanoi, että 

se on kirppikseltä, niin mummi pikkuhiljaa rupesi ymmärtää, että sieltä voi 

saada ihan hyvääkin tavaraa ja vaatetta. Että kirppis ei olekaan sellainen paik-

ka, että sieltä saa vaan rikkinäistä, huonoa ja likasta.  
(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 
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Nykyisin kirpputorien maine on puhtauden kannalta parantunut. Aineistostani ilmeni, 

että nykysukupolvi ei lähde kirpputoreille ennakkoluuloisena tavaroiden ja vaatteiden 

epäsiisteyden tai likaisuuden suhteen, vaan torille mennään avoimin mielin: 

 
Nykyisin vaatteet ovat hyviä, kauniita, puhtaita ja siististi esillä. Ei siinä oo 

kauheesti silleen valittamista. 

(Nainen, 52 vuotta, Järvenpää) 

 

Vanhempien ihmisten epäilyksiin kirpputorien likaisuudesta suhtauduttiin nuorempien 

keskuudessa lempeän ymmärtäväisesti, mutta samalla vanhemmille yritettiin vakuuttaa 

kirpputorien siisteyttä, tavaran ja vaatteen laadukkuutta ja puhtautta: 

 
On hirveen puhdasta ja hyvin pesty. Miä hirveesti tykkään kun on silleen siis-

tin näköstä.  Millä siä peset?  

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 11.10.2008) 

 

Nykyaikaiset kirpputorit ovat saaneet paremman maineen lisäksi jopa kiitosta puhtaista 

ja siisteistä vaatteista. Näin toteaa haastattelemani naishenkilö: 

 
Tietysti saa olla tarkkana sitten mitä ostaa. Se ei nyt ole aina niin viimeisen 

päälle kaikki pestyä. Nykyään kyllä Suomessa on varmaan kohtuullisen hy-

vässä kunnossa vaatteet. Tai just sellaista tahrasta, likasta tai semmoista, niin 

en mä ole oikein sellaseen törmännyt. Ja voihan ne vaatteet silti itsekin pes-

tä… 

(Nainen, 58 vuotta, Helsinki) 

 

Kirpputorien muutokseen kohti puhtaampaa ja siistimpää vaatevalikoimaa vaikuttaa 

varmastikin usea seikka. Yksi selitys liittynee kotitalousideologian läpimurtoon 1930-

luvun Suomessa. Sen yhtä elementtiä edusti pyykkäys ja vaatteiden huoltaminen (Ti-

monen 2002, 24.) Näin kuvailee haastattelemani nainen: 

 
Nykyään on tavallista, että kirpputoreilla myydään ehjää ja puhdasta vaatetta. 

Eihän rikkinäinen ja likainen edes tee kauppaansa. Vanhemmat ihmiset ovat 

kuitenkin nähneet ajan, jolloin kirpputoreilla oli epäsiistiä. Uskon, että niiden 

epäilykset kirpputoreja kohtaan johtuvat tästä. Ennen ei pyykkiä pesty kuin 

nyt. Nyt on tehokkaat pesuaineetkin, joilla vaatteista saa tosi puhtaita.  

(Nainen2, 28 vuotta, Helsinki) 
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Kulutusyhteiskunnan läpimurtoon liittyi oleellisesti kansalaisten kuluttajaidentiteetin 

rakentaminen 1900-luvun alun vuosikymmeninä. Tuolloin naisjärjestöt, kuten Martta-

järjestö, tekivät aktiivisesti työtä tehokkaan ja uutteran perheenemännän neuvonnassa. 

(Heinonen 1998, 34.) Sodanjälkeisessä Suomessa kuluttajaneuvonnan tavoitteena oli 

helpottaa naisten raskaita kotitöitä kuten pyykinpesua. Pyykinpesussa laatutietoisuu-

teen opettaminen korosti säästäväisyyttä, järkevyyttä ja tutkimukseen perustuvaa tie-

toa. Tieteellinen tutkimus auttoi muun muassa oikeanlaisen pesuaineen valinnassa. 

(Timonen 2002, 24-25.) Pyykinpesu on aina ollut kotitalouden raskaimpia töitä (ks. 

Lahtinen 2006) ja siksi nykyisin onkin vaikea kuvitella, kuinka vaivalloinen pyykki-

päivä oli ennen, ilman pyykinpesukonetta.  

1960-luvun kuluttajaneuvonnassa opastettiin uuteen pyykinpesun laatutekijään eli ke-

miallisesti valmistettujen pesuaineiden käyttöön. Markkinoille tulivat tuolloin auto-

maattiset, tehokkaat edestä täytettävät pyykinpesukoneet. (Timonen 2002, 24-26.) Sa-

malla perheenäidin rahan ja ajan hallinta nousivat ydinkysymyksiksi. Pesukoneen tulo 

mahdollisti äidin omistautumisen perheelleen, kun häneltä jäi nyt enemmän aikaa enti-

seltä työläältä käsin tapahtuneelta pyykinpesulta. Tästä esimerkkinä Pantzar (2000, 59) 

luonnehtii ”Syödään sitä pyykkipäivänäkin” -mainosta, jonka tarkoituksena on hah-

mottaa, kuinka paljon pyykinpesukone säästi aikaa.  Pyykinpesu oli naisten tehtävä. 

Arki ja käytäntö olivat naisia varten. (Pantzar 1994.) 

Seuraava pyykkäämiseen liittyvä teknologinen muutos tapahtui 1980-luvun loppupuo-

lella. Silloin ympäristövaikutusten takia pesuaineet tiivistyivät, fosfaattien määrää sekä 

pesukoneiden energian- ja vedenkulutusta vähennettiin. (Timonen 2002, 27-28.) 2000-

luvulle tultaessa kuluttajaneuvonnassa on tarkasteltu kulutuksen aiheuttamia ympäris-

töhaittoja samankaltaisen järkevän valinnan lähtökohdista kuin menneinäkin vuosi-

kymmeninä (mt. 32). 

4.3 Mikä on kyllin puhdasta käytetyksi? 

Aineistoni perusteella vaatteita ostetaan kirpputoreilta edullisen hinnan ja persoonalli-

suuden vuoksi. Moni ostaa kirpputoreilta vaatteita, koska ne ovat edullisempia kuin 

kaupoissa. Toisille käytettyihin vaatteisiin liittyy muitakin merkityksiä. He perustele-

vat kirpputorivaatteiden paremmuutta niiden erilaisuudella. Tarjolla on jopa itse tehtyjä 

vaatteita, joita kaupasta ei saa. Kirpputoreilta löytää yksilöllisiä vaatteita, joilla on eri-
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tyinen ”oma henkensä”. Käytettyjä vaatteita hankittaessa puhtaus on hinnan sekä vaat-

teen esteettisen ulkonäön ohella yksi ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Vaatteen puhta-

us on kriteeri, josta ei olla valmiita tinkimään. Jos vaatteiden puhtaudesta ei vakuututa, 

saatetaan vaatteet kokea vastenmielisinä. Haastattelemani nainen toteaa näin: 

Kirppiksillä, niin ekaksi katon sitä onko se vaate puhdas. Tietysti vaatteen ul-

konäkö ja hintakin vaikuttavat ostopäätökseen, mutta puhtaus tulee aina ykkö-

senä. Jos vaate näyttää pikkasen epäilyttävältä, niin miä jätän sen ostamatta… 

(Nainen, 62 vuotta, Kotka) 

 

Viitaten alaluvussa 3.3 käsittelemääni haltuunoton prosessiin voidaan eräänä konkreet-

tisena haltuunoton keinona kirpputorien yhteydessä pitää vaatteen puhdistamisproses-

sia. Pesulla uusi omistaja ei ainoastaan puhdista vaatetta, vaan samalla hän pesee vaat-

teesta pois edellisen omistajan ”jäljet”. Kun rituaali on suoritettu, on vaatteen käyttöön-

otto mielikuvallisesti helpompaa kuin mitä se olisi ilman pesua. Uusi omistaja voi aloit-

taa vaatteen käytön niin sanotusti puhtaalta pöydältä ja vaatteeseen voi alkaa muodostaa 

omia siteitä, kun side vanhaan käyttäjään on pesty pois.  
 

Jalkanen (1996, 67) toteaa, että vaikka vaate olisi jo valmiiksi silmämääräisesti puhdas, 

se tavallisesti pestään kotiin tuomisen jälkeen ennen käyttöönottoa. Valtteri-

kirpputorilla havainnoidessani kuulin myös ostajien puhuvan siitä, kuinka he kotiin 

päästyään pesevät kirpputorilta ostamansa vaatteet: 

 
Reppuun mä sen kumminkin laitan ja siellä se rypistyy lisää. Kato pesuun se 

menee kumminkin… 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 11.10.2008) 

 

Douglasin (2000, 47) mukaan lian poistaminen voidaan nähdä positiivisena yrityksenä 

järjestää ympäristöä. Järjestämme ympäristöämme myönteisessä mielessä ja pyrimme 

sovittamaan siihen liittyvät yksityiskohdat ideoittemme mukaisiksi. Asiat joita ei voi 

puhdistaa jätetäänkin suosiolla kirpputoreilta ostamatta. Haastattelemani nainen toteaa 

kirpputorivaatteiden puhdistamisesta näin: 
 

Kaikki mitä ei voi pestä, niin inhottaa ja en voi ostaa niitä. Vaatteet voi sen-

tään onneksi pestä. 
(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 



 

 

41 

Käytettyjen vaatteiden puhdistus liittyy kuitenkin muuhunkin kuin haltuunoton proses-

siin. On tietysti ymmärrettävää, että kirpputoriostokset halutaan pestä varmuuden vuok-

si. Vaikka vaatteet näyttäisivätkin puhtailta, ovat ne silti käytettyjä. Itse puhdistamisella 

voidaan varmistaa, että prosessi on tehty huolella ja ostajan kriteerien mukaisesti.  

 

Lisäksi vaatteen pesu ja asianmukainen puhdistus ovat tärkeimpiä keinoja vaatteen 

käyttökelpoisuuden ylläpitämiseksi. Huolellisella pesulla ja puhdistamisella voidaan 

antaa vaatteelle huomattavasti enemmän elinikää. Pesulle on olemassa myös vaihtoeh-

toisia puhdistamisen muotoja. Tuulettamalla vaatteita, pyörittelemällä niitä lumihanges-

sa ja huolehtimalla siitä, että vaihtaa aina tekemisen mukaiset vaatteet päälle voidaan 

pesukertoja vähentää huomattavasti.  

 

Vaihtoehtoisia puhdistamismuotoja ei kuitenkaan koettu aineistoni perusteella niin luo-

tettaviksi kuin esimerkiksi konepesu. Salakari ja Salakari (1994, 43) painottavat, että 

lasten vaatteet ja lelut kannattaa puhdistaa ja desinfioida erityisen huolellisesti ennen 

käyttöönottoa, sillä lapsilla on tapana laittaa suuhun kaikki mahdollinen. He mainitse-

vat, että nallen tai muun pehmolelun bakteerit saadaan nujerrettua esimerkiksi pakasta-

malla. Aineistoni perusteella pakastamista ei kuitenkaan koettu sellaisena puhdistami-

sen muotona, jota olisi haluttu käyttää käytetyn puhdistamiseen. Sitä vastoin lian pois-

tamista pyykinpesukoneessa pidettiin luotettavana:  

 
Monia varmaan inhottaa kirpputorituotteissa se, että kun epäilee sitä puhtautta. 

Ei usko, että niiden olevan puhtaita. Vaatteissa esimerkiksi ei välttämättä tiedä 

edellistä käyttäjää. Mutta mua ei inhota vaatteet, kun laittaa vaan pesukonee-

seen peseytymään. Sen jälkeen ne haisevatkin ihanan pesuaineelle… 

(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 

 

Jos tekstiiliä ei voida konkreettisesti puhdistaa esimerkiksi koneellisesti, sen ei nähdä 

puhdistuvan ehkä ollenkaan tai ei ainakaan riittävästi. Esimerkiksi Salakarin ja Salaka-

rin (1994) pakastamisehdotusta ei koettu riittävänä puhdistamisen muotona. Pesukone 

hoitaa puhdistamisen, mutta tässä tapauksessa pakkanen ei: 

 
En voi kuvitellakaan, että ostaisin patjaa tai sohvaa kierrätettynä. Ei se tuulet-

taminen tai pakastaminen niitä puhdista. Olen sellainen iljettävä hygieenikko. 

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 
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Väitän, että puhtauden problematiikkaan eli siihen, milloin jokin on puhdasta tai tar-

peeksi puhdasta ja milloin ei, vaikuttavat ne henkilökohtaiset mielikuvat, joita meistä 

jokainen liittää puhtauteen. Mistä nämä mielikuvat sitten voisivat olla peräisin?  

 

4.4 Puhtauden rajat 

 

Kirpputoreilta ostetaan mielellään sellaisia tuotteita, joita pystytään puhdistamaan. Mut-

ta onko olemassa jotakin sellaista, jota torilta ei osteta, vaikka sen puhdistaminen onnis-

tuisi kuinka esimerkillisesti tahansa? Onko joillakin vaatteilla tai tavaroilla sellainen 

”käytetyn leima”, jota ei edes puhdistamisella voida poistaa? Aineistoni perusteella voi-

taneen todeta, että ainakin henkilökohtaiset ja intiimit asiat jätetään suosiolla ostamatta, 

vaikka niitä kirpputoreilla toki myydään. Alusvaatteet olivat aineistoni perusteella ylei-

sin torilta ostamatta jätetty asia:  
 

No varmaan pikkuhousuja ja hammasharjaa en ostaisi (naurua). En kyllä oi-

kein astioitakaan. Mulla kyllä on vanhoja astioita, mutta ne ovat perheestä tul-

leita. 

(Nainen, 42 vuotta, Vantaa) 

 

Haastattelemani nainen ei voisi ostaa käytettyjä astioita kirpputoreilta, mutta omasta 

perheestä tulleet käytetyt astiat riittävät vakuuttamaan hänet ja niitä hän voi käyttää. 

Selvästikin haastattelemani nainen on siis jollain tavoin vakuuttunut perheensä aterimi-

en puhtaudesta, mutta ei kirpputoreilla astioita myyvien henkilöiden aterimien puhtau-

desta. Mielikuvista puhuttaessa nainen on siis ennakkoasennoitunut muiden ihmisten 

käytettyjä astioita kohtaan eikä koe voivansa käyttää niitä. 

 

Haastateltavieni vastauksissa ei voi olla huomioimatta naurahduksia. Haluan tuoda tässä 

luvussa aineistoni lainauksien runsaudella esille sen, että naurahduksia esiintyi lähes 

kaikissa vastauksissa, joissa käsittelin teemaa ”mitä ei voisi ostaa käytettynä”. Niin täs-

säkin: 
Alusvaatteita en ostaisi (naurua). Vaikka kaiken voi pestä, mutta siinä on se 

mielikuva. Siinä mennään ehkä vähän jonkun rajan yli.  
(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 
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Uskon, että haastateltavieni hermostuneet naurahdukset liittyvät mielikuviin puhtaudes-

ta, joita käsittelin edellisessä alaluvussa. Puhtauden määritteleminen on ongelmallista. 

Edellä lainaamani nainen kertoi ”rajan yli menemisestä”. Kuka voi määritellä, onko jo-

kin esine tai vaate puhdas ja onko se riittävän puhdas juuri minulle? Entä mistä muusta 

naurahdukset voisivat johtua?  

 

Epäilen, että naurahdukset kertovat jonkinlaisesta kulttuurillisesta koodista. Nauramalla 

haastateltavani saattavat yrittää peitellä tai pehmentää asian vakavuutta.  Kun asialle 

nauretaan, on se osoitus siitä, että kukaan haastateltavistani ei vakavissaan voisi ajatella 

ostavansa alusvaatteita kirpputoreilta. Siis, kun kaikki haastateltavat nauravat, voisi aja-

tella, että se on jollakin tavoin kulttuurisesti määrittynyttä.  

 

Mitä kulttuurilla tässä yhteydessä sitten oikeastaan tarkoitetaan? Kulttuuri käsitteenä on 

erottelujen järjestelmä, jonka avulla tietyn yhteisön jäsenet luokittelevat toisiaan, voivat 

perustella omaa toimintaansa tai tulkita muita ihmisiä. Sosiologien keskuudessa vakiin-

tuneimmat kulttuurin käsitteen käyttötavat liittyvät normiteoriaan. Tällöin kulttuuri tar-

koittaa jonkin yhteisön normijärjestelmää kokonaisuutena tai sitten elämänaluetta kos-

kevia normeja. Normiteorian mukaan ihmisen käyttäytyminen on riippuvainen yhteisös-

tä. (Sulkunen 1989, 185, 186, 196.) 

 

Edellä esittelemäni kulttuurillisen koodin voisi ajatella olevan siis ikään kuin järjestel-

mä, joka rajaa hankintojen tekemistä kirpputoreilta. Ostamatta jättämistä selitetään hen-

kilökohtaisella hygienialla, vaikka tosiasiassa vaate saatetaan jättää ostamatta tämän jär-

jestelmän vuoksi. Entä mitä tapahtuu jos järjestelmästä poikkeaa? Järjestelmästä poik-

keaminen saattaa indikoida mielenterveys- tai muita ongelmia. Järjestelmää on siis hel-

pompi noudattaa kuin poiketa siitä. Kulttuurin koodi siirtyy sosialisaatiossa tavallisesti 

sukupolvelta toiselle. 

 

Sulkusen (1989, 122) mukaan käteväksi käsitteeksi normi tulee varsinkin silloin, kun 

todellisissa vuorovaikutustilanteissa esiintyy normijärjestelmien ristiriitoja tai poik-

keavuutta. Poikkeavuutena on sosiologisessa kirjallisuudessa käsitelty muun muassa ri-

kollisuutta, alkoholismia, mielisairautta ja erilaisia seksuaalisia vähemmistöjä, joskus 

jopa vain epätavallisia elämäntapoja. Poikkeavuuden käsite on normin toinen puoli: se 

on normeista poikkeavaa käyttäytymistä. Vasta poikkeama tekee normin todelliseksi. 
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Siinä mielessä poikkeavuus on välttämätön osa yhteiskuntaa - ilman sitä ei olisi nähtä-

vissä, mikä on "tavallista" ja "sallittua". (Sulkunen 1989, 127.) 

 

Puhtaus ja terveys yhdistettiin 1900-luvun alun vuosikymmenien valistuskirjoituksissa 

myös henkisiin ominaisuuksiin. Tuolloin puhdas koti merkitsi kunniallista ja moittee-

tonta emäntää. ”Jos ympäristömme, vaatteemme ja ruumiimme ovat puhtaat, puhdistu-

vat samalla myös ajatuksemme, sanamme ja tekommekin”, vakuutettiin Lahtisen (2006, 

33) mukaan 1920-luvun valistuslehdessä. Lehti lienee viestittänyt sanomaa epäsiistin 

kodin emännän epäilyttävästä moraalista.  

 

Douglas (2000) vakuuttaa, että niin luonnonkansojen kuin meidän nykyihmistenkin 

psyykettä ohjaa samankaltainen luokittelun logiikka. Likaisina pitämämme asiat vain 

vaihtelevat ajan mukana. Douglasin mukaan ihmiset hahmottavat maailmaa erilaisten 

kategorioiden kautta. Douglas käyttää anomalian käsitettä kuvaamaan esimerkiksi eläin-

tä tai asiaa, joka ei tunnu soveltuvan mihinkään kategoriaan. Ihmisten mielissä tällainen 

eläin tai asia on saanut epäpuhtaan, kielletyn tai vaarallisen leiman. Kulttuurissa näillä 

anomalioilla on Douglasin mielestä tärkeä merkitys siinä, että ne muistuttavat rajoista, 

joiden sisällä sosiaalisia arvoja uusinnetaan. Esimerkiksi taiteilijat ovat kautta aikojen 

hyödyntäneet anomalioita, kun he ovat halunneet järkyttää yleisöään tai herättää kes-

kustelua. 

 

Naurahdukset liittyvät varmasti osittain myös siihen, etteivät haastateltava tunteneet 

oloaan kotoisaksi keskustellessaan kanssani alusvaatteista. Harva varmasti olisi ker-

tonutkaan ostavansa käytettyjä alusvaatteita kirpputoreilta:  

 
Niin no ehkä jotain alusvaatteita en ostaisi (naurua)…Kaikki on tietysti lopulta 

siitä kunnosta kiinni. Tai no en ostaisi, en myönnä (naurua)… 

(Nainen1, 28 vuotta, Helsinki) 

 

En mä mitään alusvaatteita osta (naurua). Ja sitten kun muutenkin niitä pitäisi 

sovittaa ja kun ei välttämättä voi. Enkä meikkejä osta, kun niitäkin myy-

dään…tai hajuvesiä ja sellaisia. Ja just jos mä ostan vaikka jotain koruja, niin 

kyllä mä haluan itse puhdistaa ne.  

(Nainen, 24 vuotta, Helsinki) 

 



 

 

45 

Liasta tuntuu naurahdusten perusteella syntyvän epätietoisuutta, jota voidaan pitää jopa 

vaarallisena. Pesukoneella voidaan poistaa tietynlainen, ei niin ”epäilyttävä” lika, mutta 

alusvaatteiden kohdalla edes pesukone ei kykene tekemään vaatteesta ”vaaratonta”. 

Kirpputorivaatteiden ja miksei -tavaroidenkin puhdistuksen voisi ajatella olevan kolmi-

jakoinen: vaatteen voi pestä, jolloin ”vaara” poistuu, sohvaa ei voi pestä, joten siinä lika 

säilyy. Alusvaatteet taas ovat ”saastuneita”, sillä niitä on mahdotonta puhdistaa. Aineis-

toni perusteella alusvaatteiden lisäksi kirpputoreilta ei mielellään osteta myöskään käy-

tettyjä kenkiä. Näin haastateltavani toteavat: 

 
En mä kyllä kenkiä ostaisi. Tietysti  jos ne kengät olisivat ihan uudet ja niis-

tä näkisi ettei niitä ole käytetty.  Ehkä sitten voisin harkita jopa ostamista. Ja 

jos niitä on käytetty, niin sittenhän ne ovat jo ihan muotoutuneet sen edelli-

sen käyttäjän jalan mukaan. Ei niitä silloin oikein enää pystyisikään itse 

käyttämään. Mulla on itselläni vielä sellanen hankalan mallinen jalka, että 

saisi käydä aika hyvä säkä, että jo valmiiksi muotoutunut kenkä sopisi mun 

jalkaan… 

(Mies, 30 vuotta, Helsinki) 

 

Kengät nyt on sellaisia, että niiden on oltava todella käyttämättömät että 

voisin ostaa niitä kirpputorilta. Ei voi ainakaan ostaa sellaisia mitkä joku on 

jo kävellyt linttaan. Niin kuin kenkien tapauksessa on tavallista. Eihän siitä 

tulisi yhtään mitään. Ei sitä kenkää saisi edes välttämättä sopimaan omaan 

jalkaan, vaikka kuinka yrittäisi.  

(Nainen, 52 vuotta, Järvenpää) 

 

Vaikka aineistoni perusteella kirpputoreilta ei mielellään osteta käytettyjä kenkiä, Ku-

luttajatutkimuskeskuksen vuoden 1995 julkaisussa todetaan, että yli puolet suomalaisis-

ta kuluttajista käyttää kirpputoreja vaate- ja kenkäostoksiin (Maula, Pantzar & Raijas 

1995, 46). Suhtautumistapa kenkiä kohtaan tuntuu siis ainakin tämän tutkimuksen pe-

rusteella muuttuneen. Luokittelisin edellä esittämäni kolmijaon perusteella kengät soh-

van kanssa samaan kategoriaan eli asioihin, joita ei voi pestä, jolloin lika niissä säilyy. 

Tietysti lenkkikengät voi pistää pesukoneeseen sillä varauksella, että niiden käytettä-

vyys kärsii. Käytännössä kenkiä on kuitenkin hankalaa tai mahdotonta pestä pesuko-

neessa.  
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Aineistoni perusteella käytetyt kengät siis koetaan alusvaatteiden tavoin jollakin lailla 

intiimeiksi, henkilökohtaisiksi tai jopa iljettäviksi. Toisaalta perusteena sille, että kenkiä 

ei osteta haastateltavani kertovat, että jos kengät ovat jo käytetyt ja ”linttaan kävellyt”, 

on niitä vaikeaa saada sopimaan omaan jalkaan. Ehkä kuitenkin juuri kenkien muotou-

tuminen omistajan jalan mukaan tekee niistä niin intiimejä. Entisen omistajan jalan 

muokkaamia ”jälkiä” on käytetystä kengästä vaikeaa tai jopa mahdotonta poistaa. Jos 

vanhan omistajan jäljet ovat näkyvissä, vaikeuttaa se haltuunoton prosessia tai tekee sii-

tä jopa mahdotonta.  

 

Bakteerien toteaminen vakavien tartuntatautien aiheuttajaksi mullisti kauttaaltaan puh-

tauden historiaa. Lika alettiin ymmärtää aivan uudella tavalla. Lika ei ollut enää ainoas-

taan näkyvää, vaan huomio kiinnitettiin nyt näkymättömien bakteerien ja mikrobien 

vastaiseen taisteluun. Sen ansiosta ihmiset vähitellen ymmärsivät, kuinka tärkeää siiste-

ys on koko heidän elinympäristönsä kannalta. (Lahtinen 2006, 13, 32-33.) 

 

Suomalaisesta saunakulttuurista johtuen suomalaiset ovat kautta aikojen pitäneet itseään 

erityisen puhtaana kansana (Furrer 2006, 161). Joskus saunakulttuuriin viitaten suoma-

laisia kuulee kutsuttavan maailmalla ”puhtaiksi kansalaisiksi.” Nykyisin ainakin saip-

pua, vessapaperi, deodorantti ja parfyymi ovat puhtaudesta huolehtivalle ihmisille vält-

tämättömiä hygieniatarvikkeita. Tiukat puhtausnormit tuntuvatkin leimaavan erityisesti 

1990- ja 2000-luvun ihmisten elämäntapaa. (mt., 157.)  

 

Puhtauteen liittyy myös termi ”henkilökohtainen hygienia”. Henkilökohtaisella hy-

gienialla tarkoitetaan pukeutumisen ohella omasta terveydestä ja yleisestä puhtaudesta 

huolehtimista. Puhtaus ja henkilökohtainen hygienia ovat tähän tutkimukseen keräämä-

ni aineiston perusteella hyvin henkilökohtaisia ja arkoja asioita, eikä niistä mielellään 

keskustella ainakaan vieraiden ihmisten kanssa. Keskustelu aiheesta tuntui saavan haas-

tateltavani erityisen kiusaantuneiksi. Henkilökohtaista omasta hygieniasta ja puhtaudes-

ta tekee se, että niitä varten ei ole lainsäädännöllisesti osoitettu mitään valvovaa tahoa, 

kun taas esimerkiksi elintarvikkeiden hygieniasta huolehtii lainsäädännöllisesti Elintar-

viketurvallisuusvirasto Evira. Henkilökohtaisen hygienian valvominen lainsäädännölli-

sesti ei olisi kuitenkaan mahdollista tai edes sopivaa. Tämän vuoksi puhtaudelle on vai-

kea määritellä, kulttuurillisesta normijärjestelmästä huolimatta, tiettyjä rajoja.  
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5 Kirpputoriturismi 

 
Lehtonen (1999, 153) vertaa kauppakeskuksessa käymistä matkailun kaltaiseen ajan-

viettoon. Lehtonen näkee siis kauppakeskuksessa oleilun turisminkaltaisena ajanviet-

teenä. Myös matkailussa ja kirpputorien kiertelyssä on yhtymäkohtia ajanviettonäkö-

kulman suhteen. Näitä kahta, matkailua ja kirpputoreilla kiertelyä yhdistää ainakin halu 

olla jossain muualla, vapaa-aika sekä tunne kiireettömyydestä.  

 

Haastatteluissani kirpputoreilla oleminen ja ajanviettäminen nähtiin turisminkaltaisena 

oleiluna. Lisäksi kirpputoreilla olemiseen liitettiin aineistossani matkailuun perinteisesti 

yhdistettyjä tapoja ja tottumuksia. Tästä syystä on perusteltua käsitellä kirpputoreja 

matkailun näkökulmasta. Tässä luvussa tarkastelenkin ajanviettoa kirpputoreilla turis-

min kaltaisena toimintana. Aineistoni perusteella voi todeta, että kirpputoreille men-

nään harvoin todellisen tarpeen takia. Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella kirppu-

toreja ajanviettopaikkoina ja löytää niistä yhtäläisyyksiä matkailun ja turismin kanssa.  

 

Olisi kuitenkin liioiteltua väittää, että kirpputoreilla oleilu olisi kaikille turismin kaltais-

ta ajanvietettä. Vähävaraisille henkilöille, jotka käyvät kirpputoreilla taloudellisen pa-

kon edessä, vaatteiden ja tavaroiden hankinta toreilta on pakollista ja kaukana huolet-

tomasta ajanvietteestä. Kirpputoreilla asioiminen saattaa olla heille hankala ja epämiel-

lyttävä kokemus. Painotankin, että käsittelen tässä tutkimuksessa ainoastaan sellaisia 

tapauksia, joissa torille mennään ilman taloudellista pakkoa.  

 

Alaluvussa 2.1 esittelemäni Sherryn (1990) tutkimuksessa on tarkasteltu muun muassa 

ostajien ja myyjien käytöstä markkinapaikoilla, paikan ilmapiiriä, kulutuksen sosiaali-

sia ulottuvuuksia sekä kulutuksen kokemusperäistä näkökantaa. Tämän luvun tarkoi-

tuksena on pohtia Sherryn tavoin kirpputorien henkeä, toreilla olemista sekä ihmisten 

välistä vuorovaikutusta.  

 

Termejä matkailu ja turismi käytetään joskus toistensa synonyymeinä. Niillä viitataan 

tässä yhteydessä ihmisten vapaa-aikanaan tekemiin matkoihin. (Järviluoma 1993, 10-

12; Kostiainen 1993, 14.) Kostiaisen (1993, 14) mukaan matkailu on kuitenkin turismia 

laajempi käsite.  Turismi liittyy matkailun teollistumiseen, ja siitä voidaan puhua lähin-
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nä vasta 1900-luvun matkailun yhteydessä. Aho (1994a, 172) on niin ikään pitänyt tär-

keänä erottaa nämä käsitteet toisistaan. Hänen mukaansa turismi tarkoittaa lähinnä hu-

vimatkailua, joka on vain yksi matkailun tyypeistä.  

 

Kirpputorituristi on aineistosta itse kehittämäni termi ja se tarkoittaa tässä tutkimukses-

sa sellaista henkilöä, joka viettää aikaansa kirpputoreilla. Käsitteeseen voisi liittää myös 

kytköksen vapaa-aikaan sekä viipyilevään ja kiireettömään, ”huolettomaan” kuljeske-

luun. Nämä piirteet ovat Lehtosen (1999, 154) mukaan perinteisesti ajateltu ominaisek-

si turismille. Siksi termi kirpputoriturismi on turismia laajempi käsite, joka tarkoittaa 

kirpputoreilla oleilua, virkistäytymistä ja yhdessä olemista. Turismissa on keskeistä eri-

tyinen suhde ympäristöön. Ympäristötekijät vaikuttavatkin suuresti turistin käyttäyty-

miseen ja odotuksiin.  

 

Hemmi, Lehtonen ja Vuoristo (1986, 123) väittävät, että turistin roolissa toimitaan ku-

luttajana eri tavalla kuin omassa kotiympäristössä. Joskus kuulee puhuttavan, että hen-

kilö katselee ympäristöään ikään kuin turistin silmin. Käsite viittaa ulkopuolisuuteen, 

irrallisuuteen ja sitoutumattomuuteen. Ollaan niin sanotusti sivustaseuraajina.  

 

5.1 Kirpputori ajanviettopaikkana 

 

Kirpputorit ovat tilallisesti mielenkiintoisia paikkoja. Tässä tutkimuksessa keskityn 

tarkastelemaan suomalaisia kirpputoreja. On syytä huomioida, että maailmalla kirppu-

torien ilme voi olla erilainen kuin Suomessa. Ulkomailla kirpputorien paikkana toimii 

tavallisesti esimerkiksi katu tai muu suuri alue. Aiemmin esittelemässäni De Bruin ja 

Dupuisin (2000) tutkimuksessa olikin eritelty tarkkailun kohteeksi muun muassa Uu-

den-Seelannin Otaran kirpputorialue ympäristönä.  

 

Käsittelin alaluvussa 3.3 esineiden haltuunottoa. Myös tilalla voi olla oma haltuunoton 

prosessinsa. Kirpputoreilla tilan haltuunotto onnistuu ainakin mielikuvallisesti, koska 

kirpputorit on normaalisti aidattu tai järjestetty määrätyssä paikassa esimerkiksi viikon-

loppuisin. Huolimatta kirpputorin suuruudesta siellä aikaansa viettävä voi ajatella käyt-

tävänsä toria ja hallitsevansa paikan. Tällainen kokonaisvaltainen haltuunotto ei tulisi 

kyseeseen esimerkiksi kaupungin keskustassa, joka on avoinna ympäri vuorokauden. 

Lisäksi kaupungin keskusta on alueena vaikea määritellä. Toistuvan käytön kautta 
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kirpputoritila alkaa elää ja saada merkityksiä. Käytön kautta syntyy muistoja, aistimuk-

sia ja kokemuksia sekä rutiineja, tapoja ja taitoja toimia juuri tietyssä tilassa. (Lehtonen 

1999, 160-162.) 

 

Douglasin (2000, 23) mukaan ihmiselle on tunnusomaista käsitellä eri asioihin liittyvää 

informaatiota paitsi suhteessa ominaisuuksiin, joita niistä on erotettavissa, myös tilaan, 

joissa ominaisuudet ovat ”luonnollisia”. Niin kuin alaluvussa 4.4 todettiin, ”luonnot-

tomissa” yhteyksissä ne muuttuvat epäjärjestystä ja kaaosta synnyttäviksi anomalioiksi, 

joihin liittyy marginaalisuuden ominaisuuksia, likaisuutta, tahraisuutta sekä kielteisiä 

tunteita kuten inhoa, pelkoa ja vastenmielisyyttä. Mäenpään (1993, 35) mukaan kirppu-

torit noudattavat marginaalikulttuurin logiikkaa siinä mielessä, että kirpputorit syntyvät 

sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole muuta (taloudellista) toimintaa.  

 

Haastattelemani nainen vertaa kirpputoreja matkailunähtävyyksiin. Vieraassa maassa 

kirpputoreilla vierailu voi antaa turistille aivan toisenlaisen kokemuksen maan kulttuu-

rista ja tavoista kuin vierailu kauppakeskuksessa, jonka tuotevalikoima koostuu kaikki-

en tuntemista brändeistä ja muut ihmiset ovat niin ikään turisteja. Haastattelemani nai-

sen mielestä kirpputorit kuuluvat ainakin ulkomailla osaksi kaupungin kulttuuria: 
 

Pariisissa kirppikset kuuluu siihen kaupungin kulttuuriin. Eivät ne ole mitään 

nenännyrpistyspaikkoja. Nehän on ihan nähtävyyksiä siellä...  

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 

 

Matkailutilanne on luonteeltaan sellainen, että matkailijan voi olla vaikeaa tai mahdo-

tonta päästä matkakohteensa ”näyttämöiden taakse”.  Silti juuri se on asia, mitä turisti 

pyrkii tavoittamaan. McCannell (1976) antaa arvoa turistin kokemuksille ja havainnoil-

le, vaikka toteaakin, ettei matkailijalla ole pääsyä vieraan kulttuurin varsinaiseen yti-

meen. Turisti saattaa matkakohteessa kulkiessaan sattumalta löytää paikkoja, jotka he-

rättävät mielenkiintoa, mutta joita ei löydy matkailijoille suunnatusta materiaalista. 

Tehdessään valintoja siitä, mitä haluaa nähdä, turisti tukeutuu aluksi toisten luomiin 

mielikuviin ja on sivullinen suhteessa ympäristöönsä. Vähitellen omien kokemusten 

karttuessa suhde matkakohteeseen alkaa muuttua. (Tani 2000.) Itse havainnoidessani 

kirjasin muistiin erään tapauksen, jossa kaksi ystävää, toinen selvästikin kokenut kirp-
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putorien kiertelijä ja toinen taas vähemmän toreja kierrellyt untuvikko olivat tulleet to-

rille ostoksille: 

 
Onks tää Iittalaa? Ei tää taida olla…sitä paitsi, annas tähän se…se on rikki! 

Mä kuulen sen äänestä. Kuulet sä? Kato tää kannattaa aina tarkistaa näin tää 

lasitavara. Kopautat vaan näin pohjasta… 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 13.12.2008) 

 

Graburn (1983, 11) vertaa matkailua muun muassa leikkiin, rituaaleihin, seremonioihin, 

mietiskelyyn ja jopa pyhiinvaelluksiin. Matkailunähtävyyksistä voi tulla pyhiä ja näh-

tävyyksien katselusta uskonnollisen rituaalin kaltaisia tapahtumia. Tietyissä kohteissa 

on lähes pakko käydä. Matkailija ei voi jättää kohteita näkemättä, jos hän liikkuu niiden 

läheisyydessä. (McCannell 1976; Selänniemi 1993.) Haastattelemani nainen liittää 

kirpputorit kiinteästi matkusteluun ja nähtävyyksiin, joita hän haluaa mennä katsomaan: 
 

Mä en ollenkaan käy kirpputoreilla kun olen kotona. Mä olen siitä erikoisluon-

toinen, että käyminen liittyy mulla aina matkusteluun. Kun mä käyn mun nuo-

rimman tyttären luona Vaasassa tai vanhimman luona Kemiössä, niin silloin 

vaan käyn. Se kuuluu siihen kuvioon. Kun mä halusin mennä Pohjanmaalle 

sellaiseen ulkoilmamuseoon ja siihen vanhaan kauppahalliin, niin sitten käynti 

kirppiksellä siellä niin oli ihan tasavertainen niiden muiden kohteiden kanssa. 

Ihan yhtä mielenkiintoinen! Se voi kuvastaa mun suhdetta kirppareihin. Kirp-

pari ei ole yhtään niin kuin huonompi.  

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 

 

Tavarasuhdetta käsittelevään lukuun 3 viitaten ovat erilaiset uskonnot mielenkiintoisia 

materiaalisesta näkökulmasta. Lehtonen (2008, 106) huomauttaa, että mitä voimak-

kaampaa uskonnollisuus on, sitä aineellisemmin se näkyy myös niin sanotussa tämän-

puoleisessa, aina rukouspaikoista vaatetukseen ja ruokatapoihin. Kaikkein abstrakteim-

mat ja henkisimmät uskonnot tukeutuvat säännönmukaisesti kirjaan eli materialisoitu-

neeseen tekstiin. 

 

Haastatteluaineistoni perusteella voisi sanoa, että kirpputoreja kierrellään mieluusti va-

paa-ajalla. Suosituimpia ajanviettopaikkoja kirpputorit ovat viikonloppuisin tai silloin 

kun ihmisillä sattuu olemaan aikaa, esimerkiksi koulun tai työpäivän jälkeen. Aikaa ha-

lutaan varata, jotta torilla oleilu olisi kiireetöntä. Varsinkin viikonloppuisin halutaan, 
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jos vain mahdollista, karistaa arjen kiire ja työasiat pois mielestä. Viikonloppuihin liit-

tyy myös halu tehdä asioita, joita ei normaalissa arjessa ehdi. Tällaisia asioita ovat esi-

merkiksi yhdessäolo ja meneminen johonkin sellaiseen paikkaan, jossa arjen voi unoh-

taa. Ihmiset haluavat myös juhlistaa viikonloppua esimerkiksi valmistamalla hyvää 

ruokaa. Toisilla on viikonloppu täynnä ohjelmaa, kun taas toiset nauttivat suunnittele-

mattomuudesta ja hetkessä elämisestä:  

 
Yleensä se on mulla niin, että menen kirppikselle ihan tosta vaan. Silloin kun 

on aikaa ja miettii, että mitä tänään tekisi. Että, esimerkiksi jos on kiva ilma, 

niin voidaan lähteä vähän kävelemään ja poiketa siitä sitten kirppikselle. Hel-

posti se menee juuri niin, ettei todellakaan ole menossa kirpputorille, mutta 

sitten se sattuu vaan kohdalle ja kävelee sisään. 

(Mies, 30 vuotta, Helsinki) 

 
Silloin kun tuntuu, että on aikaa ja että ei ole tällä hetkellä mitään tekemistä. 

Aika usein se keskittyy ehkä lauantaihin ja sunnuntaihin, silloin kun on aikaa. 

(Nainen, 62 vuotta, Kotka) 

 

Lehtosen (1999, 158) mukaan kotoa lähteminen, määränpäässä kiertely ja kotiin palaa-

minen eivät merkitse turistimaista suuntautumista ainoastaan määränpäässä. Matkalla 

itsellään on myös tärkeä osa kokonaiselämyksen kannalta. Matka määränpäähän, esi-

merkiksi kirpputorille voi siis olla pitkäkin, kunhan kulkuyhteydet ovat hyvät. Järkevi-

en päivittäistavaraostosten tekemisen kannalta pitkä matka ei ehkä toimi, mutta turis-

min maailmassa matka saa uuden ulottuvuuden. Mitä kauemmas matkustetaan, sitä suu-

rempi on elämys.  

 

5.2 Kohtaamisia 

 

Heinonen tarkastelee suomalaisia muun muassa matkailupalveluiden kuluttajina.  Hei-

nosen (2008, 14) mukaan Välimeren auringon alla vapaudutaan estoista jopa siinä mää-

rin, että muuten jäykiksi luonnehditut suomalaiset vapautuvat sinuttelemaan itselleen 

vieraita henkilöitä muistamatta edes mainita sukunimeä esittäytyessään. Jalkanen 

(1996, 48) vertaa kirpputorien tunnelmaa keskiajan ja renessanssin torielämään, jota 

leimasi erityinen vapaa ja tuttavallinen kanssakäyminen. Muualla hallitsevat ihmisten 

väliset hierarkiat eivät Jalkasen mukaan kirpputoreilla päde. Haastattelujeni perusteella 
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kirpputorit mielletään paikoiksi, joissa ollaan rentoja, jutellaan ja tavataan ihmisiä. Ku-

ten yksi haastateltavistani asian ilmaisee: 

 
Mutsi myi aikanansa paljonkin siskon kanssa. Ja silloin mä kävin heitä usein 

katsomassa Hietsussa. Siinä oli tietyllä tavalla niin kun taloudellista hommaa, 

että hyödynnettiin sitä tarpeetonta kamaa, mutta myös muita syitä. Kun muut 

tiesivät, että äiti tykkää käydä myymässä, niin ne toivat kamaa sille myyntiin. 

Äiti myös piti myyntitilanteesta ja juttelusta ihmisten kanssa. Se oli hauskaa 

kanssakäymistä. 

(Mies, 60 vuotta, Lohja) 

 

Kun matkakohteessa käy runsaasti erilaisia ihmisiä, saattaa heidän välilleen syntyä risti-

riitoja. Kohtaamiset, joita ei pysty välttämään paikoissa, joissa käy runsaasti ihmisiä 

saattavat häiritä niin sanotun tavoitteen saavuttamisessa. Bauman (2002, 128) kehottaa 

olemaan puhumatta vieraiden kanssa ja jatkaa, että kohteliaassa välinpitämättömyydes-

sä on kysymys siitä, että omaa kyvyn olla tekemisissä vieraiden kanssa lukematta vie-

rautta kuitenkaan heidän puutteekseen. Vanhemmat antavat joskus lapsilleen ohjeen ol-

la puhumatta vieraiden kanssa. Tuntuu, että ohjeesta on pikkuhiljaa tullut aikuisenkin 

normaaliuden moraalinen ohjenuora. (mt., 120, 134.) 

 

Turistit eivät välttämättä ole mielissään siitä, että heidän ympärillään liikkuu paljon toi-

sia turisteja (Ilola 1994, 138). Kuitenkin se, että ollaan samassa paikassa ja harjoitetaan 

samaa toimintaa kuin muut samassa paikassa olevat, tuntuu lisäävän toiminnan arvoa. 

”Tätä harrastavat monet” -leima tekee tekemisestä mielekästä ja oikeutettua, jotakin, 

mitä ei tarvitse puolustella. (Bauman 2002, 119.) Mäenpää (2005, 231) näkee kaupun-

gissa liikkuvan väkijoukon olevan yksilölle paitsi ”uhka” myös ”suoja”. Toisaalta väki-

joukosta lähtevä ärsykehäly, toisaalta mentaalinen suoja ovat vilkkaan kauppatilan yh-

täaikaisia ominaisuuksia. Kirpputorien miinuspuoliksi lasketaan haastattelujeni perus-

teella se, että torit ovat etenkin viikonloppuisin täynnä: 
 

No lähinnä se tungos saattaa ärsyttää…ja hälinä. Ei voi välttämättä oikein rau-

hassa katsoa tavaroita kun ihmiset tunkee. 
(Mies, 30 vuotta, Helsinki) 

 

Haastatteluissani suurten hallikirpputorien etuna nähtiin se, että tilaviin halleihin mah-

tuu enemmän ihmisiä. Halleihin mahtuu ihmisiä pikkuruista mutta suosittua kirpputoria 
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paremmin. Hallien miinuspuolena nähtiin kuitenkin se, että niitä ei yksinkertaisesti jak-

settu kiertää kokonaan. Lääkkeeksi tungosta karttavalle ehdotettiin, että kirpputoreille 

kannattaa suunnata aikoina, esimerkiksi päivällä, jolloin suurin osa työssäkäyvistä ihmi-

sistä on työssä.  

 

Lehtonen (1999, 154) toteaa, että Itäkeskus mielletään monikulttuuriseksi ostopaikaksi. 

Kirpputorin voisi ajatella paikaksi, jossa sekoittuvat vieraus ja kotoisuus. Vaikka paik-

ka olisi fyysisesti vieras, puhuttujen kielten määrä runsas ja ihmiset tuntemattomia, 

voivat nostalgiset löydöt ja muistot lisätä kotoisuutta. Aineistoni perusteella voi todeta, 

että pääkaupunkiseudulla toimivat kirpputorit ovat monikulttuurisia ostopaikkoja. Jot-

kut haastateltavani mainitsivat kirpputorien monikulttuuristuneen. Haastattelemani hel-

sinkiläinen nainen toteaa jopa hieman yllättyneenä: 

 
Kirppiksillä törmää nykyisin varmaan kaikenlaisiin ihmisiin, mutta yllättävän 

paljon myös ulkomaalaisiin.  

(Nainen2, 28 vuotta, Helsinki) 

 

Gabriel ja Lang (1995, 69) määrittävät kuluttajille teoreettisia rooleja, joita nämä kul-

loinkin toteuttavat. Yksi rooleista on uusia kokemuksia hakeva ja shoppailua harjoittava 

löytöretkeilijä-kuluttaja (an explorer). Löytöretkeilijä-kuluttaja tyydyttää uutuudenhi-

moaan shoppailemalla tai kiertelemällä kauppakeskusten alennusmyyntejä. Uskon, että 

löytöretkeilijä-kuluttajan voi löytää myös kirpputoreilta. Samoin kuin kauppakeskuk-

sissa, kirpputoreilla löytöretkeilijä voisi toteuttaa itseään tekemällä ainutlaatuisia löytö-

jä. Lisäksi kirpputorien edullisen hinnat ovat perusteena toreilta ostetuille mitä moni-

naisimmille hankinnoille. Vahvistusta löytöretkeilijä-kuluttajien liikkumiseen kirpputo-

reilla antaa oma havainnointini kirpputorilla, jonka mukaan uskon tavanneeni tällaisia 

kirpputoreja kierteleviä löytöretkeilijöitä: 

 
Minä vaan katselen, tai oikeastaan etsin halpoja hintoja (naurua)… 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 13.12.2008) 

 

Löytöretkeilijä-kuluttajalla ja turistilla voidaan nähdä olevan yhdistäviä tekijöitä. Co-

hen (1979) määrittelee ihmisten erilaisten motiivien perusteella viisi matkustamisen 

muotoa. Yksi motiiveista on etsiminen ja kokeilu (the experimental mode). Cohen tote-

aa, että ihmiset voivat pyrkiä tyydyttämään etsimisen tarvettaan muutenkin kuin mat-
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kustamalla, esimerkiksi kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoisia elämäntapoja tai uppou-

tumalla mystiikkaan. (Cohen 1979.) Ostoksien tekeminen kirpputoreilla on erityislaa-

tuista myös siksi, että esineet tai vaatteet piileskelevät kirpputorien ”tutkimattomassa 

hyödykeviidakossa” odottaen tulevansa löydetyksi.  Saaliit ikään kuin odottavat pyy-

dystäjää. (Fredriksson 1993.)  

 

Itse havainnoidessani Valtteri-kirpputorilla huomasin, että varsinkin vaatteita pengo-

taan mielellään vaatekasoista (ks. liite 5, kuva 6.). Kun löytö tehdään valtavan vaateka-

san alta, on se ehkä jollain lailla vielä parempi, kuin jos vaate olisi ollut siististi viikat-

tuna myyntipöydällä. Siististi viikattuna saalis kun olisi kaikkien löydettävissä ja näin 

ollen sen metsästämiseen ei tarvittaisi suuria ponnistuksia. Lisäksi huomasin siistien, 

varsinkin vaatepöytien, vetävän huonommin asiakkaita kuin sellaisten myyntipöytien, 

joissa vaatteita ei oltu aseteltu niin tarkoin.  

 

Uskon, että havainto liittyy luvussa 3.3 käsittelemääni esineiden haltuunoton prosessiin. 

Kun vaatteet ovat kasassa myyntipöydällä, ne eivät ehkä tunnu niin vaikeasti lähestyt-

täviltä kuin sellaiset vaatteet, jotka ovat pöydällä siististi viikattuna. Siististi viikattuja 

vaatteita on vaikeampi mennä levittelemään kuin jo valmiiksi tarjolle leviteltyjä vaattei-

ta. (Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 11.10.2009.) Myös kirpputorien esine- ja 

vaatevalikoima houkuttelee tekemään oman valinnan, pelastamaan unohduksesta jotain 

erityistä ja tekemään löydön. Myös moni keräilykohde vaihtaa omistajaa juuri kirpputo-

reilla: 
Onko sulla enempää näitä levyjä? Mä voisin mielelläni katsoa niitä jos sulla 

vaan olisi tämmöstä raskaampaa musiikkia… 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 11.10.2009) 

 

Koskijoen (1994, 53) mukaan keräilijöiden keskuudessa tietämys, ”keräilijän silmä” ja 

ammattitaito ovat arvossaan. Suurten rahasummien uhraaminen harrastukseen ei luo 

statusta, vaan päinvastoin. Kirpputoritilanteissa tulevat monipuolisesti esille erilaiset 

keräilystrategiat, hankintatavat ja merkitykset.  

 

Belkin, Wallendorfin, Sherryn ja Holbrookin (1991) määritelmän mukaan keräily on 

valikoivaa, aktiivista ja pitkäjänteistä eriytyneiden objektien, kuten esineiden, ideoiden, 

olentojen ja kokemusten toisiinsa liittyvien joukkojen hankkimista, omistamista ja jä-
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sentelyä. Nämä saavat erityismerkityksen muodostamastaan kokonaisuudesta. Belk, 

Wallendorf, Sherry ja Holbrook (1991) tuovat keräilyn motivaationa esiin luovan toi-

minnan, leikin, pelin, kuluttajan mahdollisuudet henkilökohtaiseen kontrolliin vieraan-

tuneilla markkinoilla sekä oman ainutlaatuisuuden distinktiivisen korostamisen.  

 

Koskijoen (1994, 56) mukaan vaikuttaa siltä, että osa keräilijöistä, tietyntyyppisten ke-

räilykohteiden keräilijät, ovat aloittaneet keräilynsä kirpputorien myötä. Kokoelmalla 

on henkilökohtainen merkitysarvonsa, mutta samalla se on myös muisto kirpputorilta 

tehdystä löydöstä, onnistuneesta metsästyksestä, kilpailijoiden päihittämisestä ja tieto-

pääoman hyödyntämisestä.  

 

5.3 Kirpputori erityisenä kauppaympäristönä 

 

Kaupunkikulttuurin ilmiönä kirpputoreista voi löytää yhtäläisyyksiä kauppakeskuksien 

kanssa esimerkiksi ajanviettoulottuvuuden kannalta. Vaikka kirpputorit ja kauppakes-

kukset toki eroavatkin toisistaan, yhdistävänä tekijänä niillä lienee kuitenkin yleinen 

markkinahumu eli ”happening” (ks. Mäenpää 1993, 33), jota ihmiset tämänkaltaisista 

paikoista hakevat. Haastateltavikseni valikoitui lähinnä kirpputoriosteluun mieltyneitä 

ihmisiä. Aineistossani kirpputoreilla on epäilemättä suhteellisen suuri kannatus. En voi-

nut kuitenkaan täysin sivuuttaa kirpputorien ja kauppakeskusten vertaamista, sillä niin 

säännöllisesti niitä verrattiin toisiinsa haastattelujen yhteydessä. Osa haastateltavistani 

ei pitänyt kauppakeskuksien tunnelmasta. He pitivät kauppakeskuksia ”kliinisinä”, ”lii-

an valoisina” ja ”ahdistavina”. Kirpputoreja kannattava haastateltavani kuvailee kirppu-

torien myönteisiä puolia näin: 

 
Mä käyn tosi harvoin kauppakeskuksissa, niissä ahdistaa. Alessakin on ihan 

hirveätä, jossa mä käyn ehkä kerran vuodessa. Ehkä mä just siksi en tykkää 

niistä (naurua). Mulla on kirppiksillä vaan kivempaa! Tuntuu, että se on sellai-

nen tapahtuma. Verrattuna kauppakeskuksiin kirppiksillä ostaminen on sellai-

nen ainutlaatuinen juttu, vaikkei se ainakaan nykyään mitään ainutlaatuista 

enää ehkä olekaan. Kauppakeskuksissa päivät ovat ihan samanlaisia. 

(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 

 

Kirpputoreilta ostettavat esineet ja vaatteet ovat poikkeuksia lukuun ottamatta kauppa-

keskuksen tavaravalikoimaa yksilöllisempiä. Tavaratalojen ja kauppakeskuksien kanssa 
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kilpailevien pienten putiikkien toimintastrategia perustuu siihen, että pienet sarjat ja jo-

pa uniikkikappaleet takaavat sen, ettei toista samanlaista esinettä tai vaatetta tule heti 

vastaan. Tässä mielessä kirpputorit muistuttavat putiikkeja. Toreilta voi ostaa persoo-

nallista erityisyyttä ja distinktiivisempää tyyliä kuin kaupoista. (Mäenpää 2005, 139.) 

 

Kaikki haastateltavani eivät kuitenkaan suhtautuneet edellä esitetyllä tavalla kauppa-

keskuksiin tai kauppoihin yleensä. Haastateltavieni joukossa oli myös niitä, jotka eivät 

valinneet ostopaikkaansa tarkoituksenmukaisesti, vaan merkitystä oli lähinnä itse os-

toksella. Tavastaan ostaa vaatteita paikasta kuin paikasta kertoo haastattelemani nainen 

näin: 
 

Mä olen hirveen huono niin kun yleensäkin shoppailemaan. Vaatekaupoissa 

niin mä en jaksa syynätä hirveän tarkkaan. Jos joku vaate sattuu silmään, että 

tuo voisi olla hyvä, niin sitä ehkä voi sovittaa. Jos se on hyvä niin sen ostaa. 

Se on ihan sama onko se kaupasta vai kirpputorilta. 
(Nainen, 42 vuotta, Vantaa)  

 

Kirpputorien syntymisen edellytys on suurehko, mieluusti katettu tila ja kuluttava ylei-

sö. Jälkimmäisen takaa keskeinen sijainti. Torin ei kuitenkaan tarvitse välttämättä sijai-

ta minkään jalankulkureitin varrella saadakseen asiakkaita. (mt., 34.) Mäenpää (1993, 

26) näkee tässä suhteessa kirpputorit kauppakeskuksia autonomisempana ilmiönä. Toi-

sin kuin kauppakeskukset, kirpputorit eivät tarvitse katua syöttämään väkeä paikalle ei-

vätkä aukiota ylläpitämään katuseurallisuuden sosiaalista kehystä.  

 

Lehtonen (1999, 159) esittää Itäkeskuksen olevan kaupunkimainen ostospaikka, mutta 

sijainniltaan sen olevan kuitenkin kaukana keskustasta ja tiiviistä asutuksesta. Lehtosen 

mukaan Itäkeskus on lisäksi arkinen ostoksilla käymisen näyttämö, mutta samalla sel-

lainen paikka sopivan etäällä, jossa voidaan viettää aikaa tavaroiden ja ihmisten seuras-

sa. Myös suurimmat kirpputorit sijaitsevat yleensä etäällä tiiviistä asutuksesta (esimer-

kiksi Vantaan Kehäkirppis), mutta samalla pienempiä kirpputoreja ja second hand -

putiikkeja nousee keskustan parhaille kauppapaikoille. Kauppakeskusten idea perustuu 

suureen tilaan, joka täytetään pienemmillä, eri palveluja ja tuotteita tarjoavilla liikkeillä. 

Myös Valtteri-kirpputorilla harjoitetaan muutakin kuin kirpputoritoimintaa. Itse havain-

noidessani huomasin, että Valtteri-kirpputorilla voi ainakin leikkauttaa hiukset tai men-

nä rentouttavaan hierontaan. Lisäksi siellä voi pistäytyä elintarvikemyymälään osta-
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maan muun muassa hedelmiä, vihanneksia tai makeisia (ks. liite 5, kuvat 6. ja 7.). (Tut-

kimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 11.10.2009.) Arkisin Valtterissa toimii kaksi täy-

simittaista salibandykenttää sekä sulkapallokenttiä, joita on mahdollisuus vuokrata. 

 

Kirpputorien ja kauppakeskusten eroja ja yhtäläisyyksiä voisi epäilemättä pohtia tässä 

esittämääni laajemminkin ja niistä voisi johtaa varmasti myös erilaisia näkökantoja. En 

näe kuitenkaan tämän tutkimuksen kannalta oleellisena pohtia eroja ja yhtäläisyyksiä 

tämän laajemmin. Kirpputorit ja kauppakeskukset ovat toisiaan muistuttavia tiloja, jois-

sa ei harjoiteta pelkästään ostamista. Näissä tiloissa kulutetaan kiireetöntä vapaa-aikaa, 

katsellaan ihmisiä ja nautitaan paikan ilmapiiristä. Sekä shoppailu että turismi rakentu-

vat kodin ja työn ulkopuolisen tilan varaan (Lehtonen 1999, 154). Campbellin (1997) 

mukaan sekä shoppailussa että turismissa on olennaista tunne hallitun seikkailun tun-

teesta. Seikkailuna tai retkenä kirpputoreille menemisen tuntee myös haastattelemani 

nainen: 

 
Mä luulen, että monelle se on ihan ohjelmanumero se kirpputori…Sellainen 

vähän kuin retki. 

(Nainen2, 28 vuotta, Helsinki) 

 

Haastattelemani henkilöt kiertelivät toreja lähinnä ajanvietto- tai huvittelutarkoitukses-

sa. Haastattelemani 32-vuotias nainen kertoo tavastaan viettää aikaa torilla ystävien 

seurassa näin: 

 
Aika usein kun käy itse kirppiksillä niin, että menee vaikka Tampereelle kave-

rien luokse. Sitten sunnuntaiaamuna mennään kiertelemään kirppiksiä yhdes-

sä. Se on tosi hauskaa! Että kenelläkään ei ole mitään tarvetta ostaa, mutta voi 

ostaa jos löytyy jotain kivaa. Se on sellaista huoletonta olemista. Menee käve-

lylle ja sitten menee jonnekin lähelle kirppiksille kiertelemään, niin siitä mä 

tykkään tosi paljon… 

(Nainen, 32 vuotta, Helsinki) 

 

Niin sanottu päämäärätön kiertely eli se, että kauppapaikassa ollaan muutenkin kuin 

vain ostostarkoituksessa, täyttää Lehtosen (1994, 22) mukaan shoppailun tunnusmerkit. 

Itse shoppailun tarkoitus ei niinkään ole ostoksien tekeminen, vaan mielihyvä ja elä-

myksellisyys korostuvat. Ostoksien tekeminen arkisena välttämättömyytenä on shop-
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pailua määrätietoisempaa ja tavoitteellisempaa toimintaa, jonka päämääränä on ostok-

sen tekeminen. (Lehtonen 1999, 68.) Lehtosen mukaan sekä turismissa että shoppailus-

sa on kiehtovaa uuden ja odottamattoman kohtaaminen sekä kokemus ”jossain toisaal-

la” olemisesta. Turismin ja shoppailun suhde on läheinen myös siksi, että shoppailu on 

olennainen osa turistina olemista. Kuluttaja sekä on turisti että on kuin turisti. 

 

Mäenpään (2005, 215) mukaan kauppakeskuksessa tapahtuvaa shoppailua tutkittaessa 

olisi paikallaan käyttää ”turismi”-termin sijasta termiä ”trippailu”.  Englanninkielinen 

verbi ”to tour” yhtyy ilmaisuun ”to make a trip”. Substantiivi ”tour” merkitsee matkaa, 

jolla poiketaan moneen eri paikkaan. Tätä vastoin substantiivi ”trip” merkitsee mihin 

tahansa etäisyyden päässä olevaan paikkaan menemisen ja sieltä palaamisen matkaa. 

Kauppakeskuksessa käymistä on osuvampaa kuvata yhteen ainoaan paikkaan menemi-

senä ja kotiin palaamisena, sillä tämä on Mäenpään mukaan avain kauppakeskuksen 

luonteen ymmärtämiseen.  

 

Halun ja itsekurin suhde sekä elämyksellisyyden tavoittelu ovat olennaisia shoppailuun 

liitettäviä käyttäytymispiirteitä (mt., 24-25). Kirpputoreilla halun ja itsekurin funktiot 

ovat siinä mielessä mielenkiintoisia, että toreilla ostamisen kynnys on jossain määrin 

tavallista kauppaa matalampi. Erilaiset kontrollirajat murtuvat, koska hinnat ovat kirp-

putoreilla tavallisesti kauppojen hintoja edullisempia. (Jalkanen 1996, 41.) Ostamisen 

pakkoa halpojen hintojen äärellä kuvaa haastattelemani helsinkiläinen nainen: 

 
Se on välillä ihan hirveetä, kun pitää aina ostaa jotain. Että tääkin maksaa vaan 

50 senttiä! Tulee himo ostaa. Sitten kotona on ihan silleen, että apua et mitä 

mä teen tällä kaikella kamalla? 

(Nainen, 24 vuotta, Helsinki) 

 

Vanhojen tavaroiden hinnat ovat edullisempia, minkä vuoksi Mäenpää (2005, 138) pi-

tää niiden ostamista uusien ostamista järkevämpänä. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole 

rationaalinen valintatilanne, vaan tärkeä tekijä on ostamiseen liittyvä nautinnollisuus. 

Ostaessa on oltava sellainen tunne, että tekee hyvät kaupat: että johonkin toiseen kaup-

paan verrattuna asiakas säästää rahaa ja ostos on siksi kannattava. Alennusmyynneillä, 

tarjoustuotteilla ja kirpputoreilla on oltava tämä mielihyvän lähde takanaan. Vaihtele-

vuutta ja yllätyksellisyyttä kiertelemiseen ja katselemiseen tuottaa myös se, että hinto-
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jen vaihtelevuus on suurta. Järvinen (1996, 30) näkee, että kirpputoreilla vallitsevat os-

tajan markkinat, minkä ilmentymänä Järvinen pitää tavararunsautta ja hintatason alhai-

suutta. Mikäli shoppailu ymmärretään mahdollisuuksien kirjon kartoittamisena, kaupan 

olevien tavaroiden ja vaatteiden katselemisena, koskettamisena, tunnustelemisena tai 

hypistelemisenä, niin shoppailemme niin kauppojen seinien ulko- kuin sisäpuolellakin.  

 

Bauman (2002, 92) väittää, että jos shoppailu sisältää edellä esitetyt, niin silloin shop-

pailemme kadulla ja kotona, töissä ja vapaa-ajalla, valveilla ja jopa unissammekin. 

Shoppailun voi nähdä myös välineenä, jonka kautta tehdään valintoja. Valinnat ylläpi-

tävät erilaisia tyylejä ja siirtymiä niihin. Shoppailutavat eivät ole kiinteitä, vaan ne ovat 

sidoksissa elämäntilanteiden muutoksiin. Kirpputorit tarjoavat epäilemättä shoppailua 

rakastavalle melkoisen ärsykeympäristön, missä halun ja itsekurin suhdetta koetellaan 

kerta toisensa jälkeen: 

 
Mä en voi ostaa nyt mitään. Sovitaan, että mä kuljen vaan sun mukana ja kat-

selen (naurua). Mä oon luvannut itselleni, että en ostaisi nyt mitään ollenkaan, 

koitan vain pysyä siinä… 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 14.02.2009) 

Lomaturistien ja kirpputoreilla liikkuvien ihmisten tapa katsoa ympäristöä ja esineitä 

(jotka ovat osa ympäristöä) tietyllä tavalla yhdistää näitä ryhmiä toisiinsa. Kirpputo-

reilta löytyvät niin liukuvat kuin kiinnittyvätkin katseet. Toreilta ovat löydettävissä 

”kulttuurimatkailijoiden” kiinnittyvät ja määrätietoiset katseet sekä ”lomailijoiden” 

harhailevat katseet, jotka eivät etsi mitään erityistä, vaan yrittävät ahmia torin tunnel-

maa. (Jalkanen 1996, 36-37.)  

Niin kuin alaluvussa 5.1 esitin, McCannel (1976) on tulkinnut turistien kokemuksia ja 

havainnointia matkakohteessa. John Urry (2002) on jatkanut McCannelin jäljillä turis-

tien havainnoinnin ja kokemusten analysoimista luonnehtimalla matkailijoita semioo-

tikkolaumaksi, joka etsii tunnistettavia merkkejä ympäristöstä. Käsite “turistin katse” 

pitää sisällään väitteen turismin vahvasta visuaalisuudesta ja näköaistin korostumisesta 

matkailussa. Matkailija etsii ennakkokäsityksiään ja -odotuksiaan vastaavia symboleja, 

jotka hän mieltää kohteen tyypillisyyden kristalloitumiksi. Näin matkailijan katse vali-

koi sellaisia merkkejä, jotka vahvistavat hänen käsityksiään vaikkapa ”romanttisesta 

Pariisista” tai ”vanhasta hyvästä Englannista”. Turistin katse on tutkiva ja erittelevä. 
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Sitä leimaa halu nähdä aina uutta ja erilaista. (Urry 2002.) Turistimainen paikasta toi-

seen ”palloilu” ja kulttuurituotteiden bongaaminen ovat Mäenpään (2005, 167) mukaan 

etenkin nuorten aikuisten tapa kuluttaa kulttuurituotteita. 

Itse havainnoidessani Valtteri-kirpputorilla huomasin, että jotkut myyjät olivat tuoneet 

mukanaan taustamusiikkia, jota he soittivat radionauhurilta tai pienistä pöytäkaiutti-

mista myyntipöydältä käsin (ks. liite 5, kuva 4.). Muuten, ainakaan Valtteri-

kirpputorilla, ei musiikkia soiteta toisin kuin esimerkiksi kaupoissa, joissa soi tavalli-

sesti taustamusiikki. Valtteri-kirpputorilla musiikkia soittivat paitsi niin kutsutut elekt-

roniikkamyyjät kuin aivan tavallisetkin vaatteita torille myymään tulleet henkilöt.  Mu-

siikilla kirpputorimyyjät haluavat ehkä luoda huoletonta ja mukaansatempaavaan jo ai-

emmin esittelemääni ”happening”-tunnelmaa (ks. Mäenpää 1993, 33) ja houkutella 

mahdollisia ostajaehdokkaita myyntipöytänsä luo.  

Toisaalta myyjät saattavat hakea musiikista viihdykettä itselleen, onhan myyntipäivä 

ajallisesti pitkä. En varsinaisesti kuitenkaan havainnoinut sitä, miten oman musiikin 

tuominen kirpputorille vaikutti kyseisten myyjien myyntiin. Oliko musiikilla myynnin 

kannalta suotuisa vaikutus vai saiko se päinvastoin ihmiset karttamaan erikoista ja 

muista poikkeavaa myyntipöytää? (Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 

11.10.2009.) 

Urryn (2002) tavoin myös Cohen (1979, 183-185) näkee turisteille keinotekoisesti luo-

dun ympäristön riittävän, ainakin osalle turisteista. Virkistäytyjät ovat turistien ryhmä, 

jolle kelpaavat keinotekoiset, ei-autenttiset tapahtumat ja kokemukset. Virkistäytyjät 

kyllä tietävät, että kyse ei ole aidoista tapahtumista ja he myös hyväksyvät sen. Turisti, 

joka on asennoitunut ”olemaan lomalla” saattaa jopa säikähtää eksyessään reitiltä, 

kohdatessaan esimerkiksi köyhyyttä tai täysin rappeutuneita rakennuksia tai muita tu-

ristin katseelta suojattuja asioita. (Urry 2002.)  

Pelkkä näkeminen ei kuitenkaan riitä, vaan modernissa kulttuurissa ihminen luottaa 

yhä kosketuksen vahvistavaan vaikutukseen. Katse identifioi, tunnistaa esimerkiksi 

esineen ja kosketus verifioi, todentaa sen. (Bronner 1986, 1.) Kirpputorit ovat paikkoja, 

joissa tavarat ovat kosketeltavissa. Kirpputoreilla merkittävä osa esineen informaatios-

ta on hankittava katseen ja kosketuksen avulla. Kirpputorille mennessään ihminen on 

samanlaisessa tilanteessa kuin turisti uuteen lomapaikkaan saapuessaan. Tavarapaljou-
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desta johtuen on suoritettava kategorisointia kiinnostaviin ja ei-kiinnostaviin asioihin 

sekä esineisiin. (Jalkanen 1996, 37.) 

5.4 Tinkiminen, matkamuisto ja tuliainen 

Ostajien ja myyjien roolit ovat kirpputoreilla erilaiset kuin muussa kaupankäynnissä. 

Roolit voivat sekoittua, sillä ostaja voi olla myyjä ja myyjä ostaja. Molemmat osapuo-

let voivat käyttäytymisellään yrittää vaikuttaa toiseen ja saada hänet toimimaan omien 

suunnitelmiensa mukaisesti (Goffman 1971, 14). Kuten havainnoin itse Valtteri-

kirpputorilla: 

Mä tulin katsomaan, mitä sulla täällä on. Huomasin, että sulla on täällä aika 

kuhina. Mä olen itse tossa kanssa myymässä… 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 28.03.2009) 

 

Kirpputorit ovat Mäenpään (2005, 138) mukaan ainoa kaupankäynnin muoto, jossa ku-

luttajalla on mahdollisuus siirtyä tiskin toiselle puolelle ja ryhtyä myyjäksi eli tuottajak-

si. Roolien vaihdettavuuden ja kysynnän sekä tarjonnan mukaan liikkuvien hintojen 

vuoksi kirpputorit lähestyvät vapaan markkinatalouden ideaalia. Kaupankäynti kirppu-

toreilla on vuorovaikutteisempaa ja elämyksellisempää kuin muu, ”tavallinen” ostoksil-

la käyminen. Eurooppalaisessa kulttuurissa tavalliset, mutta meillä Suomessa hieman 

vieraammat myyjien myyntipuheet kantautuivat korviini havainnoidessani Valtteri-

kirpputorilla: 

 
Miulla olis just Rouvan tapanen liina täällä…katoppas miten kaunis! Siulle tää 

on vitosen ja kaks saat kympillä! 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 28.03.2009) 

 

Vanhan tavaran kaupassa hinnat eivät ole kiinteitä, vaan ne määräytyvät itse kaupante-

kotilanteessa ostajan ja myyjän välisessä vuorovaikutustilanteessa, johon liittyy tinki-

minen. Tinkiminen lisää ostamisaktin jännityksellisyyttä (mt., 138.) Havainnoidessani 

huomasin tämän: 

 
Mä niin tykkään olla täällä kirpparilla, kun täällä on jotenkin sellasta erilaista, 

kaupanteko ja kaikki… 

(Tutkimuspäiväkirja, Valtteri-kirpputori, 28.03.2009) 
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Avoimilla kirpputoreilla maksuvälineeksi käy useimmiten ainoastaan käteinen raha. 

Käteisen rahan käyttö taas antaa paremmat mahdollisuuden tinkimiseen. Ostaja voi aina 

vedota muutaman lantin puuttumiseen tai ”sopivaan tasarahaan”. Se, mikä kuuluu kirp-

putorien periaatteisiin voi olla pätemättä sen ulkopuolella. Tinkiminen on esimerkki täl-

laisesta periaatteesta ja se kuuluu lähes kaikkien haastateltavieni mielestä olennaisena 

osana kirpputorikaupankäyntiin. Tinkiminen on taitolaji, jossa kehittyy vain harjoituk-

sen myötä. 

 

Myös Jalkasen (1996, 55) mukaan kirpputoreilla saa ja jopa kuuluu tinkiä. Osa kaupan-

käynnin mielekkyydestä perustuu siihen. Tinkimisen onnistumiseen vaikuttavat osallis-

tujien persoonallisuus ja nokkeluus. Onnistuminen edellyttää hintatietoutta, ihmistun-

temusta sekä hitusen onnea. (Salakari & Salakari 1994, 19.) Myyjä on useimmiten jo 

etukäteen varautunut pyyntöihin ja jopa vaatimuksiin alentaa hintaa. Hinnasta neuvotte-

leminen kuuluu kaupankäyntiin. (Jalkanen 1996, 55.) Hinnan joustavuudesta haastatel-

tavani toteaa tähän tapaan: 
 

No mun mielestä siellä kirpputoreilla pitää tinkiä. Ja kirppiksillä ainakin itse 

oletan, että aina voi tinkiä. Mun mielestä se lähtöhinta kun asetetaan, niin jo 

siinä vaiheessa se pitäisi laittaa sellaiseksi, että sekä ostaja, että myyjä tietävät 

siitä olevan tinkimisvaraa. Jos mulle sanotaan että joku lähtee vitosella, niin 

ihan hyvin voisin kysyä, että onko kolme euroa sopiva summa. 

(Nainen, 24 vuotta, Helsinki) 

 

Tinkiminen hyväksytään, mutta kirpputoreillakin tinkimistä rajoittavat reilun pelin 

säännöt. Koskijoen (1994, 57) mukaan kaupantekoon ja tinkimiseen osallistujat voidaan 

jakaa esinepörssin säännöistä tietoisiin kirpputoriammattilaisiin, sääntöjen olemassa-

olosta osittain tietoisiin harrastelijoihin ja sääntöjä tuntemattomiin ulkopuolisiin. Joskus 

sääntöjä ei kuitenkaan noudateta, niin kuin haastateltavani toteaa: 

  
Normaali kirpputorikaupankäynnissä tinkiminen on ihan hyväksyttävää, mutta 

ei tuollaisessa rohmutinkimisessä, mitä ne usein jo ennen torin aukeamista 

kimppuun hyökkäävät ammattimyyjät käyttää. Ne niin kun sanelee hinnat tyy-

liin, mä otan tän kaiken sulta sillä ja sillä hinnalla. Ne osaa käyttää ujoja suo-

malaisia hyväkseen. 

                  (Mies, 60 vuotta, Lohja) 
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Sääntöjä tuntematon ulkopuolinen voi jopa tuntea ahdistusta osaamattomuudestaan 

”tinkimisleikissä”, niin kuin haastattelemani 24-vuotias nainen kuvaa Marokon loma-

matkaa: 
 

Kun me oltiin Marokossa, niin se oli tosi ahdistavaa se hyökkäävää myynti-

tyyli siellä. Tinkiminen siellä ei ollut hauskaa, kun tuntui, että se oli niin kuin 

sellainen leikki, enkä mä osannut yhtään sitä siellä… 

(Nainen, 24 vuotta, Helsinki) 

 

Varsinkin etelänmatkoilla kiinteisiin kauppahintoihin tottunut ujo suomalainen saattaa 

tuntea jäävänsä jalkoihin kiihkeässä ja jopa hyökkäävässä myyntikulttuurissa. Haasta-

teltavani pitivät turhana jo valmiiksi edullisista hinnoista tinkimistä. Halvoista hinnois-

ta tinkiminen nähtiin ”tinkimisenä tinkimisen vuoksi”. Se herätti ärtymystä ja jotkut 

haastateltavani olivat sitä mieltä, että edullisista hinnoista tinkijä jopa aliarvioi myyjää: 

onhan myyjä nähnyt oman vaivansa tavaroiden ja vaatteiden saattamisesta myyntikun-

toon. Haastattelemani nainen kuvaa ärtymystään näin: 
 

No mun mielestä se on ihan ok tinkiä.  Mutta jos ne hinnat ovat jo valmiiksi 

halvat, niin ei mun mielestä kahden euron paidasta enää tiputeta. Ei kukaan 

kamojaan ilmaiseksi jaa. Ostajan pitää huomioida sekin, että on iso vaiva lait-

taa kirppiskamat: hinnoitella, pestä sekä tuoda tavarat ja vaatteet paikalle. 

(Nainen1, 28 vuotta, Helsinki) 

 

Haastateltavistani myyntiä harjoittaneet olivat valmiita antamaan alennusta suurimpien 

ostoksien yhteydessä ja tilanteessa, jossa ostaja osti paljon edullisia tuotteita yhtä aikaa: 

 
Varsinkin jos sanotaan vaikka, että joku ostaisi kymmenen cd-levyä, niin sil-

loin voidaan sovitella se hinta. Eli jossain isommassa tavarassa voi tinkiä ja 

onkin ihan asiallista ja se on osa sitä kaupankäyntiä.  

(Nainen, 62 vuotta, Kotka) 

 

Haastateltavistani kokeneimmat kirpputorimyyjät ja -ostajat kertoivat hallitsevansa tin-

kimiskulttuurin ja kuvailivat sitä ”hauskaksi”, ”kirpputorien henkeen sopivaksi” ja 

”osaksi kirpputorikaupankäyntiä”. Kirpputoreilla vähemmän myyneet ja ostaneet saat-

toivat, ainakin aluksi, kavahtaa normaalista poikkeavaa kaupantekotapaa. Kirpputori-

kaupankäynnin aloittelijat kuitenkin totesivat, että kun ”sisäistää säännöt” ja ”silmä ke-
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hittyy”, oppii ymmärtämään, kuinka normaalista poikkeavaa kirpputorikaupankäynti 

on. Heidän mielestään se on juuri osa kirpputorien ”taikaa”. 

 

Matkamuistoista tai eteläntuliaisista tulee väistämättä mieleen muoviset koristenuket, 

kastanjetit tai lomakohteen nimeä kantavat esineet perinteisestä avaimenperästä, mitä 

erikoisimpiin härveleihin. Turistikrääsän epäaitous ja itseironisuus voivat toimia loista-

vasti tarkoituksessaan tuoda matkan elämys taas kokijan mieleen. Matkamuiston tuoma 

muisto ja tuliaisen tarkoitus tuoda ”pala” omaa matkakokemusta kotipuolessa oleville, 

ovat ulkomaantuliaisten tärkein ulottuvuus.  

 

Jalkanen (1996, 70) väittää, että eksoottisen esineen ei tarvitse välttämättä olla ulko-

mailta tuotu kapistus, vaan se voi olla vaikkapa talonpoikaisantiikkinen vanha esine. 

Eksoottiseksi esineen tekee Jalkasen mukaan sen toiseus eli se, että esine liittyy toiseen, 

menneeseen aikaan tai paikkaan. Tällaisissa tapauksissa Jalkanen näkee, että esine ei 

herätä sinänsä mitään erityisiä muistoja, eräänlaista kaukokaipuuta kylläkin. Jalkasen 

pohdinnalla haluan tuoda esille kysymyksen siitä, liittyykö matkustamiseen eli kauko-

kaipuuseen ja nostalgian kaipuuseen jotakin samaa? Uskon, että vanhojen esineiden 

kohdalla toiseus liittyy muistoon menneestä ajasta kun taas matkoilla toiseus liittyy vie-

raaseen ympäristöön.  

 

Keskinen (1994, 162) esittää väitteen, että kirpputoreilla vietetään aikaa kuin oltaisiin 

turisteja ja että kirpputoreilla ostosten tekeminen on shoppailua. Shoppailussa varsinai-

nen ostaminen voi olla toissijaista muihin siihen liittyvien tekijöiden rinnalla. Entä voi-

daanko kirpputoreilla ainoastaan viettää aikaa vai onko torikokemuksesta saatava pala 

mukaan kotiin viemisiksi, niin kuin ulkomailta hankittava matkamuisto?  

 

Yksi haastateltavani totesi kirpputorien halpojen hintojen olevan syynä siihen, että toril-

ta oli ostettava, vaikka mitään ei varsinaisesti edes tarvinnut. Aina saalista ei kuiten-

kaan tarvita, vaan joskus torilla oleilu ilman päämäärällistä tavaran tai vaatteen etsimis-

tä on jopa mukavampaa ja rentouttavampaa kuin löytöjen tekemisen riemu: 

 
Jos menee kirpputorille etsimään jotain tiettyä, niin siinä on aina paineet, et-

tä on pakko löytää.  On paljon vapaampaa, kun ei tarvi etsiä mitään. 

                     (Nainen2, 28 vuotta, Helsinki) 
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Tuliaisen tuominen voitaisiin ajatella eräänlaisena lahjan antamisen muotona. Berkin-

gin (1999, 9) mukaan lahjoilla ja rituaaliesineillä on samankaltaisia ulottuvuuksia. Lah-

jat luovat muistoja ja tunnelmaa ja niillä on tärkeä osa ihmisten sosiaalisten suhteiden 

verkostossa. Lahjan antaminen voi tekona edustaa monia erilaisia motiiveja. Motiiveja 

voivat olla esimerkiksi halu luoda suhteita, osoittaa yhteiskunnallista asemaa, kunnioit-

taa lahjan saajaa tai jopa häpäistä tätä.  

 

Painavin syy lahjan antamiselle lienee kuitenkin ihmissuhteissa: niiden luomisessa, lu-

jittamisessa ja tunnustamisessa. Matkalta tuodulla tuliaisella halutaan tuoda läheiselle 

pala omaa kokemusta. Kokemukseni perusteella joillekin ihmisille tuliaisten tuominen 

on sääntö, kun taas toiset eivät edes ajattele asiaa. Myös kirpputorilta saatetaan ostaa tu-

liainen esimerkiksi kotona olevalle perheenjäsenelle. Haastattelujeni perusteella varsin-

kin omalle lapselle tai lapsenlapselle ostetaan mieluusti tuliaisia torilta:  

 

Kerran mä ostin itse sellaisen nuken koululla järjestetyltä kirpputorilta. Mä 

näin sen nuken kun se istu yksin siellä hyllyllä. Mun tytöllä oli silloin var-

maan 20 sellaista samanlaista nukkea. Se nukke katto mua sieltä hyllyltä niin, 

että mun oli pakko ostaa se (naurua). Mun oli pakko antaa sille nukelle hyvä 

koti kun mua kävi niin sääliksi se siellä yksin istumassa. Ei mun tyttö ollut 

edes yhtään ilahtunut siitä kun vein sen kotiin (naurua)…. 

(Nainen, 60 vuotta, Espoo) 

 

Että nyt justiinsa, niin varmaan katsoisin lasten juttuja. Kun tiedän, että minun 

tytär ei pistä yhtään pahakseen, että lapsella olisi käytettyjäkin tavaroita. Jos 

vain jotakin sellaista sopivaa löytyisi, niin voisin kirppikseltä ostaa lapselle 

viemisiksi. Joko veisin leluja tai vaatteita. Niitä on sitten hirmu kiva viedä sil-

le… 

(Nainen, 42 vuotta, Vantaa) 

 

Lasta halutaan ilahduttaa kirpputorilta tuodulla tuliaisella uskoakseni myös siksi, että 

lasta ei voi aina ottaa torille mukaan. Itse havainnoidessani Valtteri-kirpputorilla lapsi-

perheet olivat näkyvästi edustettuina kirpputorin kuvassa, mutta silti ruuhkaisilla kirp-

putoreilla kulkeminen pienen lapsen saati lastenvaunujen kanssa voi olla vaivalloista. 

Näin ollen voisi ajatella, että tuliainen torilta voisi toimia myös jonkinlaisena lohdutus-

palkintona kotiin jääneelle lapselle.  
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6 Johtopäätökset ja tutkimuksen arviointi 
 

6.1 Johtopäätökset 

 

Tarkastelin tässä tutkimuksessa tavarasuhteita ja sitä, millaisia lisäulottuvuuksia tava-

rasuhteisiin tuo se, että tavarat eivät ole uusia. Tekemissäni haastatteluissa ilmeni, että 

suhde vanhoihin tavaroihin ei ole yksiselitteinen. Michael Thompson (1979, 27) määrit-

tää roskan ja ei-roskan rajan liukuvan sosiaalisten paineiden seurauksena. Hänen mu-

kaansa yleinen kontrollimekanismi on kiinnostunut pääasiassa arvokkaista ja sosiaali-

sesti merkittävistä kohteista. Kirpputoreilla tämä seikka mahdollistaa liukuman arvot-

tomasta arvokkaaksi. Kirpputorit ovat eräänlainen raja-alue, jossa siirtymät ovat mah-

dollisia. Esineen arvo on saattanut elinkaaren kuluessa laskea ja lopulta esine päätyy 

kirpputorille kaatopaikan sijasta. Näin esineen elinkaari jatkaa kulkuaan. On mahdoton-

ta tietää etukäteen aikaa, jolloin roska muuttuu kestäväksi objektiksi.  

 

Kirpputoreilla esineet herättävät joskus henkilökohtaisia muistoja (Jalkanen 1996, 67). 

Voisikin väittää, ettei ostaja ole välttämättä niinkään kiinnostunut itse esineestä, vaan 

siihen liittämistään merkityksistä. Esineisiin on haettava etäisyyttä, jotta omien mieli-

kuvien ja merkitysten liittäminen esineeseen olisi mahdollista. Joskus ostaja ei edes ha-

lua tietää esineen historiaa, koska kontekstitietojen liittäminen esineeseen saattaa vai-

keuttaa omien merkitysten siirtämistä ja näin hankaloittaa esineen haltuunottoa. Vaikka 

kirpputorilta ei löytyisikään juuri sitä maljakkoa, joka koristi isoäidin lipastoa, voi toril-

ta löytää esineen, joka tuo muiston tuosta maljakosta, isoäidistä ja menneestä ajasta 

mieleen. Tärkeintä ei siis ole itse esine eikä sen historia, vaan henkilökohtainen muisto.  

 

Aineistoni perusteella kirpputoreilta halutaan ostaa pääsääntöisesti ehjää ja käyttökel-

poista tavaraa. Tavaraa kunnostetaan kuitenkin myös itse. Harrastusmielessä tavaroiden 

kunnostaminen luokiteltiin mukavaksi ajanvietteeksi ja kädentaitoja arvostettiin. Myös 

uusi muoti-ilmiö kustomointi tai puhekielessä esiintyvä tuunaaminen näkyi aineistossa-

ni haluna tehdä kirpputorivaatteista omannäköisiä. 

 

Käytetyistä vaatteista puhuttaessa on vaikeaa ohittaa keskustelua, joka liittyy niiden 

puhtauteen. Siksi valitsinkin puhtauden yhdeksi tämän tutkimuksen tarkastelunäkökul-
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maksi. Puhdistus on osaltaan rituaalinen toimenpide, jolla vaate pyritään ottamaan hal-

tuun. Aivan samoin kuin vaatteita, myös vanhoja esineitä puhdistetaan ja kiillotetaan, 

jotta esineen sidos entiseen omistajaan onnistuttaisiin katkaisemaan. (Jalkanen 1996, 

67.) Puhtauteen liittyy kuitenkin paljon muutakin kuin vain haltuunoton ulottuvuus. Jos 

tekstiiliä ei voida konkreettisesti puhdistaa, esimerkiksi koneellisesti, sen ei nähdä puh-

distuvan ehkä ollenkaan tai ei ainakaan riittävästi. Likaisuuteen ja puhdistamattomuu-

teen liittyy tietty vaaran tunne, joka liittyy epävarmuuteen vaatteen puhtaudesta. Tämän 

vuoksi kirpputoreilta ei mieluusti osteta sellaista, jota ei voi puhdistaa. Pesukoneella 

voidaan poistaa tietynlainen, ei niin ”epäilyttävä” lika, mutta alusvaatteiden kohdalla 

edes pesukone ei kykene tekemään vaatteesta ”vaaratonta”.  

 

Edellä esitetyn voisi ajatella olevan järjestelmä, joka rajaa hankintojen tekemistä kirp-

putoreilta. Tämän järjestelmän voisi olla osa sääntö- tai normijärjestelmää eli kulttuu-

ria. Käsitys liasta ja likaisuudesta muodostuu kahdesta asiasta: hygieenisyyden vaalimi-

sesta ja vakiintuneiden tottumusten kunnioittamisesta (Douglas 2000, 53). Aineistoni 

perusteella varsinkin vanhemmat ihmiset saattavat edelleen epäillä kirpputoreja niiden 

puhtaudesta. He suhtautuvat kirpputoreihin nuoria varautuneemmin. Kirpputoreihin ei 

tänä päivänä enää liitetä sellaisia inhon tunteita kuin ennen, mutta silti voidaan todeta, 

että käytetty on aina käytettyä ja sen vuoksi puhtauteen ja hygieniaan liittyvät kysy-

mykset ovat yksilöllisiä. Tämän vuoksi puhtaudelle on vaikea määritellä, kulttuurilli-

sesta normijärjestelmästä huolimatta, tiettyjä rajoja.  

 

Yksi tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksistä oli se, millaisena paikkana kirpputorit 

koetaan ja millaisia periaatteita niillä noudatetaan. Kirpputoreilla tilan haltuunotto on-

nistuu ainakin mielikuvallisesti, koska kirpputorit ovat normaalisti tilana aidattuja tai 

järjestetty määrätyssä paikassa esimerkiksi viikonloppuisin. Huolimatta kirpputorien 

suuruudesta niillä aikaansa viettävä voi ajatella käyttävänsä toria ja hallitsevansa pai-

kan. Väitän, että kirpputoreilla vietetään aikaa turisminomaisesti. Haastatteluaineisto-

ni perusteella voi todeta, että kirpputoreja kierrellään mieluusti vapaa-ajalla, lähinnä 

vii- konloppuna tai silloin kun muuten sattuu olemaan aikaa, esimerkiksi koulu- tai 

työpäivän jälkeen. Aikaa halutaan varata, jotta torilla oleilu olisi kiireetöntä. Varsin-

kin viikonloppuisin halutaan, jos vain mahdollista, karistaa arjen kiire ja työasiat pois 

mielestä. Viikonloppuihin liittyy myös halu tehdä asioita, joita ei normaalisti ehdi.  
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Päämäärätön kiertely kirpputoreilla täyttää shoppailun tunnusmerkit. Itse shoppailun 

tarkoitus ei niinkään ole ostoksien tekeminen, vaan ennemminkin mielihyvän ja elä-

myksellisyyden korostaminen. (Lehtonen 1994, 22.) Campbellin (1997) mukaan sekä 

shoppailussa että turismissa on olennaista hallitun seikkailun tunne. Kirpputorituristi 

tekee havaintoja ympäristöstä, ihmisistä sekä kirpputorin kulttuurista, joka saattaa 

poiketa perinteisestä (esimerkiksi tinkiminen). Kirpputorituristi kohtaa torilla kans-

saihmisiä ja vaikka heidän kanssaan kommunikointi ja oleminen olisivatkin rentoa, 

voi väenpaljous silti joskus ärsyttää torilla aikaansa viettävää ”lomalaista”.  

 

Kirpputoreilta voi olla vaikea poistua ilman niin sanottua matkamuistoa tai tuliaista.  

Matkamuiston avulla pyritään palauttamaan jälkikäteen tietty tunnelma tai tilanne mie-

leen. Oleellista ei ole, mikä tavara on. Torilta viedään tuliaisia mieluusti vaikkapa lap-

selle tai lapsenlapselle. Tuliaisten vieminen noudattaa lahjan antamisen logiikkaa: lah-

jat luovat muistoja ja tunnelmaa. Niillä on myös tärkeä osa ihmisten sosiaalisten suhtei-

den verkostossa (Berking 1999, 9).  

 

Kirpputorit ovat erilaisten ihmisten, esineiden, vaatteiden ja periaatteiden kohtauspaik-

koja. Ne ovat oivallisia paikkoja nähdä, mitä meidän aikamme jättää jälkeensä, mitä se 

arvostaa ja mitä se on valmis hylkäämään. Toivon ettei maisterin tutkielmassani kirppu-

toreista välittämäni kuva olisi jäänyt liian eheäksi, vaan että mukaan olisi matkan var-

relta tarttunut sitä kirpputoreille ominaista rosoisuutta ja moni-ilmeisyyttä, joka voi juu-

ri olla se salaisuus, joka houkuttaa ihmisiä yhä uudelleen palaamaan kirpputoreille. 

Vaikka kirpputoreja voidaan tutkia ja tulkita monin eri tavoin, on tosiasia, että kirppu-

toreja ei voi selittää, ne pitää kokea. 

 

6.2 Tutkimuksen onnistuminen 

 

Tutkijalla on tavallisesti jonkinlainen käsitys tutkimuskohteesta jo ennen tutkimuksen 

aloittamista. On hyvä miettiä tutkimuskohdetta ja luoda siitä jonkinlainen mielikuva 

itselleen, mutta liian vahvoin ennakkoasentein tutkimuksen pariin ja varsinkaan ken-

tälle ei kannata suunnata. Avoin ja vastaanottavainen mieli lienee laadullisiin meto-

deihin keskittyneen tutkijan tärkeimpiä työvälineitä.  
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Haastatteluihin valmistautuessa tutkijan tulee pohtia kysymyksenasettelua muotoilun 

ja johdattelevuuden kannalta. Haastattelurunko on lisäksi syytä esitestata ja mahdolli-

sesti muuttaa ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista. Faktanäkökulmaa käyttä-

vän tutkijan ihanteena olisi, että tutkija itse ei vaikuttaisi haastateltavien vastauksiin. 

Tutkijan on syytä kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseensä ja jopa pukeutumi-

seen haastattelutilanteessa. Jos tutkija on reaktiivinen eli johdattelee haastateltavien 

vastauksia, saattavat haastateltavat pyrkiä miellyttämään tätä vastauksissaan. Varsin-

kin aloittelevalle tutkijalle haastattelutilanteen neutraalius voi joskus olla hankalaa. 

Myös tutkijan ja tutkittavan persoonat sekä keskinäiset kemiat voivat vaikuttaa saa-

tuihin vastauksiin.  

 

Tutkijan on syytä heti alussa, jo ennen haastattelujen aloittamista, kertoa haastateltavil-

le tutkimukseen liittyvästä luottamuksellisuudesta sekä tutkimuksen tarkoituksesta. Itse 

kerroin haastateltavilleni tutkimuksen luottamuksellisuudesta sekä tutkimuksen tarkoi-

tuksesta, mutta en puhunut heille etukäteen tutkimuskysymyksistä tai tutkimuksen teo-

riataustasta, jotta en olisi johdatellut heitä.  

 

Niin kuin olen maininnut, haastattelin tutkimustani varten 11 henkilöä. Pidän aineistoa 

riittävänä ja kattavana tutkimusasetelmaan nähden. En nähnyt tarpeelliseksi haastatella 

suurempaa joukkoa, sillä vastaukset alkoivat toistaa itseään. Koskinen, Alasuutari ja 

Peltonen (2005, 99) kehottavat lopettamaan kenttätyön silloin kuin tutkija ei opi aineis-

tosta enää mitään olennaista. Kyse on niin sanotusta saturaatiosta eli kyllääntymisestä, 

toisin sanoen siitä, että haastateltavien tarinat alkavat kuulosta tutuilta.  

 

Tulosten luotettavuuteen pyrin kiinnittämään huomiota pitämällä kiinni haastateltujen 

itse käyttämistä ilmauksista ja sanamuodoista. Haastateltavien puheesta ottamani lai-

naukset olen pitänyt mahdollisimman yhtenäisinä ja kontekstiin sidottuina. Saatujen tu-

losten voidaan kuitenkin aina sanoa olevan tutkijan tulkintojen tulos, joten täysin ident-

tisenä tätä tutkimusta tuskin voitaisiin edes faktanäkökulmaa noudattavien osien osalta 

toistaa. Näytenäkökulman osalta tutkimuksen toistaminen olisi mahdotonta.  

 

Myös media on pitänyt maisterin tutkielmani aihetta mielenkiintoisena, sillä olen tut-

kimuksen edetessä saanut kaksi haastattelupyyntöä. STT:n lehtikirjoitus (ks. liite 4) kä-

sitteli taloudellisia näkökohtia ja kysyi, missä määrin talouden taantuma tuo ihmisiä 
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kirpputoreille. Toinen antamani haastattelu tuli ulos YLE Radiouutisten Ajantasa-

ohjelmassa 19.05.2009. Radiojuttu käsitteli erilaisia kanta-asiakkuus järjestelmiä, joita 

varsinkin hyväntekeväisyysjärjestöjen kirpputorit ovat ottaneet käyttöön. Näkyminen 

mediassa on tuntunut vain lisäävän median kiinnostusta tutkimusaihettani kohtaan, sil-

lä olen kahden antamani haastattelun jälkeen lähettänyt pyynnöstä tutkimustani tarkas-

teltavaksi useammalle eri medialle. Uskon median kiinnostuksen johtuvan yksinkertai-

sesti siitä, että kirpputoreja on tutkittu varsin vähän. Lisäksi kirpputorit ovat tutkimuk-

seni mukaan suosittuja ostopaikkoja. Haastattelupyynnöissä on tullut esille myös se, et-

tä toimittajien kiinnostusta kirpputoreja kohtaan lisää tämänhetkinen Suomen ja maa-

ilman epävakaa taloudellinen tilanne.  

 

Maisterin tutkielmastani on poikinut minulle myös muunlaista julkisuutta. Esittelin 

05.03.2009 maisterin tutkielmaani kotitalousalan maailmanjärjestön IFHE:n Suomen 

neuvottelukunnan (FIN-IFHE) ja IFHE:n Young Professionals Network:n (YPN) maa-

ilman kotitalouspäivän (21.03.2009) kunniaksi järjestetyssä symposiumissa, jossa koti-

talousalan nuoret tutkijat esittelivät tutkimuksiaan. Tämän lisäksi tarkoitukseni on lu-

ennoida maisterin tutkielmani tiimoilta keskiviikkona 04.11.2009 kuluttajaekonomian 

oppiaineen aineopintoihin sisältyvällä ”kulutus ja ympäristö”-kurssilla, jossa tarkoituk-

seni on pohtia muun muassa sitä, miten kirpputorit liittyvät vihreään kuluttamiseen ja 

mikä on kirpputorien merkitys ekologisesti. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen arviointi pelkistyy kysymykseksi tutkimus-

prosessin luotettavuudesta. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin 

subjektiviteetti ja ymmärrys siitä, että tutkija on oman tutkimuksen keskeinen tutki-

musväline (Eskola & Suoranta 1998, 211). Miten voidaan olettaa, että aineistona ole-

vat, tätä tutkimusta varten tehdyt haastattelut ovat todenmukaisia? Entä jos haastatelta-

vat valehtelevat?  

 

Faktanäkökulmaa sovellettaessa tulee aina tavalla tai toisella ratkaista kysymys siitä, 

miten luotettavia annetut tosiasiatiedot ovat. Jos lähdekritiikki antaa aihetta epäillä 

saadun tiedon luotettavuutta, tieto pyritään yleensä tarkistamaan ja mahdollisuuksien 

mukaan oikaisemaan. (Alasuutari 1993, 86, 91.) Omassa tutkimuksessani aineisto 
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koostuu henkilöhaastatteluista ja omista havainnoistani. Olen säilyttänyt tarkoin haas-

tattelujen nauhoitukset ja litteraatiot, jotta niihin palaaminen on mahdollista koska ta-

hansa. Omat havaintoni olen kirjannut tutkimuspäiväkirjaan. Näytenäkökulmaa sovel-

lettaessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan pohtia suhteessa teoriaan ja käytettyyn 

kirjallisuuteen. Aineiston erittelyn tuloksena ei yritetä esittää väitteitä aineiston ulko-

puolisesta todellisuudesta, koska havainnot tehdään vain ja ainoastaan tutkimusaineis-

tosta. Tulkinnat ovat näin ollen kenenkä tahansa muun henkilön koeteltavissa. (Alasuu-

tari 1999.)  

 

Tieteessä on joitakin vakiintuneita keinoja, joilla tutkimuksen luotettavuutta pyritään 

todentamaan. Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005, 253) mukaan käsitteet on syytä 

tuntea, sillä ne ovat keskeisiä tutkimuksen laadun parantamiseen tähtääviä työvälineitä. 

Oikeastaan ainoa tapa osoittaa kvalitatiivisin menetelmin suoritetun tutkimuksen vali-

dius eli luotettavuus on kertoa tutkimusraportissa yksityiskohtaisesti kaikki, minkä ole-

tetaan helpottavan tutkimuksen itsenäistä arvioimista.  

 

Pohdin alaluvussa 2.3 ”Tutkimuskohde” haastatteluilmoitukseni (ks. liite 1) otsikointia. 

Uskon, että ilmoitukseni otsikointi ohjaisi tietynlaisia ihmisiä hakeutumaan haastatel-

tavikseni. Olisi ollut toki mahdollista jättää ilmoitus kokonaan ilman otsikkoa, mutta 

toisaalta jollakin tavoin ihmisten mielenkiinto tutkimustani kohtaan oli herätettävä. Tä-

ten otsikointi toimi ilmoituksessa ikään kuin mielenkiinnon herättäjänä. Alaluvussa 4.4 

”Puhtauden rajat” pohdin, mikä olisi sellaista, mitä haastateltavani eivät voisi ostaa 

kirpputoreilta. Melkeinpä yksimielisesti haastateltavieni keskuudessa alusvaatteet jätet-

tiin kirpputoreilta ostamatta. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta itseäni mietitytti se, 

kuinka moni haastateltava olisi kertonut minulle ostavansa käytettyjä alusvaatteita 

kirpputoreilta, vaikka olisi niin tehnytkin.  

 

Kun aineistosta löydetään toistuvia rakenteellisia piirteitä, pidetään niitä näytenäkö-

kulmasta osoituksena siitä, että niitä esiintyy juuri kyseisellä tavalla kerätyssä aineis-

tossa. Aineistosta riippuen tutkija voi päätellä miten yleisiä löydökset ovat, niin kuin 

itselläni luvussa 4.4 esiintyneet naurahdukset haastatteluissa. Lisäksi tutkijan tulee sel-

vittää, mihin kontekstiin tulokset voi yleistää. (Alasuutari 1999.) 
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Tutkimuksen suhteen tekemiäni valintoja käsittelin luvussa 2, jossa avasin tutkimuksen 

lähestymistapaa ja aineistoa. Kvalitatiivisen tutkimuksen validius perustuu juuri siihen, 

kuinka tarkasti tutkimusprosessi pystytään kuvaamaan (Grönfors 1982, 178). Vaikka 

tutkimusprosessia kuvailisi tarkasti, validiteetin osoittaminen voi olla silti haastavaa. 

Tutkimuksen validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäistä validiteettia voi-

daan sanoa olevan tutkimuksella, jossa eri teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden 

suhde toisiinsa on looginen. Ulkoinen validiteetti puolestaan ilmaisee teoreettisten joh-

topäätösten ja empiirisen aineiston välisen suhteen. (mt., 174.) Validiteettiin liittyy vie-

lä reliabiliteetin eli toistettavuuden ja ei-sattumanvaraisuuden osoittaminen. Kerätyllä 

aineistolla on reliabiliteettia silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Aineistolla voi 

olla reliabiliteetti, vaikka sillä ei olisikaan validiteettia, mutta toisinpäin yhtälö on 

mahdoton. (mt., 175.)  

 

Tutkimuksen luotettavuutta on syytä arvioida ja siinä käytettävät välineet hyvä tiedos-

taa. Koskinen, Alasuutari ja Peltonen (2005, 255-256) kritisoivat reliabiliteetin ja vali-

diteetin käsitteiden sopimattomuutta laadulliseen tutkimukseen. Hirsjärven, Remeksen 

ja Sajavaaran (1997, 217) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen reliaabelius ja validius 

ovatkin saaneet erilaisia tulkintamuotoja. Termit saatetaan kytkeä kvantitatiiviseen tut-

kimukseen ja siksi niitä pyritään välttämään. Kuitenkin kaiken tutkimuksen luotetta-

vuutta ja pätevyyttä tulisi jollakin tavoin arvioida, vaikka mainittuja termejä ei halut-

taisikaan käyttää.  

 

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

 

Voisi ajatella, että kirpputoriostelussa ja -myymisessä on kyse ainoastaan nimellisistä 

hinnoista tai että toreilla käydään kauppaa ennemminkin senteillä ja euroilla kuin 

kymmenillä tai sadoilla euroilla. Ilmiön laajuus on kuitenkin toinen. Pääasia kirpputo-

reilla lienee se, että tavara ja vaate saadaan kiertoon ja että toiselle turha tavara löytää 

uuden kodin. Siitä huolimatta tämän päivän kirpputorit ovat niin laaja ja vakiintunut 

ilmiö, ettei niihin liittyviä taloudellisia näkökohtia voi ohittaa.  

 

Kuluttajatutkimuskeskuksen ”Kulutuksen trendit”-julkaisussa todetaan, että yli puolet 

suomalaisista kuluttajista käyttää kirpputoreja vaate- ja kenkäostoksiin (Maula, Pantzar 

& Raijas 1995, 46). Jo esittelemäni, Tilastokeskuksen vuonna 2006 tekemän Kulutus-
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tutkimuksen mukaan kirpputoreilla jotain myyneiden keskimääräinen myyntitulo oli 

vuonna 2006 haastatteluja edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta noin 145 euroa. Vastaa-

vasti kirpputoreilla ostoksia tehneiden arvio kolmen kuukauden ostoksiin käytetystä 

rahasta oli noin 68 euroa. Kirpputorit olivat tutkimuksen mukaan melko suosittuja. 

(Nurmela 2008, 297-299.) Vaikka euromääräiset osto- ja myyntisummat näyttävätkin 

yksittäin ehkä mitättömiltä, muodostuu niistä kirpputorien suosion laajuuden huomioon 

ottaen yhteensä melkoisen suuri euromääräinen summa.  

 

Niin kuin olen todennut, olen itse rajannut nykyaikaisen ilmiön, internetissä tapahtuvan 

kirpputoritoiminnan, tutkimukseni ulkopuolelle. Internetissä tapahtuvan myynti- ja os-

totoiminnan laajuutta on vaikea arvioida ja siksi siellä liikkuvia rahamääriä ei pystytä 

määrittelemään. Epäilemättä ilmiö on kuitenkin laajuudeltaan sitä luokkaa, että siitä 

voisi tehdä oman itsenäisen tutkimuksen.  

 

Eräänä mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena voisivat olla miesten ja naisten väliset 

erot ja yhtäläisyydet liittyen kirpputoreilla osteluun. Tässä tutkimuksessa haastateltavi-

en joukossa oli ainoastaan kaksi miestä. Aiemmin mainitsemani Jutta Järvisen (1996, 

38) pro gradu -tutkielman mukaan miehet ja naiset sijoittuvat selvästi eri ryhmiin osta-

jatyyppeinä. Kvantitatiivista tutkimustapaa voitaisiin toteuttaa tutkimalla esimerkiksi 

sitä, millaisia euromääräisiä summia tämän päivän kirpputoreilla liikkuu. Samalla voi-

taisiin sivuta hinnoittelua, asiakkaiden maksuvalmiutta ja sitä, millaisia rahoja kirppu-

toreja pitävät yrittäjät toiminnasta ansaitsevat.  

 

Pidän myös kiehtovana ajatusta toteuttaa niin sanottu pitkittäistutkimus kirpputoreista 

esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua tämän tutkimuksen toteuttamisesta. 

Silloin voisi tarkastella muun muassa sitä, käyttävätkö haastattelemani henkilöt kirppu-

toreja edelleen. Kirpputoreilla käymiseen vaikuttavat asenteet ja olisi mielenkiintoista 

tietää, ovatko haastattelemieni henkilöiden asenteet muuttuneet ja jos ovat, niin mihin 

suuntaan. Samalla olisi mielenkiintoista tutkia kirpputorien tavara- ja vaatevalikoimaa 

esimerkiksi vuonna 2014 tai 2019 ja sitä, millaiseen muotoon kirpputori-ilmiö on aset-

tunut: kuinka kirpputorit ovat muuttuneet paikkoina vai ovatko ne muuttuneet lain-

kaan?  
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Se, missä määrin kirpputoreilla käydään ostoksilla ja myymässä taloudellisen tarpeen 

vuoksi olisi myös kiinnostava tutkimusaihe. Niin kuin olen todennut, omassa aineistos-

sani varsinaista taloudellista tarvetta kirpputoreilla osteluun ja myymiseen ei esiinty-

nyt. Haastateltavani kävivät kirpputoreilla siis muista kuin taloudellisista syistä. Olisi-

kin mielenkiintoista tietää, millaisin ajatuksin ja tavoin torille mennään, jos lähtökoh-

dat olisivatkin taloudelliset. Entä missä määrin maailman ja Suomen epävakaa talou-

dellinen tilanne vaikuttaa kirpputoreilla käyvien ihmisten motiiveihin käyttää toreja?  

 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta voisi pohtia sitä, mikä yhteiskunnallinen asema 

kirpputoreilla on nyt ja tulevaisuudessa. Vähentääkö kirpputoreilla ostelu niin sanottu-

jen virallisten markkinoiden asiakkaita? Pohtimisen arvoista olisi myös se, voidaanko 

kirpputoreja ja niin sanottuja tavallisia kauppoja verrata toisiinsa, vai onko kaupanteko 

niillä niin toisistaan poikkeavaa, ettei kilpailua asiakkaista synny.  

 

Innostuin tutkimukseni edetessä penkomaan myös muiden paikkakuntien kuin pääkau-

punkiseudun kirpputorien valikoimaa. Lisäksi tein kesällä 2009 ekskursion Tallinnaan 

ja tutustuin siellä paikalliseen kirpputoritarjontaan. Vaikka pohdinkin joidenkin haasta-

teltavieni kanssa, miten pikkupaikkakuntien ja pääkaupunkiseudun tai jopa ulkomaiden 

kirpputorien valikoima, hinnat ja asiakaskunta poikkeavat toisistaan, olisi aiheessa vie-

lä tutkittavaa. Tässä tutkimuksessa en keskittynyt vertailemaan edellä mainitsemiani 

eroja.  

 

Lisäksi innostuin itse kirpputorilla myymisestä niin, että tutkimuksen aikana myin kak-

si kertaa, 15.11.2008 ja 14.06.2009 Valtteri-kirpputorilla (ks. liite 5, kuvat 1. ja 2.). 

Olenkin tainnut saada myymisestä itselleni jonkinlaisen harrastuksen, sillä olen menos-

sa jo kolmannen kerran torille myymään 15.11.2009. Voisi myös olla mielenkiintoista 

tarkastella kirpputorimyyjien näkökulmasta, miten he kokevat kirpputorit: milloin he 

menevät myymään, mitä he myyvät ja miksi. Tässä tutkimuksessa keskityin lähinnä ta-

varasuhteisiin, vanhaan tavaraan ja käytettyihin vaatteisiin liittyviin hygieniakysymyk-

siin sekä siihen, kuinka kirpputoreilla ollaan kuin kirpputorituristi. Väitän, että kirppu-

toreissa riittää tutkittavaa myös jatkossa. Toivon kirpputorien aiheena innostavan mui-

takin tutkijoita, niin että kirpputoreista saataisiin uutta ja tuoretta tutkimustietoa myös 

tulevaisuudessa. 
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Liitteet 

Liite 1 Ilmoitus haastateltavien rekrytoimiseksi 

 

 
 
 
 

 
15.11.2008 
 
 
Haluatko osallistua ”Kirpputoreilla ostelu ja ajanvietto” tutkimuk-
seen? 
 
Oletko satunnainen vai intohimoinen kirpputorilla kävijä? Vietätkö aikaasi 
kirpputoreja kierrellen? Miksi hakeudut kirpputorille? 
 
Haen vastauksia kysymyksiini maisterin tutkielmaa silmällä pitäen. Etsin 
haastateltavia, joilla on lyhyempiä tai pidempiä kokemuksia kirpputo-
rielämästä. Haasteltavan iällä tai sukupuolella ei ole merkitystä. Kaikki 
ihmiset ja kokemukset kiinnostavat minua! 
 
Jos kiinnostuit tutkimusaiheesta ja sinulla olisi tunnin verran aikaa jutella 
siihen liittyvistä kokemuksistasi, otathan yhteyttä minuun, niin sovitaan 
haastatteluaika. Kaikki haastattelut ovat luottamuksellisia, joten henkilölli-
syytesi pysyy salassa. 
 
Haastattelu voidaan tehdä joko Valtterissa tai sinulle sopivassa paikassa.  
 
Kiitos jo etukäteen avustasi! 
 
Hannele Pekkonen 
kuluttajaekonomian opiskelija 
Taloustieteen laitos 
Helsingin yliopisto 
hannele.pekkonen@helsinki.fi 
044-5473739 
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Liite 2 Taustatiedot 
 
Sukupuoli: 
 
Ikä: 
 
Siviilisääty: 
 
Lapsien lukumäärä: 
 
Koulutus/ammatti: 
 
Asuinpaikka: 
 
 
1. Millaisia kirpputoreja käytät? 

 

2. Kuinka usein keskimäärin käyt kirpputoreilla (krt./vk., kk. tai vuosi)?  

 

3. Kuinka paljon keskimäärin kulutat aikaa kirpputoreilla olei-

luun/osteluun kerralla? 

 

4. Käytkö kirpputoreilla yksin vai seurassa (Jos seurassa, kenen kanssa)? 

 

5. Onko sinulla itselläsi myyntikokemuksia kirpputoreilta? 
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Liite 3 Haastattelurunko 
 
1. Kirpputorit ilmiönä 
 
- Millainen on ensimmäinen kirpputorikokemuksesi/muistosi? 
 
- Millaisia ajatuksia kirpputorit sinussa herättävät? 
 
- Mistä näet kirpputorien käytön johtuvan? Miksi ihmiset vievät kirpputo-
rille tavaraa ja vaatetta myyntiin ja ostavat sieltä? 
 
2. Kirpputorit ostelu- ja ajanviettopaikkoina 
 
- Milloin ja millaisissa tilanteissa asioit kirpputoreilla? 
 
- Mitä ajattelet kirpputoreja kierrellessäsi? 
 
- Mitä haet tai etsit kirpputoreilta? 
 
- Millaisia ovat sinun motiivisi tai syysi ostaa kirpputoreilta? 
 
- Mistä pidät kirpputoreissa? Miksi? 
 
- Mistä et pidä kirpputoreissa? Miksi? 
 
- Onko sinulle tullut vastaan ongelmia liittyen kirpputoriosteluun? Mikä 
voisi olla ongelmallista? 
 
- Millaisia periaatteita kirpputoreilla mielestäsi noudatetaan? 
 
- Eroaako kirpputoreilla ostoksien tekeminen muusta ostelusta? 
 
- Millaisiin ihmisiin kirpputoreilla mielestäsi törmää? 
 
3. Suhtautumistapoja vanhoihin esineitä ja käytettyjä vaatteita koh-
taan 
 
- Mikä vanhassa ja käytetyssä kiehtoo tai inhottaa? 
 
- Onko jotakin mitä et voisi ostaa käytettynä? 

 
- Parasta mitä olet kirpputorilta löytänyt? 
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4. Suhde materiaa kohtaan 
 
- Miten suhtaudut tavaran ja materian kulutukseen yleensä? 
 
- Miten toimit kun tarvitset tavaraa tai vaatetta, joka voisi löytyä kirpputo-
rilta? 
 
- Minne päätyvät omat/perheesi tavarat ja vaatteet joita ei enää tarvita? 
 
5. Millaisena näet tulevaisuuden kirpputorien kannalta? 
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Liite 4 Haastattelu Kymen Sanomissa 
             

                       

                                                                   
                               Kymen Sanomat 11.05.2009 
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Liite 5 Valokuvia 
                         

 
 
Kuva 1. Valtteri-kirpputorilla myymässä 15.11.2008 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Kuva 2. Valtteri-kirpputorilla myymässä 14.06.2009 
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                        Kuva 3.  Valtteri-kirpputorilla 14.06.2009 myynnin jälkeen… 

 

 
 

Kuva 4. Valtteri-kirpputorin taustamusiikkia 11.10.2009  
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Kuva 5. Valtteri-kirpputorin tunnelmaa 11.10.2009 
 

 
 
Kuva 6. Valtteri-kirpputorilla 11.10.2009 vaatekasoja penkomassa 
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Kuva 7. Valtteri-kirpputorin palveluja 11.10.2009 

 

 
 
Kuva 8. Valtteri-kirpputorin palveluja 11.10.2009 
 


