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1 Johdanto 

 

Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään ja ruoka on nostettu yhdeksi juhlavuoden 

teemaksi. Syödään yhdessä -kampanja kerää erilaisia tahoja, kuten seurakuntia, yri-

tyksiä ja kouluja muuttamaan suomalaista ruokakulttuuria yhteisöllisemmäksi ja S-

ryhmä puolestaan kokoaa yhteistyössä Marttaliiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran kanssa Ruoka-Kalevalaa, joka taltioidaan SKS:n arkistoon. Lisäksi K-Ruoka 

esittelee juhlavuoden kunniaksi maakuntien parhaita reseptejä uusin vivahtein. Ruo-

ka puhuttaa ja on paljon esillä mediassa.  

 

Villiruoka on perinteinen osa suomalaista ruokakulttuuria, mutta myös kiinnostusta 

herättävä uusi ilmiö kuluttajien keskuudessa. Suomessa villiruoan markkinapotenti-

aali on huomattu ja sen hyödyntämismahdollisuuksia on kartoitettu valtakunnallisesti 

matkailu-, vienti- ja hyvinvointialoilla (Maa- ja metsätalousministeriö 2017; Aito-

luonto.fi 2017). Villiruokamestareiksi nimetyt ruoka-alan ammattilaiset vievät villi-

ruoan sanomaa eteenpäin kouluttaen alalle uusia osaajia (Elo-säätiö 4.2.2016). Villi-

ruoka kiinnostaa, mutta sen kulutusta ja kuluttajien siihen liittämiä merkityksiä ei ole 

kuitenkaan juuri tutkittu tieteellisesti. Aikaisempaa tutkimusta villiruoasta on tehty 

etnobotaniikan alalla muun muassa Virosta, Ruotsista ja Ukrainasta (Sõukand & Kal-

le 2016; Stryamets, Elbakidze, Ceuterick, Angelstam & Axelsson 2015). Lisäksi sitä 

on tarkasteltu ruokaturvan näkökulmasta muun muassa Afrikan maissa (Chukwuone 

& Okeke 2012). Näin juhlavuonna on mielestäni perusteltua tarkastella villiruokaa 

myös suomalaisten kuluttajien näkökulmasta sekä esitellä, miten villit raaka-aineet 

näyttäytyvät kuluttajien kotilautasilla.  

 

Villiruokaan katsotaan sisältyvän marjat, sienet, villikasvit, kala ja riista sekä joissa-

kin tapauksissa poro. Villeydellä tarkoitetaan sitä, että laji kasvaa vapaasti luonnossa 

ilman viljelyä. Nämä luonnon raaka-aineet ovat jokaiselle suomalaiselle tuttuja. Mar-

jastus- ja sienestysperinnettä tukevat jokamiehenoikeudet, jotka sallivat myös ruo-

homaisten kasvien keruun (Moisio, Mäkinen, Tuominen & Vauras 2008, 15). Joka-

miehenoikeudet ovat suomalaisille kansantajuisia oikeuksia, jotka ovat muodostuneet 

tärkeäksi osaksi perinteitä ja elämäntapaa. Myös riistan hyödyntämisessä on Suo-

messa pitkät perinteet, mistä kertoo se, että ensimmäiset metsään liittyvät poliittiset 
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toimenpiteet liittyivät juuri riistanhoitoon (Saastamoinen 1999, 20, 24). Metsästystä 

ja kalastusta toteutetaan kestävästi, ja sitä säännellään siten, että suomalaisten luon-

noneläinten hyötykäyttö voidaan taata myös tulevaisuudessa.  

 

Suuremman merkityksen villiruoka on saanut erityisesti pula-aikoina, jolloin se on 

toiminut merkittävänä ravinnonlähteenä ja korvikkeena. Nykyisen yltäkylläisyyden 

ajanjaksona villiruoka on saanut väistyä jalostetun ruoan tieltä. Se näkyy kulttuuris-

samme harrastusten ja lapsuuden kokemuksien kautta, mutta myös osana suomalaista 

identiteettiä. Se on säilynyt tärkeänä osana suomalaista ruokakulttuuria palaten pin-

nalle tasaiseen tahtiin vuosien varrella (esim. Rautavaara 1979; Mäkelä 1990). Vuo-

situhannen vaihteen jälkeen villiruoka on noussut kiinnostuksen kohteeksi osana uu-

den pohjoismaisen keittiön (New Nordic Cuisine) kulinaristista ilmiötä (Ny nordisk 

mad 2017). Suomessa villiruokaa ovat tuoneet esille sen vannoutuneiden harrastajien 

lisäksi erityisesti suomalaista ruokakulttuuria edistävä ELO-säätiö sekä säätiön ni-

meämä villiyrttilähettiläs ja kokki Sami Tallberg. 

 

Nykyisessä globaalissa ruokajärjestelmässä kuluttajat kohtaavat ruokaan liittyviä 

ongelmakohtia. Nämä ovat laittaneet heidät pohtimaan ruoan tuotannon ja kulutusva-

lintojensa vaikutusta ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin sekä kuluttajien 

omaan terveyteen (Mononen & Silvasti 2012, 9). Elintapasairauksien kasvu on joh-

tanut kuluttajan oman ruokavalion tarkasteluun ja sen uudelleen arvioimiseen. Villi-

kasvien ja marjojen terveyttä edistäviä ominaisuuksia koskevaa tutkimustietoa tuo-

daan nyt runsain määrin esille (Arktiset aromit 2017b), mutta myös riistanlihan pa-

rempaa ravintoainekoostumusta on tarkasteltu tieteellisesti (Valencak, Gamsjäger, 

Ohrnberger, Culbert & Ruf 2015; Strazdina, Jemeljanovs, Sterna & Vjazevica 2011, 

469).  

 

Villit raaka-aineet ovat osoittautuneet monella tapaa paremmiksi vaihtoehdoiksi kas-

vatettuihin verrokkeihinsa nähden ja niitä pidetään jopa superruokina. Myös keskus-

telu elintarviketurvallisuudesta, laadusta ja pitkälle jalostetun ruoan epäterveellisistä 

ominaisuuksista on luonut uutta kiinnostusta villiruokaa kohtaan (Stryamets ym. 

2015, 2). Suomalaisen luonnon puhtaus kannustaa hyvinvointia janoavia kuluttajia 

metsään villiruoan etsintään. Suoraan luonnosta haettuina villien raaka-aineiden ruo-
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kaketju lyhenee, eikä kuluttajan tarvitse huolehtia esimerkiksi alkutuotantoon, jalos-

tukseen tai jakeluun liittyvistä ongelmakohdista.  

 

Lähestyn tutkielmassani villiruokaa kulttuurisesta ja ruokasosiologisesta näkökul-

masta, joten käytän termejä villiruoka ja villit raaka-aineet taloudellisen luonnontuot-

teen sijaan. Suomessa villiruokaan liittyy historian saatossa muodostunut vahva kult-

tuurillinen sidos. Se on säilynyt osana ruokakulttuuriamme välillä taustalla uinuen ja 

välillä taas uutta innostusta nostavana ilmiönä. Yhtäältä perinteeseen ja toisaalta alati 

lisääntyvään uuteen innostuneisuuteen yhdistettävän asemansa takia villiruoka ilmen-

tää suomalaista ruokakuluttajuutta monipuolisesti. Ymmärtääkseni tätä paremmin 

olen lähtenyt tarkastelemaan villiruoan kulutusta sekä selvittämään suomalaisten 

kuluttajien villiruoan käytön ja sen perusteluiden takana olevia merkityksiä. 

 

Tutkimukseni pääroolissa on kolme villiä raaka-ainetta; riistanliha, sienet ja villikas-

vit.  Tuon esiin myös muita villejä raaka-aineita, kuten kalaa, marjoja ja jopa etanoi-

ta.  Valitsin villikasvit tutkimuksen kohteeksi, koska ne ovat nousseet 2010-luvulla 

uudelleen esille ja niiden hyödyntäminen tuntuu kiinnostavan yhä suurenevaa ylei-

söä. Yleisesti käytettyjen, suomalaisissa ravitsemussuosituksissa esillä olevien mar-

jojen sijaan valitsin sienet toiseksi raaka-aineeksi niiden jakaessa enemmän mielty-

myksiä koostumuksensa ja makunsa takia. Kolmanneksi raaka-aineeksi valitsin riis-

tanlihan sen ollessa ajankohtainen ja mielenkiintoinen tutkimuskohde erilaisten uu-

sien, kasvipohjaisten elintarvikkeiden yleistyessä markkinoilla, mutta myös mediassa 

esillä olevien tuotettuun lihaan liittyvien tautitapausten vuoksi. Sienestämiseen ja 

metsästämiseen liittyy myös vahva perinteen mielikuva, ja uskon niiden kuluttajien 

olevan vakiintuneita ja vannoutuneita harrastustaan kohtaan.  

 

Tutkielman rakenne on suunniteltu siten, että se olisi lukijan kannalta mahdollisim-

man selkeä ja helppo seurata. Toisessa luvussa käsittelen tutkimuskohdettani aiem-

pien tieteellisten tutkimusten kautta ja tuon esille suomalaisesta villiruoasta olevaa 

tietoa. Päätän luvun tutkimukseni viitekehykseen ja tutkimuskysymysteni esittelyyn, 

josta lukija voi sulavasti siirtyä tutkimukseni teoreettista taustaa käsittelevään kol-

manteen lukuun. Poikkeuksellisesti esittelen tutkimukseni toteutuksen, aineiston ja 

käyttämäni menetelmät vasta teoriaosuuden jälkeen neljännessä luvussa. Neljäs luku 

päättyy tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ja aineistoni havainnoista muodosta-
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mieni temaattisien kokonaisuuksien esittelyyn, jossa johdattelen lukijan kyseisiin 

teemoihin pohjautuviin viidenteen ja kuudenteen lukuun.  

 

Viides ja kuudes luku ovat tutkielmani varsinaisia analyysilukuja, joissa vastaan esit-

tämiini tutkimuskysymyksiin hyödyntäen tutkimukseni teoreettista viitekehystä. 

Kumpikin analyysiluku on jaettu useampaan alalukuun, joiden otsikoinnilla olen 

pyrkinyt havainnollistamaan lukijalle selkeämmin tutkimukseni keskeiset löydökset. 

Tutkielmani päättyy johtopäätöksiin, joita käsittelen seitsemännessä luvussa. Kyseis-

sä luvussa tuon esille myös tutkimuskohteeseen liittyviä jatkotutkimusaiheita. Johto-

päätöksiä seuraa vielä lähdeluettelo.   
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2 Villiruoka tutkimuskohteena 

 

Tässä luvussa tuon esille tutkielman tutkimuskohteen eli villiruoan. Käsittelen villi-

ruoasta tehtyjä aikaisempia tieteellisiä tutkimuksia sekä avaan villiruoan asemaa 

suomalaisten keskuudessa historiassa ja tänä päivänä. Luvun lopussa esittelen tutki-

mukseni viitekehyksen ja tutkimuskysymykseni.    

 

2.1 Tutkimusperinne ja villiruoan merkitys suomalaisille   

 

Villiruokaa koskevissa aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty ihmisten hyödyn-

tämiä villiruokalajikkeita sekä villiruokaan kohdistuvia kulttuurillisia käyttötapoja, 

asenteita ja hyötyjä. Kalle ja Sõukand (2013) ovat keränneet virolaisten kokemuksia 

villikasvien hyödyntämisestä lapsuudessa. Kyseinen tutkimus on ollut osa heidän 

laajempaa kartoitustaan villikasvien käytössä tapahtuneesta muutoksesta virolaisessa 

kulttuurissa 1700-luvulta 2000-luvulle siirryttäessä (Sõukand & Kalle 2016). Svan-

berg (2012) on taas tarkastellut villikasvien käyttöä ruokana 1900-luvun Ruotsissa. 

Villikasvien keräämisen ja käytön yhteyttä maan sosioekonomiseen tilaan on tutkittu 

vertailemalla eroja Ruotsin, Ukrainan ja Venäjän välillä (Stryamets ym. 2015). 

Mclainin, Hurleyn, Emeryn ja Poen (2014) tutkimuksessa tarkasteltiin taas villiruoan 

keruuta urbaaneilla alueilla sekä keräämisen mahdollisuuksia tukea kaupunkialuei-

den kestävää kehitystä. Yhdysvalloissa toteutettu tutkimus osoittaa villien raaka-

aineiden keräämisen suosion kaupunkien asukkaiden parissa (mt.). Autio, Collins, 

Wahlen ja Anttila (2013) ovat taas tutkineet lähiruoan merkityksiä kuluttajille, missä 

villiruoka tuli esille osana autenttiseksi koettua lähiruokaa.  

 

Villiruoan ravintoainekoostumuksista ja potentiaalisista terveyshyödyistä löytyy niin 

ikään myös useita tutkimuksia (Artikset Aromit ry 2017b). Riistanlihan on todettu 

sisältävän vähemmän tyydyttyneitä rasvahappoja sekä omaavan paremman proteii-

nikoostumuksen vastaavan tuotetun eläimen lihaan verrattaessa (Strazdina ym. 2011, 

469; Valencak ym. 2015, 1). Lisäksi on tutkittu ihmisten asenteita metsästystä koh-

taan (Ljung, Riley, Shawn, Heberlein & Ericsson 2012) ja pohdittu, onko riistaliha 

moraalisesti parempi vaihtoehto tuotettuun lihaan nähden (Bruckner 2007).  
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Villiruoka (wild food) ei käsitteenä ole täysin vakiintunut, vaan tutkielmaani tehdes-

säni olen törmännyt vaihtelevaan terminologiaan. YK:n elintarvike- ja maatalousjär-

jestö FAO on esitellyt tieteellisemmän käsitteen Non-Wood Forest Products (NWFP) 

käytettäväksi eloperäisistä hyödykkeistä, joita saadaan metsistä ja metsäalueilta puu-

tuotteet pois lukien (Stryamets ym. 2015, 1). Näihin metsäntuotteisiin lukeutuivat 

pähkinät, hedelmät, sienet, marjat ja villikasvit. Kyseistä käsitettä käytettiin myös 

yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin samaisten metsäntuotteiden ke-

ruuta urbaaneilta kaupunkialueilta (Mclain ym. 2014, 221). Näissä tutkimuksissa 

termillä on viitattu kasviperäisiin tuotteisiin.  

 

Etelä-Nigeriassa tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkittiin metsäntuotteiden roolia ruo-

katurvan edistäjinä, sisällytettiin samaiseen termiin hyönteiset tärkeänä proteiininläh-

teenä (Chukwuone & Okeke 2012, 1). FAOn tekemässä listauksessa ei puhuta suora-

naisesti riistasta, mutta esimerkiksi Janse ja Ottisch (2005) ovat maininneet sen tut-

kimuksessaan osaksi metsäntuotteita. Heidän tutkimuksessaan käytetään myös termiä 

Non-Wood Forest Products and Services (NWFPS), joka sisältää aiemmin esiteltyjen 

hyödykkeiden lisäksi ekosysteemien tarjoaman palvelunäkökulman eli virkistystoi-

minnan (mts. 311). Samaista termiä käytetään myös sveitsiläisessä tutkimuksessa, 

jossa on tutkittu urbaanien kuluttajien asenteita metsäntuotteita ja -palveluita kohtaan 

(Seeland, Kilchling & Hansmann 2007, 443).  

 

Metsäntuotteisiin ja -palveluihin liittyy taloustieteellinen näkökulma villiruoasta 

hyödykkeenä. Kehitysmaissa villiruoalla on yhä suuri merkitys tulonlähteenä sekä 

tarpeellisena ravintolisänä, lääkkeenä ja rehuna. Nigerian eteläosissa villiruoka esiin-

tyy melkein joka toinen kerta kotitalouksien aterioissa (Chukwuone & Okeke 2012, 

1). Hyvin toimeentulevissa Euroopan maissa villiruoan hyödyntäminen on suhteelli-

sen vähäistä ja Suomessakin suuri osa luonnonsadosta jää keräämättä. Kuluttajien 

kiinnostus villiruoassa yhdistyviin tekijöihin, kuten terveellisyyteen, virkistymiseen, 

ympäristöystävällisyyteen ja luonnollisuuteen ovat luoneet metsäntuotteiden ja -

palveluiden ympärille taloudellista toimintaa, jonka markkinapotentiaalia on tutkittu 

runsaasti (esim. Pettenella, Secco & Maso 2007; Janse & Ottisch 2005; Seeland ym. 

2007).  
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Suomessa villiruokaa hyödynnetään matkailussa ja hyvinvointialalla, ja sen vientipo-

tentiaali on ollut keskeisesti esillä kansallisissa tutkimuksissa. Luonnontuotteiden 

taloudellisia hyödyntämis- ja alan kehittämismahdollisuuksia seurataan valtioneuvos-

ton ohjauksen alla (Maa- ja metsätalousministeriö 2017). Työ- ja elinkeinoministeri-

ön sekä ELY-keskusten luonnontuotealan toimialaraportteja on julkaistu jo kolme 

vuodesta 2015 lähtien (Ristioja 2017, 6). Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on 

koonnut myös tutkimustietoa potentiaalisista markkinoista tukemaan luonnontuo-

tealan toimintaohjelman kehitystyötä (Aitoluonto.fi 2017). Lisäksi Arktiset Aromit 

ry toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia luonnontuotealan hankkeita ja ylläpitää 

kattavaa verkkosivustoa aiheen tilastoista ja tutkimuksista erilaisiin ohjeistuksiin ja 

resepteihin (Arktiset Aromit ry 2017a). Luonnontuotteella viitataan luonnonvaraisten 

lisäksi myös puoliviljeltyihin raaka-aineisiin, sekä raaka-aineista jatkojalostettuihin 

kulutustuotteisiin (Ristinoja 2017, 7).  

 

Pula-ajan korvikkeesta kansan suosioon  

 

Villiruoan käyttö on osa suomalaista perinnettä, ja luonnon tarjontaan on tukeuduttu 

pitkin maan historiaa. Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla 90 prosenttia Suomen kan-

sasta oli maatalousväestöä, ja ravintoa oli niukemmin saatavilla (Rautavaara, Typpi 

& Vainio 1996, 11). Ajan henkeen kuului säästäväisyys ja viljelysadon jäädessä riit-

tämättömäksi luonnonantimet toivat ilmaisen lisän ruokapöytään. Kasvien juuret, 

lehdet ja silmut olivat tällöin osa arkista ravintoa (Moisio ym. 2008, 6). Riistalla, ja 

varsinkin metsäkanalinnuilla, oli suuri merkitys vaihtoehtoisena ravintona kotieläin-

ten käyttämisen sijaan (Malinen & Väänänen 2015, 175). Nälkävuosina ja sodan pu-

la-aikana villikasvien merkitys kasvoi (Svanberg 2012, 317) ja ne korvasivat vaike-

asti saatavilla olevia tuotteita. Kahvi vaihtui voikukan juuriin ja makeiset kuivattui-

hin mustikkoihin (Moisio ym. 2008, 6).  

 

Sodan jälkeen varsinkin korvikkeina käytetyt villikasvit jäivät syrjään, ja jalostettu-

jen elintarvikkeiden osto ja kulutus lisääntyivät merkittävästi teollisen kehityksen 

myötä (Rautavaara 1979, 5). Myös mausteiden parempi saatavuus ja halvan pippurin 

saapuminen vähensivät villiyrttien käyttöä (Moisio ym. 2008, 6). Kiinnostus luonnon 

hyötykasveihin lähti uudelleen nousuun 1970-luvulle saavuttaessa, mikä oli osaltaan 

seurausta ympäristöasioihin havahtumisesta (Holmberg & Eklöf 2009, 13). Samoihin 
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aikoihin ymmärrettiin myös joidenkin elintarviketuotannossa käytettyjen kemikaa-

lien myrkyllisyys ja haittavaikutukset (Rautavaara 1979, 6). Luonnonmukaisen ja 

kansanterveydellisen elämäntavan puolestapuhuja Toivo Rautavaara (1982, 5) mai-

nitsee tällöin syntyneen ”vihreän aallon”, jossa korostetaan ekologista, eettistä ja 

terveyttä edistävää elämäntapaa.  

 

Terveitä elämäntapoja ja luontaista terveydenhoitoa painottanut Rautavaara korosti 

valistustyössään luonnonantimien olevan kansallispääomaa, jota ei sopinut jättää 

hyödyntämättä (Rautavaara & Knuuttila 1982, 6). Hän kirjoitti jo sota-aikana hyöty-

kasvien käytöstä opaskirjan, ja jatkoi aiheesta parinkymmenen vuoden päästä ”vihre-

än aallon” aikaan elämäntapojen ollessa murroksessa (Moisio ym. 2008, 6). Sienikir-

jat olivat yleistyneet 1970-luvun aikana, mutta ”kasvisriistan” merkitys oli aliarvioitu 

Rautavaaran (1979, 11) mielestä. Hän kirjoitti useita kirjoja hyötykasvien ja marjojen 

käyttömahdollisuuksista ja hyötyvaikutuksista, kuten kotimaisten marjojen parem-

masta vitamiinipitoisuudesta verrattuna ulkomaalaisiin hedelmiin (Rautavaara & 

Knuuttila 1982, 9). Hyötykasvit ja marjat toimivat ravitsevina ja terveellisinä lisinä 

arjen ruoassa.  

 

Nykyään tilanne on pula-aikaan verrattuna päinvastainen. Ruokaa on tarjolla yllin 

kyllin ja on poikkeuksellista, jos ruokakaupan hyllyt nähdään vajaina. Ruokavali-

koiman lisäksi tuontitavaran osuus on lisääntynyt merkittävästi. Silti villiruoka kiin-

nostaa. Muutama vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa kolmannes suomalaisista ilmai-

si halukkuutensa lisätä villiruoan käyttöä (Nelimarkka 2013, 4). Villiruoka kiinnostaa 

myös kaupunkialueilla. Niiden lähistössä järjestetään opastettuja kierroksia, joissa 

autetaan lajitunnistuksessa ja annetaan eväät oman keruun aloittamiseen. Opaskier-

roksilla osoitetaan, että hyödynnettäviä lajeja löytyy myös urbaaneilta seuduilta, ja 

villiruoka voi olla osa kestävää kaupunkisuunnittelua, kuten McLainin ja muiden 

(2014, 221) tutkimuksessa todettiin.  

 

Villiruoan hyödyntämisessä keskeisessä osassa on raitis ilma ja luonnossa ulkoilu. 

Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi luonnossa liikkumisen on todettu lisäävän koettua 

henkistä hyvinvointia (Pasanen, Tyrväinen & Korpela 2014; Tyrväinen ym. 2014). 

Luonto onkin otettu osaksi myös sosiaali- ja hyvinvointipalveluita, kuten terapiaa ja 
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kuntoutusta, jotka pohjautuvat luonnon tarjoamaan elvyttävyyteen, toiminnallisuu-

teen ja yhteisöllisyyteen (Green Care Finland 2017).  

 

ELO-säätiöllä on tavoite lisätä villiruoka osaksi Suomen ruoka- ja elämysmatkailua 

(ELO-säätiö 11.12.2014). Keittiöammattilaiset kannustavat villiruoan käyttöön, ja 

villiruoka onkin lisääntynyt ravintoloiden listoilla, mutta myös suomalaisten kotilau-

tasilla. Poiminnoilla villistä luonnosta ruoasta saadaan kiinnostavampaa ja maistu-

vampaa (Nelimarkka 2013, 4). Suomalaisen villiruoan lähettilääksi nimetty Sami 

Tallberg ohjeistaa kursseillaan ja kirjoillaan villiyrttien ja -kasvien keruussa. Tall-

berg on julkaissut tähän mennessä useita villiyrttejä ja muita Suomen luonnon villejä 

raaka-aineita hyödyntäviä keittokirjoja. Hän jatkaa Rautavaaran jalanjäljissä tuotta-

malla tietoa villiruoan käyttömahdollisuuksista suomalaisten käyttöön (Tallberg 

2015, 17).  

 

Tallbergin lisäksi villiyrttien ja -vihannesten keräämistä opastavat muun muassa Rai-

ja ja Jouko Kivimetsä (Hortoilu 2017) sekä Helsinki Wildfoods (2017). Villiruokaan 

liitetään ajatus terveellisestä ravinnosta ja sen roolista hyvinvoinnin kulmakivenä. 

Villiruokaa pidetään luonnon tuotteena puhtaana, terveellisenä sekä ravintorikkaana 

varsinkin siinä olevien vitamiinien ja antioksidanttien vuoksi (Stryamets ym. 2015, 

2). Varsinkin villivihanneksia ja -yrttejä korostetaan takapihan superfoodeina (Hor-

toilu 2017), mutta myös villit marjat, sienet, kala ja riista saavat kehuja ravintoai-

nekoostumuksensa takia. 

 

Villiruoka harrastuksena 

 

Metsiin tottuneille villiruoan etsijöille Suomi on otollinen maa. Täällä sijaitsee mel-

kein 40 kansallispuistoa, joissa pätevät jokamiehenoikeudet (Hoyer & Salmela 2014, 

90). Luonnon monimuotoisuutta edistävät alueet sopivat täydellisesti sienten, marjo-

jen sekä villikasvien ja -yrttien keruuseen. Helposti tunnistettavat ja poimittavat vil-

likasvit ja sienet ovat kasvattaneet suosiotaan kotitalouksissa. Nokkonen ja suppilo-

vahvero ovat näistä mainioita esimerkkejä. Villiruoan keruuseen ja käyttöön liittyy 

alueen sosioekonominen tila. Stryametsin ja muiden (2015, 1) tutkimus osoitti, että 

taloudellisesti heikommin kehittyneillä alueilla Venäjällä ja Ukrainassa metsästä 

saatavien metsäntuotteiden keruu jatkuu tärkeänä osana elinkeinoa niin kotikäyttöön 
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sekä tulonlähteeksi. Sosioekonomisesti kehittyneemmällä alueella, kuten Ruotsissa, 

villiruoan keruu on taas pääosin virkistystoimintaa (mts. 1). Myös suomalaisille villi-

ruoan kerääminen ja pyytäminen on mielekästä vapaa-ajantoimintaa. 

 

Suomalaiset ovat olleet pitkään Euroopan innokkainta metsästäjäkansaa, joille met-

sästys on kestävää riistavarojen hyödyntämistä ja tasapuolisuutta metsästäjätutkinnon 

ollessa kaikkien suoritettavissa (Malinen & Väänänen 2015, 7). Luonnonvarakeskuk-

sen (5.7.2017) julkistuksen mukaan metsällä käyneiden määrä on kuitenkin vähenty-

nyt viime vuosina ja vuonna 2016 noin 304 000 riistanhoitomaksun suorittaneesta 

metsästäjästä alle 200 000 osallistui johonkin metsästysmuotoon. Pienpetoja ja tur-

kiseläimiä pyydettiin eniten, mutta myös pienriista, metsäkanalinnut sekä lihatuotan-

noltaan merkittävät hirvieläimet nousivat saaliseläiminä kärkeen (mt.). Metsästysoi-

keudet kuuluvat yleisesti maanomistajille, mutta myös kollektiivisia ja paikallisia 

oikeuksia tunnustetaan (Saastamoinen 1999, 24).  

 

Sienestysharrastusta on vaivannut laskusuhdanne, mutta se on kääntynyt viime vuo-

sina nousuun. Metsäntutkimuslaitoksen (nykyisin Luonnonvarakeskus) (29.11.2011) 

tutkimuksen mukaan vuonna 2010 sienestykseen osallistui noin 40 prosenttia aikuis-

väestöstä, joista suurempi osuus oli keski-ikäisiä tai sitä vanhempia naisia. Sienes-

tyksen suosio vaihtelee alueellisesti, ja sienestys on huomattavasti yleisempää Itä- 

kuin Länsi-Suomessa (mt.). Tähän vaikuttaa alueen perinteet, sillä Itä-Suomessa on 

totuttu käyttämään sieniä runsaasti (Piippo 2013, 152). Tuttujen tattien ja vahveroi-

den lisäksi rouskut ovat nousseet suomalaisessa sienikulttuurissa kärkikastiin (Hoyer 

& Salmela 2014, 82). Sienisadon hyödyntämisaste on silti matala ja on arvioitu, että 

Suomessa kasvavasta sienisadosta kerätään vain muutama prosentti (Saastamoinen 

1999, 23).  

 

Syötäväksi, mausteeksi tai rohdoksi kelpaavia villikasveja tunnetaan noin 200 lajia, 

joista suurinta osaa tavataan Etelä-Suomessa (Piippo 2005, 5). Suomi on kuitenkin 

vielä kehitysmaa villiyrttien käytössä verrattaessa esimerkiksi Kreikan villiyrttikult-

tuuriin. Tallberg (2015, 17) toteaa, että villikasvien hyödyntämisen tiedot ja taidot 

eivät ole tavoittaneet suurta yleisöä. Luonnonyrttejä ja -kasveja kerääkin aikuisväes-

töstä pienempi osuus verrattuna sieniin ja marjoihin (Luonnonvarakeskus 

29.11.2011). Villikasvien hyödyntäminen on kuitenkin herättänyt yhä enemmän 
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kiinnostusta, ja niitä myydään myös valmiiksi kerättyinä ja valmiiksi tuotteina, kuten 

kuivatun teen muodossa.  

 

Villiruoan saatavuus vaihtelee vuodenaikojen ja kasvuajan olosuhteiden mukaan. 

Kalassa ja riistassa on huomioitava myös lajikohtaiset pyyntiluvat ja -aika. Villiruoan 

sesonkisuuden takia säilöntä on korostunut tärkeäksi osaksi villiruoan hyödyntämistä 

(Rautavaara 1979, 215). Laadun heikentyessä nopeasti on ollut tärkeää kehittää toi-

mivia säilöntätapoja, jotta kerralla saatu suurempi erä on voitu hyödyntää ajan kans-

sa. Säilyvyyden parantamiseksi ja tuotteiden laadun varmistamiseksi on myös keruu 

optimoitu sääolosuhteiden ja kypsyysasteiden mukaisesti. Villivihannesten osalta 

parasta keruuaikaa koko Suomessa on toukokuu, jolloin lehtien maku on parhaimmil-

laan ennen kukintaa (Piippo 2005, 9). Sienien satoajat vaihtelevat, mutta alkusyksyä 

voidaan pitää varsinaisena sieniaikana (Rautavaara ym. 1996, 89). Marjojen poiminta 

ajoitetaan elo-syyskuulle ennen kuin ne kypsyvät liiaksi (Piippo 2005, 11). Riistan 

metsästysajat ajoittuvat yleisesti loppukesästä loppusyksyyn ja talveen (Suomen riis-

takeskus 2017). 

 

2.2 Tutkimuksen viitekehys ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä luvussa esiteltyyn taustaan vedoten voidaan todeta, että villiruoalla on paik-

kansa menneessä ja tämänpäiväisessä suomalaisessa kulttuurissa. Olen valinnut tut-

kielmani näkökulmaksi lähestyä villiruokaa kuluttaja- ja kulttuurintutkimuksen pe-

rinteestä, mikä nostaa tutkielmani kiinnostuksen aiheeksi villiruokaan ja sen kulutuk-

seen liittyvät merkitykset. Nämä merkitykset ovat sidoksissa vallitseviin kulutusnor-

meihin, mutta myös yhteiskunnallisiin muutoksiin.  

 

Tuotteen sijaan haluan tuoda tutkimuskohteeni esille sosiaalisesti jaettuja ja kulttuu-

rissa perittyjä merkityksiä sisältävänä villiruokana. Ruoka on aina kulttuurinsa tuote 

(Mäkelä 2002), jota voidaan käsitellä osana laajempaa ruokakulttuurin käsitettä. 

Kulttuuri määrittelee myös ruokaan liittyviä kulutusvalintoja ja valmistusmenetel-

miä. Kulttuurin tuottamaa ovat myös käsitykset siitä, millaista ruokaa arvostetaan ja 

millaisia raaka-aineita käytetään. Ruoan kautta on mahdollista tulkita vastavuoroises-

ti myös kulttuuria. Kuluttajia kiinnostava villiruoka tuntuu yhdistävän monia tämän-
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hetkisessä yhteiskunnassamme esillä olevia, mutta myös perinteissämme rakentunei-

ta merkityksiä. 

 

Ruoan tarkastelu kulttuurisena ilmiönä juontaa ruokatutkimuksen antropologian tut-

kimusperinteestä. Ruokatutkimus on kokonaisuudessaan laaja kenttä erilaisista näkö-

kulmista ruokaa lähestyviä tieteenaloja (Belasco, Jackson & Murcott 2013, 4), joista 

sosiologian ja antropologian tutkimusperinnettä noudattava suuntaus on vain yksi 

osa. Sosiologisessa kuluttajatutkimuksessa tarkastellaan kulutusvalintojen taustalla 

olevia tekijöitä, kuten kuluttajan tapaa ilmaista itseään kulutusvalinnallaan tai sitoa 

kulutuskohteeseen liittyviä merkityksiä identiteettiinsä. Kulutusvalintojen taustalla 

vaikuttavat ajatusmallit ja toimintatavat, jotka ovat taas sidoksissa kulttuuriin (Autio 

& Huttunen 2010). Haluan tutkielmassani tuoda esille villiruoan matkan kuluttajan 

käsissä metsästä pöytään sekä ymmärtää, millaisia merkityksiä tämä matka pitää si-

sällään.  

 

Kuluttajaekonomian pääaineessa on tutkittu paljon ruokaa ja sen kuluttamista mo-

nenlaisista näkökulmista, ja sosiologisen kuluttajatutkimuksen kautta sitä on lähestyt-

ty viime aikoina kahdessa maisterintutkielmassa. Mäkilä (2016) käsitteli ruoan mer-

kityksiä ja valintaa fitness-blogeissa, ja totesi tutkielmassaan, että ruoan puhtaus 

näyttäytyi blogeissa kotitekoisena, teollisen vastakohtana, eikä tullut esiin aikaisem-

pien tutkimusten tavoin luomuna tai kotimaisuutena. Saarnio (2017) käsitteli taas 

nuorten aikuisten liittämiä merkityksiä luonnollisuudesta ja keinotekoisuudesta uu-

tuusruokia, kuten hyönteisiä tai keinolihaa kohden. Kuluttajat kyseenalaistivat tutki-

muksessa keinotekoiseksi koettujen ruokien hyväksyttävyyden kulttuurissaan niiden 

aiheuttaessa epäilyjä turvallisuuteen ja puhtauteen liittyen (mt.). Ruokaan liittyviä 

merkityksiä on tutkittu myös muiden tieteenalojen maisterintutkielmissa, kuten kult-

tuuriantropologiassa ja uskontotieteessä.  

 

Tarkastelen villiruokaa kulutusprosessina ja kulttuurisena ilmiönä. Hyödynnän tul-

kinnassani kuluttajatutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen näkökulmaa, mutta myös 

tässä luvussa esittelemääni villiruoan tutkimusperinnettä. Hirsjärven ja muiden 

(2010, 164) mukaan tutkittavaa tapausta tulee käsitellä ainutlaatuisena ja sen tulee 

heijastua ilmiön tulkinnassa. Tutkielman tarkoituksena on esitellä villiruoan kulutuk-

sessa esille nousevia suomalaisen ruokakuluttajuuden monipuolisuutta ilmentäviä 
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tekijöitä. Omassa analyysissani tämä näkyy villiruoan matkan kuluttajan käsissä ja-

kamisessa kahtia sekä itse tekemisen merkitystä korostavassa teemoittelussa. Käsitte-

len muodostamiani temaattisia kokonaisuuksia enemmän neljännessä luvussa.  

 

Tutkimukseni pohjaksi olen muodostanut kaksi tutkimuskysymystä. Tutkimuksessani 

tarkastelen,  

- miten itse tekeminen on läsnä villiruoan kulutusprosessissa ja 

- miten villiruoka ymmärretään sen käyttäjien keskuudessa osana suomalaista 

ruokakulttuuria?  
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3 Ruoan kulttuurisuus ja ruokakuluttajuus  

 

Tämä luku käsittelee ruokaan liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja käsityksiä, jotka 

vaikuttavat ruoankulutusvalintoihin sekä muodostavat nykyajan ruokakuluttajuutta. 

Tuon aihetta esille ensisijaisesti suomalaista tai pohjoismaista ruoan kulutusta ja ruo-

kakulttuuria käsittelevien aiempien tutkimuksen avulla. Tässä luvussa en käsittele 

villiruokaa, vaan teoriaosuuden tarkoitus on muodostaa tutkimuksen sisällönanalyy-

sille lähtökohta tarkastella villiruokaa osana suomalaisten monipuolista ruokakulutta-

juutta.  

 

3.1 Ruoankulutus ja syöminen kulttuurin ilmentäjänä 

 

Kulutuksen tutkiminen kulttuurin kautta on tärkeä osa nykyistä kulutustutkimusta. 

Kulutusvalintaa ei voida tällöin nähdä yksinkertaisena ja yksitasoisena toimintana, 

vaan kyse on kulttuurissa vallitsevien monisävytteisten merkitysten aineellistumises-

ta valinnassa (Moisander 2005, 37). Valinnan takana olevat merkitykset voivat jäädä 

kuluttajalle tiedostamattomiksi, mutta ne tuntemalla kuluttaja voi rakentaa myös tie-

toisesti omaa identiteettiään tai tulla osaksi yhteisön kollektiivista identiteettiä. Iden-

titeetin rakennusaineena toimimisen lisäksi kulttuurissa vallitsevat merkitykset mää-

rittävät monia muita sosiaalisia toimintoja. Ruokakulttuuria sävyttävät yhtä lailla 

merkitykset, jotka tekevät joistakin toiminnoista ja valinnoista yleisempiä kuin muut. 

Täten tutustumalla paremmin tietyn alueen ruokaan ja ymmärtämällä ruokaan liitty-

viä kulttuurisia merkityksiä sekä niiden suhdetta yhteiskunnassa tapahtuviin muutok-

siin voidaan käsittää myös ruoankulutuskäytäntöjä (Mäkelä & Niva 2015, 173). 

 

Sirpaloituneessa kulutuskulttuurissa nykyajan kuluttaja kokee monenlaisia ristiriitoja 

ruoan kulutuksessa (Leipämaa-Leskinen 2007, 601). Olen hyödyntänyt ruokakulutta-

juuden jaottelussani professori Johanna Mäkelän (2002, 24) väitöskirjassaan esitte-

lemiä ruoan antinomioita eli syömisen rakenteen muutoksissa nykyaikana esiintyviä 

ja ihmisten kohtaamia ristiriitaisuuksia. Myös ruokasosiologi Alan Warde (1997) on 

käsitellyt ruokaan liittyvä binäärisyyksiä teoksessaan Consumption, Food and Taste, 

mutta Mäkelän (2002, 24) esittelemät vastinparit kuvastavat suomalaisen ruokakult-

tuurin muutoksia syömisen ulottuvuuksissa. Näitä vastinpareja ovat vaivattomuus – 
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vaivannäkö, terveys – nautinto, vastuullisuus – itsekeskeisyys, teknologisuus – luon-

nollisuus, yksin – yhdessä sekä turvallisuus – vaarallisuus (mts. 24–32). Vastinparit 

tuovat esille ruoankulutuksessa ilmenevät ristiriidat (Leipämaa-Leskinen 2007, 602), 

joita kuluttaja joutuu pohtimaan tehdessään omaa elämäntyyliään tukevia kulutusva-

lintoja (Mäkelä 2002, 25). Vastinparit ovat kuitenkin yhtä lailla kulttuurissa jaettuja 

ja sosiaalisesti rakentuneita, minkä vuoksi ne ovat laajasti pinnalla ruokakeskustelus-

sa.  

 

Mäkelä (2002, 33) on todennut syömisen rakenteen, kuten ateriarytmin, aterioiden 

lukumäärän, sisällön sekä syömisen sosiaalisen organisoitumisen olevan jatkuvassa 

muutoksessa. Välipalojen määrä on kasvanut ja erilaiset vaihtoehtoiset ruoat ovat 

lisääntyneet (mts. 33–34). Vastinparien luomien ristiriitaisuuksien lisäksi kuluttajan 

valinnanmahdollisuudet ovat lisääntyneet ruokavalikoiman kasvaessa. Tuttuun ja 

turvalliseen nojaava ihminen on kuitenkin Rozinin (1976) mukaan kaikkiruokaisena 

aina houkutuksen äärellä halutessaan kokeilla uusia vaihtoehtoja. Tämän kaikkiruo-

kaisen ristiriidan (omnivore’s paradox) keskiössä on, mitä näistä kaikista vaihtoeh-

doista lopulta syödään.  

 

Ruokavalintojen lisäksi kuluttaja on vieraantunut tutuista käytänteistä ja on jatkuvan 

pohdinnan edessä ruokajärjestelmän muutoksien vuoksi siitä, miten, milloin ja miten 

paljon hänen tulisi syödä (Fischler 1980, 948). Tätä gastro-anomiaa mukaillen Ilmo-

nen (1987, 35) on esitellyt kulutusanomian, jonka keskiössä on myös hämärtynyt 

kulttuurinen käsitys hyvän ja huonon välillä. Tällöin kulutuksessa ja ruoassa ei ole 

selviä kriteerejä, millainen ruoka tai kulutus on hyvää ja millainen huonoa. Ihmiset 

määrittelevät oikeanlaisuutta kuitenkin jatkuvasti uudelleen. Tietynlaisten raaka-

aineiden, ruokien ja käytänteiden suosiminen sekä kulttuurinen myötämielisyys vah-

vistavat kulttuurissa vallitsevaa käsitystä kyseisten vaihtoehtojen kuuluvuudesta 

kunnollisiin ja oikeanlaisiin ruokiin ja ruokarakenteeseen (Mäkelä 1990, 7).  

 

Mäkelä (2002, 34) on todennut, että nykyaikana ruokaan liittyvät ideaalit ja realiteetit 

ovat jatkuvassa jännitteessä. Ihanteellinen terveellinen syöminen voi konkretisoitua 

eri tavoin todellisuudessa ja ihmisen käsityksessä sen toteutumisesta omassa elämäs-

sä (mts. 34). Erityisesti rajallinen aika vähentää monen suomalaisen kuluttajan mie-

lestä mahdollisuutta toteuttaa terveellistä, nautinnollista ja huolella valmistettua ruo-
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kaa sekä yhdessä syömistä (Leipämaa-Leskinen 2007, 600). Nautinnollisuuden vas-

takohtana on pitkään ollut terveellinen ruoka (Mäkelä 2002, 26). Tuotekehittelyn 

kautta markkinoille tulleet terveysvaikutteiset elintarvikkeet sekä laajentunut vali-

koima eksoottisia ravinnetiheitä superruokia ovat osaltaan edesauttaneet kuluttajien 

käsityksen muuttumista nautinnollisen ja terveellisen ruoan täydellisestä vastakkai-

suudesta (Mäkelä 2002, 26). Maukkaiden, mutta terveellisten tuotteiden lisääntyessä 

kuluttajat tuntuvat myös haluvan ruoaltaan hyvää oloa, mikä on ehkä omalta osaltaan 

vaikuttanut vastakkainasettelun lieventymiseen. 

 

Antropologi Claude Lévi-Strauss (2008, 41) on pyrkinyt osoittamaan kulinaarisen 

kolmion avulla, että ruoanvalmistustavat ja ruoan kypsentäminen ovat kulttuurissa 

määritettyjä. Käsittelemättömistä, raaoista raaka-aineista muodostuu ruoan valmis-

tuksen, kuten keittämisen ja paistamisen kautta kulttuurisia tuotteita (mts. 41). Kuli-

naarista kolmiota on sovellettu monissa ruokatutkimuksissa ja se on havainnollista-

nut ruokaan liittyvää luonnon ja kulttuurin suhdetta. Tämä suhde asettaa työstämät-

tömän ja työstetyn vastakkain, ja tuo siten ruoanvalmistuksen tärkeään rooliin ravin-

non kulttuuristumisessa ruoaksi. Mannisen ja Palojoen (2012, 85) tutkimuksessa ruo-

anvalmistuksen eri tilanteiden ja tekijöiden on todettu tuottavan iloa. Esimerkiksi 

itsensä yllättäminen ja ruoan esteettisyys tuottivat iloa, kuten myös vaihtelun ja nau-

tinnon saaminen sekä yhdessä tekeminen ja oppiminen (mts. 85).  

 

Ruoka on merkittävässä osassa kulttuuria siihen liittyvän tavan tuoda nautintoa ja 

vahvistavan yhteisöllisyyttä. Yhdessä nautittu ateria vahvistaa sidettä kulttuuriin ja 

luo puitteet perhesiteiden ylläpitämiselle (Jackson ym. 2013, 72). Mäkelän (2002, 

35) mukaan ihmisestä tulee sitä, mitä ja miten hän syö, ja täten esimerkiksi vieraille 

tarjottavalla ruoalla pyritään luomaan tietynlainen vaikutelma siihen liittyvien merki-

tysten heijastuessa tarjoajiinsa. Ruokahetken jakamisen ja ruoasta yhdessä nauttimi-

sen vastinpareiksi on noussut elämän yksilöllistymisen ja syömiseen käytettävän ajan 

vähentymisen vuoksi yksin syöminen, jossa Mäkelän (2002, 31) mukaan puuttuvaa 

seuraa simuloidaan esimerkiksi lukemalla lehteä, katsomalla televisiota tai näpertä-

mällä puhelinta.   

 

Kuten syömäkelpoisuus ja syömäkelvottomuus ovat alati uudelleen määrittelyn alla, 

myös ne tavat, joilla ruokia valmistetaan ja nautitaan, luovat ja uusivat kulttuuria 
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(Lévi-Strauss 2008, 41). Yhteisön käyttämät yhteiset ruoat luovat kulttuurista yh-

teenkuuluvuutta, vahvistaneet kansallista identiteettiä sekä ylläpitäneet kulttuuripe-

rintöä (Ruokatieto 2009, 13). Suomalainen ruokakulttuuri on naapurimaidemme ruo-

kakulttuurien vaikutteiden lisäksi omaksunut Räsäsen (1980, 47) mukaan yhteiskun-

nallisten toimenpiteiden ja muutosten kautta piirteitä kansanvalistuksen terveellisistä 

ruoista, kaupungistumisen myötä tulleista uusia virtauksista sekä perinneruokien vaa-

limisesta. Sitä on kuvattu urbaaneja piirteitä omaavaksi ja nostalgiasävytteiseksi 

(Heinonen 1998, 317). Suomalaisen ruokakulttuurin keskiössä ovat kuitenkin aina 

olleet suomalaiset raaka-aineet ja niiden ominaismakujen tunnistettavuus (Ruokatieto 

2009, 19). 

 

3.2 Kulutuseetokset ja ruoan kulutuksen politisoituminen 

 

Kulutusta voidaan tarkastella eetoksien kautta, jotka ilmentävät kuluttajille tietyllä 

ajanjaksolla ominaisia ajattelutapoja. Huttusen ja Aution (2010, 147) mukaan eetok-

set muodostuvat kulttuurin jäsenten kollektiivisesti jaetuista käsityksistä siitä, mitkä 

ovat oikeita ja vääriä tapoja toimia kyseisessä kulttuurissa. Kulutuseetokset sisältävät 

moraalisia sääntöjä, joilla kuluttaja oikeuttaa kulutusvalintansa (mts. 146). Kulu-

tuseetoksien lähtökohdat voivat olla erilaisia eri aikoina, mutta usein ne syntyvät 

yhteiskunnallisten muutosten kautta. Ne ilmentävät syntymäajanjaksolleen tyypilli-

siä, samassa kulttuurissa jaettuja ajattelumalleja ja toimintoja myös myöhemmissä 

vaiheissa. Huttunen ja Autio (2010, 151) ovat todenneet, että kuluttaja voi sisäistää 

helposti useita limittäisiä eetoksia ja niiden sisältämiä normeja, vaikka eetokset kil-

pailisivat tai olisivat ristiriidassa toisiinsa nähden. Kulutuseetokset voidaan kiteyttää 

osin tiedostetuiksi ja osin tiedostamattomiksi kulttuurissa tyypillisiksi ja hyväksy-

tyiksi keskustelutavoiksi kulutuksesta (mts. 147).  

 

Heinonen (1998, 378) toi esille väitöskirjassaan, että Suomessa sota- ja pula-aikojen 

kotitalousneuvonnan ja kuluttajavalistuksen takana oleva ideologia pohjautui ajan 

talonpoikaiskulutuseetokseen. Eetoksen moraalisessa keskiössä olivat säästäväisyys, 

omavaraisuus, ahkeruus, taloudellisuus, siisteys ja kunnollisuus (Huttunen & Autio 

2010, 146). Kotitalousneuvonnalla ja kuluttajavalistuksella pyrittiin muuttamaan 

kansalaisten käytäntöjä kohti ideologian mukaisia oikeampia tapoja toimia (Heino-
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nen 1998, 378). Huttusen ja Aution (2010, 147) tutkimuksen mukaan Heinosen 

(1998) esittelemä agraarinen eetos on yhä läsnä eritoten vanhempien suomalaisten 

kuluttajien kertomuksissa, joissa omavaraisuus ja nuukuus ovat ylpeyden aiheita. 

Tutkimuksen mukaan ikääntyneemmät kuluttajat nostalgisoivat vanhoja hyviä aikoja 

ja suhtautuivat kielteisesti kulutusta painottavaan nykysuuntaukseen (mts. 151).  

 

Sota-ajan ja pula-ajan päätyttyä syntyi agraarisen kulutuseetoksen haastava taloudel-

linen kulutuseetos, jossa painottuivat yksilökeskeisyys ja hyödyn maksimointi (Hut-

tunen & Autio 2010, 146). Varsinkin 1950–1960-lukujen aikana, kun Suomessa siir-

ryttiin kohti kulutusyhteiskuntaa, kuluttajavalistustyössä painotettiin rationalisointia 

ja taloudellista suunnittelua (Heinonen 1998, 379, 381). Tähän pohjautuu taloudelli-

nen kulutuseetos, jossa ihminen ymmärtää ja kontrolloi vahvasti omia resurssejaan 

pyrkien säästäväisyyteen ostaen pääosin hyvää halvalla (Huttunen & Autio 2010, 

151). Kulutusvaihtoehtojen lisääntyessä ja kuluttajien tulotason kohentuessa syntyi 

myös protestanttisen talonpoikaiskulutuseetoksen kilpailijaksi hedonistinen ja mieli-

hyvää tavoitteleva romanttinen kulutuseetos (Autio, Huttunen & Puhakka 2010; ks. 

myös Campbell 1987). 

 

Suomalaisessa kulutuksessa nautinnon ilmaiseminen on jäänyt kuitenkin talonpoi-

kaisideologian ja kuluttajan itsekontrollin taakse, ja hedonismi tuli Aution, Huttusen 

ja Puhakan (2010, 95–96) mukaan esille kuluttajien puheissa enemmän askeettisena 

kuin romanttisena hedonismina. Täällä hedonismi on myös kietoutunut säästämisen 

ja kulutuksen kautta keskiluokkaistumiseen, jossa nautinnot ansaitaan tekemällä en-

sin työt (mts. 95). Kulutuksessa hinta on yhä tärkeä valinnanperuste suomalaiselle 

kuluttajalle (Ollila 2011), mutta sen vastapainoksi on noussut ekologisuutta ja eetti-

syyttä arvostava vihreä kulutuseetos (esim. Autio, Heiskanen & Heinonen 2009; Hut-

tunen & Autio 2010). Vihreän kuluttajan valinnat kumpuavat yhteiskunnallisista 

elämäntapavalinnoista, kuten maltillisesta kulutuksesta sekä kestävistä ja vastuulli-

sista lähtökohdista. Vihreä kuluttajuus on myös kulutuksen kontrolloimista ja vihreää 

kansalaisuutta (Moisander 2007, 409–409).   
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Vastuullinen ruoankulutus 

 

Goodmanin (2003, 1) mukaan ruoka-alalla on tapahtunut laadullinen käännös, kun 

kiinnostuneisuus ennen marginaalissa olleita ruokajärjestelmiä, kuten luomu- ja lähi-

ruokaa kohtaan on kasvanut. Ruoankulutuksessa on alettu vaalia yhä enemmän vas-

tuullisuutta tuotannossa ja jakelussa, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä sekä eläin-

ten hyvinvointia ja maaseudun elinvoimaisuutta (Jackson ym. 2013, 173; Lockie 

2009, 193; Autio ym. 2013, 564). Valitessaan vaihtoehdon globaalistuneelle ruoka-

järjestelmälle kuluttaja liittää vaihtoehtoiseen muotoon, kuten lähiruokaan liittyviä 

merkityksiä omaan identiteettiinsä ja elämäntapoihinsa (Autio ym. 2013, 564). Kulu-

tusvalinnan myötä läheltä saatujen raaka-aineiden sisältämät merkitykset ja paikallis-

ten yrittäjien tukeminen muodostuvat osaksi kuluttajan identiteettiä. Ruokavalinta 

ilmentää täten yksilöä, mutta myös tämän yhteisöä ja suhdetta kulttuuriin (Mäkelä 

2002, 18).  

 

Kuluttajat suhtautuvat tavallisiin tuotantomenetelmiin verrattaessa myönteisemmin 

vaihtoehtoisiin ruokajärjestelmiin sekä niiden terveydellisiin ja vastuullisiin ominai-

suuksiin perustuvaan laatuun (Jackson ym. 2013, 166). Luomu eli luonnonmukainen 

ruoantuotanto on laissa määritelty ja säädelty (Mononen & Silvasti 2012, 16). Luo-

mussa ei käytetä keinotekoisia kasvunedistäjiä tai torjunta-aineita, vaan siinä hyö-

dynnetään kasveille luonnollisia menetelmiä menestyä ja torjua katoa. Nivan ja mui-

den (2004, 10) tutkimuksessa luomutuotteiden kulutuksessa korostuivat eläinten, 

luonnon ja oman hyvinvoinnin lähtökohdat. Kuitenkin venyvämpi ja tulkinnallisempi 

paikallisen ruoan tarjontamalli, lähiruoka kiinnostaa suomalaisia kuluttajia luomu-

tuotantoa enemmän (Mononen & Silvasti 2012, 16).  

 

Lähiruokaa arvostetaan sen turvallisuuden, ravinteikkuuden, eettisyyden ja parem-

man maun takia (Autio ym. 2013, 564). Suosionsa takia länsimaissa on paikoin hel-

pompi kuluttaa lähellä tuotettua ruokaa kuin kolmansissa maissa (Freidberg 2009, 

10), joissa tuontiruoka on yleistynyt kovaa vauhtia. Lähiruoka on kestävämpi ruoan-

tuotannon muoto, joka tukee paikallisia talouksia ja lyhentää ruokaketjua tuottajalta 

suoraan kuluttajalle (Autio ym. 2013, 564). Paikallisuuden tukeminen, ympäristöys-

tävällinen tuotanto ja eettisen kuluttamisen uudet muodot viittaavatkin kuluttajien 
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tarpeeseen vahvistaa heikentynyttä yhteyden tunnetta globalisaation myötä etäänty-

neeseen ruokajärjestelmään (Jackson ym. 2013, 3).  

 

Vaikka luomu- ja lähiruoan kulutusta voidaan lähestyä vihreän kulutuseetoksen kaut-

ta, on todettava, että kyseisiä tuotantomuotoja voidaan myös suosia useista eri lähtö-

kohdista (Mäkelä & Niva 2015, 178). Hartikaisen ja muiden (2014, 288) tutkimuksen 

mukaan suomalaisten kuluttajien ykkösostokriteeri ruoassa on maku, jota seuraavat 

laatu, hinta, turvallisuus ja kotimaisuus. Vasta näiden tekijöiden jälkeen kuluttajat 

kertovat painottavansa terveellisyyttä, ekologisuutta ja eettisyyttä (mts. 288).  

 

Risku-Norjan ja Monosen (2012, 188) mukaan lähiruoan suosimiseen liittyy myös 

arvostus kansallista identiteettiä ja kulttuuria kohtaan. Kuluttajat liittävät lähiruokaan 

ajatuksia tuoreudesta, laadusta, omaleimaisesta ruokakulttuurista ja maaseudun elin-

voimaisuudesta (mts. 194). Suomalaiset ovatkin sitoutuneita kotimaista alkuperää 

olevaa ruokaa kohtaan (Niva, Mäkelä & Kujala 2004, 23). Aution ja muiden (2013, 

564, 567) tutkimuksen mukaan kuluttajat liittivät lähiruokaan myös käsityöläisyyttä 

ja vaivan näkemistä. Tutkimuksen kuluttajat kokivatkin eritoten itse kasvatetun ja 

hankitun ruoan kaikista autenttisimmaksi, aidoimmaksi ruoaksi (mts. 564).  

 

Mäkelä ja Niva (2015, 174) ovat todenneet, että kestäviä kulutusvalintoja tehdään 

ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyvien huolten lisäksi tapojen, maun, käy-

tännöllisyyden sekä yksilön terveyttä ajavien lähtökohtien pohjalta. Esimerkiksi sa-

tokausituotteisiin voi vaikuttaa juuri tavat ja täyteläisempi maku, mutta myös säästä-

väisyys kyseisten tuotteiden ollessa myyntiaikaan halvempia. Satokausituotteet il-

mentävätkin hyvin aiemmin esiteltyjen kulutuseetoksien päällekkäisyyksiä ja paikoit-

taisia ristiriitaisuuksia. Laatu määräytyy subjektiivisesti kuluttajan omien, mutta 

myös kulttuurissa sille asetettujen kriteerien mukaisesti. Vihreä kuluttaja on usein 

valmis maksamaan korkeampaa hintaa paremmaksi kokemastaan laadusta (Huttunen 

& Autio 2010, 151), kun taas satokausituotteissa hyvää saa halvalla säästäväisyyden 

kulutuseetoksen tavoin.  

 

Pecoraron (2009, 5-6) tutkimuksessa nousi esille yksilöiden henkilökohtaisiin arki-

kokemuksiin, tuntemuksiin ja näkemyksiin nojaavia erilaisia eettisen ruoan kulutta-

misen diskursseja. Aktiivisen ja tiedostavan kuluttajan diskursseissa esille nousi alt-



21 

 

 

 

ruistinen diskurssi sekä terveyden ja turvallisuuden diskurssi (mts. 6, 11). Samat dis-

kurssit löytyvät myös Mäkelän (2002, 28) syömisen ulottuvuuden vastuullisuuden ja 

itsekeskeisyyden vastinparista, jossa kärjistetysti vastakkain ovat egoistinen, omaan 

hyvinvointiin keskittyvä kriteeristö ja kulutusvalinnan seurauksia pohtiva vastuulli-

nen, eettis-moraalinen kriteeristö. Pecoraron (2009, 5) altruistinen diskurssi on eetti-

sen ruoan kulutuksen ideaali, jossa kuluttaja ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa 

kulutusvalintansa seurauksista sekä haluaa tietoa sen vaikutuksista muille ihmisille ja 

eläimille. Kuluttajien turvallisuuden kaipuulle pohjautuvassa terveyden ja turvalli-

suuden diskurssissa kuluttaja taas pyrkii riskienhallintaan oman, mutta myös muiden 

turvallisuuden näkökulmasta (mts. 2, 5). 

 

Mäkelä (2002, 34, 36) toteaa, että ruokaratkaisuista on tullut nykyaikana poliittinen 

ja moraalinen kysymys, ja esimerkiksi myös ruokakoriin valitsematta jättäminen voi 

olla aktiivinen kannanotto. Pecoraron (2009, 6) esittelemät aktiivisen ja tiedostavan 

eettisen kulutuksen diskurssit ovat individualistisia, joissa kuluttaja olettaa voivansa 

vaikuttaa ja hallita kuluttamisesta aiheutuvia ongelmia. Vaihtoehtoisien ruokajärjes-

telmien hyödyntäminen voidaan nähdä osana myös vastuullisuuteen velvoittavaa 

moraalista suuntausta (Jackson ym. 2013, 3), jossa kulutusvalinnoilla tavoitellaan 

kollektiivista hyvinvointia. Vaatiessaan ruoalta parempaa laatua, turvallisuutta, eko-

logisuutta ja eettisyyttä kuluttajan voidaan nähdä asettuvan kansalaisen rooliin 

(Lockie 2009, 193), mikä on luonut pohjan ruokakansalaisuuden käsitteelle (Jackson 

ym. 2013, 173; Mäkelä & Niva 2015, 178). Kansalaisen roolissa kuluttaja omaksuu 

yhteisiä vastuita ja velvollisuuksia (Lockie 2009, 193). 

 

3.3 Luottamus ruokaan: toive puhtaudesta ja luonnollisuudesta 

 

Globalisaatio on tehostanut elintarvikkeiden tuotantoa ja liikkuvuutta. Ruokaa tulee 

yhä useammin globaaleilta markkinoilta kuin pieniltä tuottajilta tai paikallismarkki-

noilta. Suurien elintarvikeyritysten ja kauppojen omat merkit valtaavat hyllytilaa 

etäännyttäen kuluttajaa entisestään ruoan varsinaisesta tuottajasta (Kjaernes ym. 

2007, 2). Käännös kohti vaihtoehtoisia ruokajärjestelmiä ja vastuullista kuluttajuutta 

vetoaa kuluttajiin, jotka kaipaavat läpinäkyvää, turvallista ja tuttua ruokaa lyhemmil-

lä jakeluketjuilla. Lähiruokaa hyödyntäessään kuluttajan on mahdollista vierailla 
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tuotantotilalla sekä todella varmistaa ostamansa tuotteen alkuperä ja kasvuolosuhteet 

(Autio ym. 2013, 566). Varmistamisen halu turvallisuuden ja alkuperän suhteen liit-

tyy ruokakriisien luomaan riskien tiedostamiseen. 

 

Vaikka ruoka on nykyaikana valvotumpaa kuin koskaan aiemmin, valvonnan sää-

döksissä ja velvoitteissa on kuitenkin tasoeroja kansallisilla, eurooppalaisilla ja glo-

baaleilla markkinoilla (Kjaernes ym. 2007, 2). Ruokaan liittyvän huolen muodostu-

miseen on vaikuttanut globaalia ruokajärjestelmää järisyttäneet ruokaskandaalit sekä 

Food Scare -käsitteen muotoutuminen, jonka lähtökohtana on 80-luvulla Iso-

Britanniassa levinneet salmonella-tartunnat (Jackson ym. 2013, 185). Lihaan liitty-

vistä kriiseistä yksi tunnetuimmista on Euroopassa 90-luvulla levinnyt hullun lehmän 

tauti (BSE), joka lisäsi pelokkuutta tehostunutta tuotantoa kohtaan (Kjaernes ym. 

2007, 3). Mikrobiologisten tautien lisäksi ruokapelon kohteeksi ovat tänä päivänä 

muodostuneet myös erilaiset kemialliset lisäaineet, makeutusaineet ja säilöntäaineet 

(Jackson ym. 2013, 185). 

 

Ruokakriisien myötä sosiologi Ulrich Beckin (1992) riskiyhteiskunnan näkökulmat 

ovat arkipäiväistyneet yhteiskunnassa ja kuluttajat varautuvat yhä systemaattisemmin 

esillä oleviin ongelmiin. Aikaamme sävyttävätkin erilaiset huolet ja ahdistuneisuus 

(age of anxiety), joita kuluttajat kohdistavat ruokaan ja sen valintaan (Jackson 2010, 

151). Mäkelä (2002, 31) arvioi nykyisen kuluttajan olevan jopa ylitietoinen ruokaan 

ja syömiseen liittyvistä riskeistä. Haitallisimpina riskitekijöinä suomalaiset kuluttajat 

pitivät eläinten kautta leviäviä tauteja, kuten salmonellaa, ympäristömyrkkyjä, kuten 

lyijyä ja kadmiumia, sekä lääkejäämiä eläimille syötetyistä antibiooteista tai hormo-

neista (Latvala 2009, 53). Tavanomaisempiin riskeihin, kuten pilaantumiseen verrat-

tuna kuluttajan on suorastaan mahdotonta tunnistaa omin aistein edellä mainittuja 

ruokariskejä, joiden oireet voivat olla nopeita tai ilmetä pidemmän ajan päästä (Mä-

kelä 2002, 31).  

 

Vaikka Suomessa elintarviketurvallisuus ja -hygienia sekä eläintautitilanne ovat va-

kaalla pohjalla, ovat BSE:n kaltaiset kriisit luoneet epäluuloa tuotantoa kohtaan, mut-

ta myös lisänneet valveutuneisuutta puhtautta ja kotimaisuutta kohtaan (Massa & 

Paloniemi 2002, 62, 74). Suomalaiset kuluttajat haluavat tietoa ruoan turvallisuudes-

ta (Latvala 2009, 78), ja tässä he joutuvat pitkälti luottamaan valvoviin viranomaisiin 
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sekä elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin. Ilman pakkausmerkintöjä kuluttajilta 

puuttuu usein varsinainen tieto arvioida kulutustuotteiden laatua, minkä vuoksi Mä-

kelä (2002, 206) pitääkin ruoan turvallisuuden ja sitä vastoin asettuvan vaarallisuu-

den luokittelua enemmänkin mielikuviin perustuvina asioina. Yleisesti suomalaisten 

luottamus ruokaan kohtaan on suurta ja epäilyt liittyvät tiettyihin tuoteryhmiin (mts. 

31).  

 

Kjaernesin ja muiden (2007, 7) mukaan luottamuksen puute liittyy ihmisten keskuu-

dessa olevaan epävarmuuteen ja ennustamattomuuteen, jonka taustalla ovat yhteis-

kunnallisten muutokset sekä terveys- ja ympäristöuhkat. Kuluttajan luottamus vah-

vistuu omien kokemusten ja sosiaalisten suhteiden perusteella rakentuvan tuttuuden 

(familiarity) kautta, mutta myös kaupanteolle rakentuneiden institutionaalisten ke-

hysten luoman yleisluontoisen luottavaisuuden (confidence) avulla (mts. 26–27). 

Esimerkiksi lähiruoka luo luottamusta kuluttajan ja tuottajan välillä henkilökohtai-

semmalla tasolla, joka perustuu tuttuuden vahvistamiseen (Mäkelä 2002, 32).  

 

Luottavaisuus pohjautuu taas luottamukseen järjestelmää ja valvovia instituutteja 

kohtaan. Kjaernesin ja muiden (2007, 1-2) mukaan luottamuksen puutetta ja huolta 

on tärkeää peilata siihen, miten maassa on hoidettu ruokakriisejä. Esimerkiksi norja-

laisille luottamus naudanlihaan on itsestäänselvyys, joka perustuu kulttuurissa jaet-

tuihin normeihin sekä standardoidun ja valvotun toimitusketjun luomiin oletuksiin 

(mts. 178). Mäkelän (2002, 32) mukaan suomalaisten luottamus valvoviin instituuti-

oihin symboloi kotimaisuuteen liitettävää puhtautta ja turvallisuutta.  

 

Luottamuksen puute ei kuitenkaan aina heijastu siihen, mitä kuluttajat lopulta ostavat 

ja syövät varsinkin, kun kyseessä on kulttuurin ruokavaliossa ja arkisissa rutiineissa 

suuren roolin omaavia raaka-aineita (Kjaernes ym. 2007, 186). Pitkällä aikavälillä 

tarkasteltuna BSE-kriisin vaikutuksien kuluttajien ruokavalioratkaisuihin ja ruoka-

kulttuuriin on arvioitu olleen vähäisiä, mutta tapauksen uskotaan lisänneen kiinnos-

tusta lihan alkuperämerkintöihin (Massa & Paloniemi 2002, 86).  
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Kulttuuri turvallisen ruoan määrittäjänä 

 

Kulttuuri määrittelee sen, mitä pidetään syötäväksi kelpaavana ja mitä taas syömä-

kelvottomana (Mäkelä 2002). Historian saatossa ihmisyhteisöissä on muodostunut 

kulttuurisesti jäsentyneitä puhtauden ja epäpuhtauden käsitteitä ruokaan liittyen, joita 

antropologi Mary Douglas (2000) on 60-luvulla ilmestyneessä kirjassaan Purity and 

Danger analysoinut. Vuosituhannen vaihteen jälkeen ruokasanastoon on kuitenkin 

ilmaantunut uusia hyvän ja pahan ruoan ilmaisuja, joita värittävät niihin liittyvät ad-

jektiivit, kuten vaarallinen roskaruoka, epäluonnollinen geenimanipulaatio ja super-

luontainen luomu (Kjaernes ym. 2007, 2). Nämä kuvastavat kulttuurissa muotoutu-

neita merkityksiä, joita kuluttajat liittävät ruoantuotannon ja -jalostuksen teknologis-

tumiseen sekä siihen kohdistuvaan epäilykseen.  

 

Ruokaskandaalit ja -kriisit ovat muokanneet ihmisten käsitystä ruoan turvallisuudes-

ta. Ne ovat todentaneet riskien ja huolen aiheuttajiin liittyvää luonnottomuutta sekä 

aiheuttaneet epäjärjestystä poikkeamalla totutusta ja luonnollisesta tilasta (Anttonen 

& Viljanen 2000, 13). Luonnollisuus on Mäkelän (2002, 28) antinomioissa teknolo-

gisuuden vastinpari, jossa korostuvat jalostamattomuus, puhtaus ja turvallisuus. 

Luonnollisuuden vastinparina oleva teknologisuus ilmentää taas ruokajärjestelmän 

nopeutunutta muutosta (Jackson ym. 2013, 224). Sitä vierastetaan, vaikka teknologi-

nen kehitys on läsnä kotitalouden arkisissa toiminnoissa, kuten ruoan säilönnässä ja 

valmistuksessa (Freidberg 2009, 12–13). Tavanomaisissa ja arkisissa asioissa tekno-

logia ei kuitenkaan tunnu vieraalta, koska sen hyödyntäminen ei tuota kuluttajien 

totutuissa tavoissa ristiriitaa (Mäkelä 2002, 29).  

 

Vaikka teknologiaa hyödynnetään yleisesti ja sen käyttö on turvallista, herättää erito-

ten ruoan luonnollisuuteen puuttuminen kuluttajissa epäluuloa (Mäkelä 2002, 29). 

Piiroisen, Mäkelän ja Nivan (2004, 18) tutkimus osoitti, että suomalaiset suhtautuivat 

luottavaisimmin luonnolliseksi koettua, luomutuotettua naudanlihaa sekä käsittele-

mättömiä, tuoreita kasviksia ja hedelmiä kohtaan. Arveluttavimpia olivat taas pika-

ruoka ja geenimuunnettu tomaatti (mts. 18). Luonnollinen ja tuore eli käsittelemätön 

ymmärretään hyvänä, sillä siihen liittyy hyviä tekijöitä, kuten ravinteikkuus ja mauk-

kaus. Lisäksi näistä käsitteistä erotetaan epäilyttävinä pidettyjä ja huolta aiheuttavia 
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tekijöitä, kuten lisäaineet ja jalostus, mikä vahvistaa käsitystä luonnollisuuden ja 

käsittelemättömyyden hyvyydestä.  

 

Puhtaus ja lisäaineettomuus painottuivat kuluttajien suosimassa lähiruoassa, mutta 

myös maku nousi esille, sillä se muistutti vanhoista hyvistä ajoista (Autio ym. 2013, 

567). Kuluttajat kaipaavat ja nostalgisoivat luonnollisuutta korostaessaan puhtauden 

ja kotimaisuuden merkitystä (Mäkelä 2002, 205). Aution ja muiden (2013, 564) tut-

kimuksessa lähiruoka oli kuluttajien keskuudessa nostalgista ja todella aitoa ruokaa. 

Aitous on avoimuutta ja todennettavuutta, ja se voi olla alueeseen, perinteeseen tai 

historiaan sidoksissa (Jackson ym. 2013, 27, 29). Kuluttajat liittävätkin luonnollisuu-

teen, tuoreuteen ja satokausiajatteluun myös voimakkaan tunneyhteyden perinteeseen 

ja luontoon, mitä hyödynnetään esimerkiksi myynnissä ja mainonnassa turistien hou-

kuttelemiseksi (Freidberg 2009, 10, 282).  

 

Kuluttajat liittävät luonnollisuuden ruoan luonteeseen ja laatuun, mutta myös syömi-

seen, valmistamiseen ja varastointiin (Mäkelä 2002, 29). Aution ja muiden (2013, 

564) tutkimuksen mukaan lähiruoassa aitous on yhteisöllisyyden ja kotiviljelyn luo-

maa, mutta eritoten myös sitä, että kuluttaja itse on läsnä ruoan ketjussa pellosta pöy-

tään. Itse tekeminen ruoan viljelyssä, keräämisessä ja valmistuksessa toi kuluttajille 

myös jonkin asteista kontrollia, jolla ruoan puhtaus ja turvallisuus oli mahdollista 

varmistaa (mts. 567).  

 

3.4 Itse tekeminen: kuluttajien käsityöläisyys 

 

Tuotteen tuotannosta ja kuluttamisesta itse vastaavasta kuluttajasta on ollut teoreet-

tista ja tieteellistä keskustelua jo 80-luvulta lähtien. Tulevaisuuden tutkija Alvin Tof-

fler ennusti kirjassaan The Third Wave (1980) jälkiteollisen yhteiskunnan kuluttajan 

karsastavan massatuotantoon ja -kulutukseen keskittynyttä maailmaa ja palaavan 

kohti maatalousajan tuottajakuluttajaa (prosumer), jossa tuotannosta ja kulutuksesta 

vastaa sama henkilö. Tofflerin ajatusta työsti myös markkinoinnin professori Philip 

Kotler (1986, 510), joka uskoi, että tuottajakuluttajuus (prosumerism) tulisi lisään-

tymään ihmisten tuottaessa mieluummin osan tavaroistaan ja palveluistaan itse. 

Vaihdannaisen sijaan tuote tuotettaisiin suoraan käyttöön eli ihmiset yksinkertaisesti 
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tekisivät vaatteensa, valmistaisivat ruokansa alusta lähtien sekä korjaisivat ja ehostai-

sivat kotiaan, vaikka kaikki nämä olisi mahdollista ostaa palveluina muilta (mts. 

510).  

 

Kulutussosiologi Kaj Ilmonen (1987, 29–30) on esitellyt kulutuksessa ilmeneviä eri-

laisia ulottuvuuksia, kuten tuotteen vaihtoarvoon keskittyvä kulutuksen taloudellinen 

ulottuvuus, fyysisiä ominaisuuksia ja käytettävyyttä painottava tavaraopillinen ulot-

tuvuus sekä tuotteen kulttuurillisia merkityksiä korostava symbolinen ulottuvuus. 

Viimeisimpänä ulottuvuutena hän mainitsee kulutuksen luovan ulottuvuuden, jossa 

kuluttaja ilmaisee itseään kulutuksen avulla (mts. 30). Vuosituhannen vaihteen jäl-

keen kulutustutkija Colin Campbell (2005, 27) käsitteli samanlaista kulutusilmiötä 

käsitteellä käsityöläiskuluttaja (craft consumer), jonka käsityöläisyys nähdään itsensä 

ilmaisun ja aitouden keitaana yhä laajenevalla markkina- ja hyödyketalouden aavi-

kolla. Nykyajan inhimillinen käsityöläisyys toimii vastakohtana koneistuneelle teol-

lisuusmaailmalle, minkä vuoksi se nähdään idealistisena ja ylevänä (mts. 25).  

 

Campbell (2005, 37) erottaa Kotlerin tapaisesti käsityöläiskuluttajan käsityönteki-

jöistä ja taiteilijoista, jotka valmistavat teoksiaan myyntiin ja muille kulutettaviksi. 

Käsityöläisyydessä keskiössä ovat kädentaidot ja käsien hyödyntäminen sekä pienet 

tuotantoerät, jotka syntyvät perinteisillä menetelmillä ja teknologialla vähäisellä 

hyödyntämisellä (mts. 27). Ylpeys omaan kädenjälkeen korostuu käsityöläistuotan-

nossa, sillä siihen liittyvät näppäryys ja tieto-taito ovat muodostuneet ajan, kokemuk-

sen ja toiselta opitun kautta (Jackson ym. 2013, 25). Tuotantoon ja valmistukseen 

käytetty vaiva, kuten hiki, pöly ja turhautuminen, jätetään itse tekemisessä hyvin 

usein huomiotta (Watson & Shove 2008, 75). Käsityöt ja käsillä tekeminen voivat 

toimia tekijöilleen myös arkisina voimaannuttajina ja elämää jäsentävinä toimina 

(Manninen & Palojoki 2012, 73), minkä vuoksi niihin liittyvä vaiva jää toissijaiseksi.  

 

Campbell (2005, 40) pitää käsityöläiskulutusta tärkeänä itseilmaisun mallina ja on 

arvellut sen vahvistuvan tulevaisuudessa jopa hallitsevaksi kulutussuuntaukseksi. 

Yhteiskunnan keskiluokkaistuminen ja kulutustavaroiden lisääntynyt tarjonta ovat 

luoneet pohjan ”perheprojekteille” (Heinonen 1998, 382), mikä liittyy juuri Tee se 

itse -kulttuurin (DIY) yleistymiseen ja sen ympärille erikoistuneisiin markkinoihin. 
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DIY-kulttuuri on haastanut valmiit kulutusratkaisut ja inspiroinut käsityöläiskulutta-

jia luomaan heidän toiveidensa mukaisia lopputuotteita (Campbell 2005, 33, 40).  

 

Vaikka käsityöläiskulutukseen liittyy vahvasti perinteisyys ja nostalgisuus, työkuor-

maa vähentävien teknologioiden ja koneiden hyödyntämisen nähdään harvoin hait-

taavan itseilmaisua (Campbell 2005, 28). Watsonin ja Shoven (2008, 73) mukaan 

käsityöläisyyttä ei siis poista sähköporan tai tehosekoittimen käyttäminen, vaan ne 

saatetaan nähdä jopa tärkeänä osana käsityöläisyyden toteuttamista. Itse tekemisen 

välineitä on yhä paremmin saatavilla, minkä lisäksi niiden valikoima on laajentunut 

ja hinnat ovat laskeneet (mts. 73). Campbellin (2005, 27) mukaan käsityöläiskulutta-

ja on massakulutusyhteiskunnan ilmiö, jossa kuluttajan on mahdollista tehdä myös 

itse, mutta myös hyödyntää itse-tekemistä varten luotuja markkinoita. Watsonin ja 

Shoven (2008, 73) mukaan välineiden lisäksi kriittistä itse tekemisessä on kuluttaja-

osaaminen ja itseluottamus. Tuotteet toimivat raaka-aineina, joilla identiteetin raken-

tamisen, itsensä ilmaisun ja sosiaalisten suhteiden luomisen lisäksi saavutetaan arki-

sia suorituksia (accomplishment of everyday life) (mts. 69, 73).  

 

Ruokakuluttajuus ja -kansalaisuus itse tekemistä korostaen 

 

Suomalaiset ovat aina arvostaneet itse tekemistä ruoanvalmistuksessa, sekä sen tuo-

maa säästöä ja omavaraisuutta, jotka ovat olleet talonpoikasyhteiskunnan hyveitä 

(Heinonen 1998, 378). Valmisruokienkin aikakautena niiden mainonnassa luodaan 

voimakkaita mielikuvia aidoista ja maukkaista, henkilökohtaisesti tehdyistä tuotteis-

ta. Myös ruokavalikoimassa lisääntyneet puolivalmisteet antavat kuluttajalle heidän 

kaipaamansa viimeistelymahdollisuuden ja hiomisvaran (Mäkelä 2002, 25). Itse te-

keminen vie silti niukalla olevaa resurssia, aikaa. Siten itse alusta asti tehty ruoka 

asettuu nopeiden valmisruokien kanssa vastakkain Mäkelän (2002, 26) vaivattomuu-

den ja vaivannäön vastinparissa.  

 

Vaivattomuus on suomalaisten arjen toivelistalla, mutta nopeasti ja helposti valmis-

tuvien arkisyömisten jälkeen suomalaiset haluavat keskittyä juhlassa ja vapaa-ajalla 

ruoanvalmistukseen ja syömiseen (Mäkelä 2002, 26, 35). Makuelämys yhdistyy käsi-

työläisruoassa suoraan käsillä tekemisestä muodostuvan aistillisen nautinnon kanssa, 

minkä on koettu puuttuvan standardoidusta ja värittömästä teollisesta valmistuksesta 
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sekä kaupallisesta tuotannosta (Jackson ym. 2013, 25). Herkullisuutta ja maukkautta 

korostavassa kulutuksessa voidaan nähdä viitteitä Campbellin (1987) hedonistisestä 

kulutuseetoksesta. Nautintoa ja herkullisia makua etsiessä kuluttaja on myös Ilmosen 

(1987) käsittein kulutuksen luovan ulottuvuuden sisällä. Kun ruoassa ja sen valmis-

tamisessa haetaan ravitsemisen sijaan nautintoa aistillisten makuelämysten ja autent-

tisuuden tavoittelun kautta, voidaan puhua kulinarismista (Mäkelä 1990, 8).  

 

Käsityöläisyyskulutus on myös jossain määrin kannanotto modernisaatiota vastaan, 

minkä vuoksi siinä yhdistyvät vanhojen aikojen romantisointi ja jopa epärealistiset 

unelmat (Campbell 2005, 25). Käsityöläiskulutuksella voidaan tavoitella yhteyttä 

menneeseen aikaan tai hakea nostalgisuutta (Jackson ym. 2013, 25), ja esimerkiksi 

Aution ja muiden (2013, 564) tutkimuksen mukaan juuri itse tekeminen oli ruoan 

viljelyssä, keräämisessä ja valmistamisessa merkityksellistä ja se teki lähiruoasta 

autenttista. Aitouden vastakohtana voidaan nähdä jalostettu pika- ja valmisruoka, 

joka koetaan persoonattomaksi, eikä täten kulttuurissa kunnolliseksi syötäväksi (Mä-

kelä 2002, 206). Jackson ja muut (2013, 25) liittävät käsityöläisyyteen myös eettisiä 

lähtökohtia, joita ovat raaka-aineen kunnioittaminen, sen alkuperän tietäminen sekä 

huoli ympäristön tilasta.  

 

Käsityöläisyyden kautta kuluttaja tuo kulutusprosessiin taitojaan, tietojaan, arvojaan 

ja intohimojaan, sekä mahdollistaa prosessin kontrolloimisen (Campbell 2005, 27). 

Vaihtoehtoiset ruokajärjestelmät vaikuttavat kuluttajan rooliin ja käsityöläiskuluttaja 

ei enää ole vain tuotantoketjun loppukäyttäjä, joka noudattaa arkista kaavaa hakies-

saan ruokansa päivittäistavarakaupasta. Kuluttajat ovat yhä lähempänä alkutuotantoa 

hyödyntäessään yhteisöllisyyteen perustutuvia ruoanjakojärjestelmiä ja -verkostoja 

(Mäkelä & Niva 2015, 177).  

 

Kotitalouksien oma lähiviljely näkyy kaupunkialueiden viljelypalstoilla ja viljelyn 

tuomisena omille parvekkeille. Tällaiset muutokset ruokajärjestelmässä ovat palaut-

taneet kuluttajaa taas lähemmäksi ruokaa ja luontoa (Dowler, Kneafsey, Cox & Hol-

loway 2009, 205). Mäkelä ja Niva (2015, 178) kutsuvat tällaista ruohonjuuritason 

uutta sitoutumista ruokaan yhteisölliseksi tee-se-itse osallistumiseksi. Vaihtoehtoisia 

ruokajärjestelmiä kannattamalla kuluttajat ovat omaksuneet aiemmin mainitun ruo-

kakansalaisen identiteettiä (Lockie 2009, 193).   
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4 Tutkimuksen toteutus, aineisto ja menetelmät 

 

Tutkimukseni on toteutettu hyödyntämällä laadullisia menetelmiä, joilla pyritään 

Hirsjärven ja muiden (2010, 161) mukaan kuvaamaan todellista elämää ja sen moni-

naisuutta. Tämän edellytyksenä on tutkittavan ilmiön mahdollisimman kokonaisval-

tainen tarkastelu (mts. 161), jota voidaan Alasuutarin (2011, 84) mukaan tehdä hyvin 

eri tavoin ja monenlaisista lähtökohdista. Laadullisen tutkimusmenetelmän valitse-

minen oli luontevaa, koska tutkimukseni tarkoitus oli ymmärtää suomalaisille kult-

tuurisesti merkittävää villiruokaa sekä kuvata siihen liittyvää kuluttajuutta. Tässä 

luvussa käsittelen tutkimukseni toteutusta, keräämääni aineistoa sekä käyttämiäni 

menetelmiä. Arvioin myös tutkimukseni luotettavuutta ja esittelen aineistosta muo-

dostamani temaattiset kokonaisuudet, joihin tutkimukseni analyysiluvut pohjautuvat.  

 

4.1 Tutkimusaineiston keruu ja kuvailu 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu avoimista vastauksista, jotka keräsin kohdennetusti 

villikasvien, sienien ja riistan harrastajilta kolmen eri sähköisen lomakkeen avulla. 

Koska villiruokaa oli tutkittu suhteellisen vähän laadullisin menetelmin, eikä varsin-

kaan kuluttajatutkimuksen näkökulmasta, lähdin keräämään aineistoani avoimin mie-

lin ja vapaalla kysymyksenasettelulla. Julkaisin sähköiset lomakkeet kahdessa erässä 

vuoden 2015 aikana. Ensimmäisen lomakkeen julkaisin kesäkuun alussa ja kaksi 

muuta lokakuun alussa. Vaikka ensimmäinen lomake käsitteli yleisesti villiruokaa ja 

sen käyttöä suomalaisessa arjessa, oli se kohdistettu eritoten villikasveista innostu-

neille ja ajoittuikin näiden keruuaikaan. Lomake keräsi vastauksia pääosin villikas-

vien käytöstä myös jakelukanaviensa ja nokkosesimerkkinsä edesauttamina.  

 

Aineistoa kerätessäni halusin saada tasaisesti vastauksia eri puolilta Suomea, eri ikä-

luokista sekä erilaisista kotitalouksista, kuten perheellisiltä ja yksin asuvilta. Loma-

kekysely soveltui tähän erinomaisesti, sillä sen avulla tutkijan on helppo tavoittaa 

laajemmalta alueelta erilaisia ihmisiä. Sähköiseen muotoon tehtyä lomaketta oli 

myös helppo jakaa kattavasti erilaisia kanavia, kuten sähköpostilistoja ja sosiaalista 

mediaa käyttäen. Sähköisen lomakkeen haittapuoliin kuuluvat kuitenkin samat on-

gelmat, joita ilmenee lähetetyissä kyselylomakkeissa.  
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Sähköisen kyselyn etuna pidetään sitä, että se tavoittaa suuren määrän yleisöä (Hirs-

järvi ym. 2010, 195). Yleensä sen osallistumisprosentti on kuitenkin alhainen verrat-

tuna tavoitettuun yleisöön, minkä vuoksi kohderyhmän määrittäminen on tärkeää. 

Laadullisessa tutkimuksessa, jossa tarkastellaan tutkittavaa kohdetta monitahoisesti 

ja yksityiskohtaisesti, valitaan kohderyhmä myös tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi 

ym. 2010, 164). Laadullisessa tutkimuksessa puhutaankin harkinnanvaraisesta näyt-

teestä, jonka muodostama joukko täyttää kohderyhmän tunnusmerkit (Eskola & Suo-

ranta 1998, 18). Rajasin tutkimukseni kohderyhmäksi valitsemieni kolmen villiraaka-

aineen harrastajat, joita lähestyin heidän käyttämissään kanavissa. Suurin osa vas-

tauksista tuli lomakkeiden julkaisun tai jakelun ajankohtana, minkä jälkeen vastauk-

sien määrä hiipui, kun julkaisukin jäi taka-alalle.  

 

Jaoin ensimmäistä lomaketta villiyrtteihin ja -kasveihin painottuneessa Facebookin 

Villiyrttiviikko-ryhmässä sekä Helsinki Wildfoodsin (aiemmin Onnenrumpu) kesä-

kuussa Mustikkamaalla järjestetyllä villiyrttikierroksella keräämilleni yhteystiedoille 

sähköpostitse. Vapaamuotoisuutensa vuoksi lomake tuotti hyvin erityylisiä, mutta 

tutkimukseni kannalta mielenkiintoisia vastauksia. Pohdinnan jälkeen päätin jatkaa 

aineiston keräämistä samalla tyylillä kahdella lisälomakkeella, joiden kysymykset 

olivat ensimmäistä lomaketta raaka-ainekohtaisemmat. Julkaisin riista- ja sienilo-

makkeet syksyllä riista- ja sienestyskauden ollessa kuumimmillaan. Jaoin niitä Face-

bookin Sienestys-ryhmässä ja Metsästäjät-ryhmässä. Riistalomakettani välitettiin 

myös harrastejärjestön postituslistalla sekä Suomen riistakeskuksen verkkosivustolla 

ja Facebook-sivulla. Kaikki lomakkeeni olivat vapaasti jaettavissa.  

 

Taustoitin tutkimusta sähköisissä lomakkeissa kertomalla kuka olen, mitä ja missä 

opiskelen sekä mihin tutkimuksessa saatuja vastauksia käytetään. Lisäksi vastaajia 

auttaakseni avasin villiruoka-käsitettä kertomalla, mitä raaka-aineita käsitteeseen 

katsotaan kuuluvaksi. Kerroin myös vastaajille, että heidän vastauksiaan tullaan kä-

sittelemään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Käyttämäni lomakkeet olivat puo-

listrukturoituja. Kysyin lomakkeissa vastaajan taustatekijöistä iän, asuinkunnan, su-

kupuolen ja kotitalouden koon. Taustakysymysten jälkeen esitin kaksi avointa kysy-

mystä, jotka olen eritellyt lomakekohtaisesti seuraavalla sivulla (ks. taulukko 1). Va-

paamuotoisilla avoimilla kysymyksillä sallin Hirsjärven ja muiden (2010, 201) mu-

kaisesti vastaajien ilmaista itseään omin sanoin. Tiedustelin lomakkeissa vastaajien 
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villiruoan käyttöä kolmella kysymyksellä: mitä villiruokaa he käyttävät, miten he sitä 

käyttävät ja miksi.  

 

Taulukko 1: Avoimet kysymykset, keruun ajankohta sekä vastausten määrä 

Lomake Villikasvit Sienet Riista 

Kysymys 1 

Mitä villiruokaa (esim. 
nokkosta) keräät/syöt 
keväisin?  
Miksi ja miten käytät sitä? 

Mitä sieniä (esim. tatit, rouskut, 
haperot) keräät/syöt syksyisin?  
Miksi ja miten käytät niitä? 

Mitä riistaa (esim. jänis, hir-
vieläimet, metsäkanalinnut) 
metsästät/riistan lihaa syöt  
syksyisin?  
Miksi ja miten käytät sitä? 

Kysymys 2 
Käytätkö muina vuoden-
aikoina villiruokaa?  
Mitä, miksi ja miten? 

Käytätkö muina vuodenaikoina 
muuta villiruokaa?  
Mitä, miksi ja miten  
(yhdessä/erikseen)? 

Käytätkö muina vuodenaikoina 
riistan lihaa tai muuta  
villiruokaa?  
Mitä, miksi ja miten  
(yhdessä/erikseen)? 

    
Ajankohta 6.6. – 4.11.2015 8.10. – 17.11.2015 11.10. – 6.11.2015 

Vastausmäärä 55 116 228 

  Yhteensä vastauksia 399 henkilöltä 

 

Suljin lomakkeet marraskuussa 2015, johon mennessä vastauksia oli kertynyt 405 

henkilöltä. Poistettuani tästä kuusi kahteen kertaan lähetettyä lomaketta lopulliseksi 

vastausmääräksi kertyi yhteensä 399 vastausta (ks. taulukko 1). Villikasvien lomake 

keräsi vastauksia 55 henkilöltä, sienilomake 116 henkilöltä ja riistalomake 228 hen-

kilöltä. Vastanneita on suhteellisen paljon laadulliseen tutkimukseen nähden, mutta 

vastaukset olivat hyvin tiiviitä ilmaisuja, joissa ei ollut haastattelujen tapaista rönsyi-

levää pohdintaa. Vastaajien tapaa ilmaista asiansa tiivistetysti voidaankin pitää tämän 

tutkimuksen aineiston yhtenä ominaispiirteenä.  

 

Tutkimusaineiston kuvaus 

 

Taustatietojen käsittely tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia tiedon ryhmittelyyn. Sen 

tarkoituksena oli selvittää, kuinka monipuolisesti lomakkeeni olivat tavoittaneet villi-

ruosta kiinnostuneita suomalaisia niin maakunnallisesti, iällisesti ja sukupuoleen 

nähden. Luokiteltuani kolmen lomakkeen vastaukset jaoin vastaajat ikäryhmittäin ja 

sukupuolen perusteella (ks. taulukko 2) sekä aluehallintoalueittain (ks. taulukko 3). 

Seuraavan sivun taulukosta 2 käy ilmi, että kaikkiaan lomakkeisiin vastasi 243 naista 

ja 156 miestä.  
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Taulukko 2: Vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma 

 

Mies Nainen 
 Ikäryhmä Villikasvit Sienet Riista Villikasvit Sienet Riista Yhteensä 

16–28 v. 4 1 29 7 8 9 58 

29–38 v. 5 - 33 10 23 27 98 

39–48 v. - 4 30 13 34 23 104 

49–58 v. - 2 31 7 24 24 88 

59–68 v. - 2 12 6 15 6 41 

69–78 v. 1 - 2 2 3 2 10 

Yhteensä 10 9 137 45 107 91 399 

 

156 243 

  

Nuorimmat vastaajat olivat riistalomakkeeseen vastanneet 16-vuotias mies ja 19-

vuotias nainen. Vanhimpia olivat 78-vuotias sienilomakkeeseen vastannut nainen ja 

riistalomakkeeseen vastannut 74-vuotias mies. Villikasvien lomake keräsi tasapuoli-

sesti eri-ikäisten naisten vastauksia, mutta miesten kohdalla selvästi enemmän nuor-

ten vastauksia kuin vanhempien. Sienilomakkeeseen vastasi runsaasti naisia, mutta se 

oli miesten osalta kovin epäsuosiossa. Riistalomakkeeseen vastasi taas selkeästi 

enemmän miehiä naisiin verrattuna. Naisista 39–48-vuotiaat vastasivat eniten villi-

kasvi- ja sienilomakkeeseen. Riistalomakkeeseen vastanneiden välillä jako oli tasai-

nen kolmen ikäryhmän välillä. Muutaman vastauksen erolla eniten vastaajia oli kui-

tenkin 29–38-vuotiaiden miehien ryhmässä.  

 

Käytin vastaajien alueelliseen jakamiseen aluehallintoalueita, sillä jokaisesta lomak-

keesta löytyi ainakin yksi vastaaja jokaiseen kuuteen alueeseen. Kaikkiin kolmeen 

lomakkeeseen tuli eniten vastauksia pääkaupunkiseudulta, joita Etelä-Suomen vas-

taajista oli yli puolet. Kun pääkaupunkiseutu jätetään aineiston ryhmittelyn ulkopuo-

lelle, jakautuvat vastausmäärät alueellisesti tasaisemmin. Niin kuin seuraavan sivun 

taulukossa 3 voi havaita, oli villikasvien lomakkeessa vastausten alueellinen jakau-

tuminen selkein. Etelä-Suomen painottumiseen voi vaikuttaa se, että jaoin lomaketta 

villiyrttikurssilaisille, jotka olivat pääasiassa pääkaupunkiseudulta. Riistalomakkees-

sa ero muihin alueisiin ei ole yhtä merkittävä, vaikka käytin sen yhtenä jakeluka-

navana Helsingin yliopiston metsästysharrastejärjestön sähköpostilistaa. 
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Taulukko 3: Vastanneiden jakautuminen alueellisesti Suomessa 

 

Etelä-
Suomi 

Itä-
Suomi 

Lappi 
Lounais-
Suomi 

Länsi- ja  
Sisä-Suomi 

Pohjois-
Suomi 

Yhteensä 

Villikasvit 39 3 3 1 5 5 55 

Sienet 67 11 4 12 17 7 116 

Riista 65 25 33 23 42 43 228 

Yhteensä 169 39 39 36 64 52 399 

 

Alueellisesti voidaan sanoa, että villikasvien keräämisestä kiinnostuneita aktiivisia 

sosiaalisen median käyttäjiä on Etelä-Suomessa enemmän kuin muilla alueilla. Met-

sästyksen kohdalla some-aktiivisuus on taas tasapuolisemmin jakaantunutta ympäri 

Suomea. Sienien kohdalla some-aktiivisuus oli suurta myös Etelä-Suomessa, mutta 

sen jakautuminen oli villikasvien keräämiseen verrattuna tasaisempaa. Kaiken kaik-

kiaan oli hienoa huomata, että vastaajia kertyi kattavasti ympäri Suomea. Tällainen 

monipuolinen vastaajakunta osoittaa sosiaalisen median käytön yleistymisestä villi-

ruoan harrastajien keskuudessa yhtenä merkittävänä kanavana iästä tai alueesta huo-

limatta. Sen lisäksi, että sosiaalinen media toimii samoja intressejä omaavien henki-

löiden kokoontumispaikkana, aineisto havainnollisti myös sosiaalisen median käytet-

tävyyttä tutkimuksen teossa. 

 

Avointen vastausten käsittely 

 

Aloitin aineiston käsittelyn erottelemalla mitä-, miten- ja miksi-kysymysten vastauk-

set. Vapaiden käsien antaminen vastaajille näkyi vastausten kirjossa, kun he kuvaili-

vat villiruoan käyttämistä omassa arjessaan. Osa vastaajista vastasi jokaiseen kysy-

mykseen tunnollisesti, kun taas osa oli tyytynyt vastaamaan vain yhteen tai kahteen 

kysymyksistä. Mitä-kysymykseen saadut vastaukset vaihtelivat muutamasta esimer-

kistä kattaviin ja erimittaisiin listauksiin käytetyistä villiyrteistä, villivihanneksista, 

sienilajikkeista ja riistalajeista.  

 

Miten-kysymykseen vastaajat kuvailivat erilaisia reseptejä, säilömistapoja ja muita 

käyttötarkoituksia, kuten sienien kohdalla lankojen värjäämistä. Miten-kysymys he-

rätti vastaajat pohtimaan myös, miten villiruokaa nautitaan ruoanlaittoon käytettä-

vään aikaan ja ruokailutilanteeseen nähden. Miksi-kysymyksen vastaukset polveili-
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vat vielä aikaisempia vastauksia enemmän. Vastaajat perustelivat villiruoan käyttöä 

hyvin eri tavoin ja eri laajuisesti. Tyypillinen vastaus sisälsi noin yhdestä kolmeen 

perustelua villiruoan käytölle joko pelkistettynä listauksena tai kertomuksena. Osa 

vastanneista kertoi perusteluista runsaammin ja yksityiskohtaisemmin.  

 

Kirjava aineisto olisi antanut mahdollisuuden käsitellä sitä myös Tuomen ja Sarajär-

ven (2009, 106) esittelemän määrällisen sisällönerittelyn kautta, kuten laskemalla 

jonkin asian esiintyvyyttä aineistosta. Aineistosta olisi voinut poimia etnobotaniikan 

perinteen tavoin hyödynnettävien lajikkeiden, valmistettavien ruokalajien ja käyttö-

perusteluiden luetteloita tai laskea niiden esiintyvyyttä. Aineistoni hyvin erityyliset ja 

strukturoimattomat vastaukset kavensivat kuitenkin aineiston käytettävyyttä ja olisi-

vat tehneet määrällisestä analyysista työlästä.  

 

Lisäksi en kokenut, että Eskolan ja Suorannan (1998, 70) mainitsema laadullisia ja 

määrällisiä menetelmiä yhdistävä menetelmätriangulaatio parantaisi tämän tutkimuk-

sen tapauksessa sen luotettavuutta merkittävästi. Näistä syistä päätin jättää määrälli-

sen analysoinnin tutkielmani ulkopuolelle ja keskittyä aineistoni laadullisen analy-

soinnin tarjoamaan potentiaaliin. Tällä päätöksellä rajasin analyysin ulkopuolelle 

myös enimmissä määrin mitä-kysymyksen luettelot, ja aloitin teemoittelun miten- ja 

miksi-kysymysten vastauksista. 

 

4.2 Aineiston analyysi ja tutkimuksen luotettavuus 

 

Kun ilmiön olemuksesta halutaan tuottaa perustietoa ja paljastaa, mitä se merkitsee, 

on Eskolan ja Suorannan (1998, 19) mukaan tarpeellista hyödyntää aineistolähtöistä 

analyysia. Tämän ohjeen mukaisesti aloitin analyysini aineistosta esille nousevien 

villiruoan käytön ja sen käyttöperusteluiden ryhmittelyllä ja pelkistämisellä. Alasuu-

tarin (2011, 50) mukaan laadullinen tutkimus koostuu havaintojen pelkistämisestä ja 

arvoituksen ratkaisemisesta. Pelkistämällä ja ryhmittelemällä havaintoja jäsennän 

aineiston merkityskokonaisuuksia, mikä helpottaa varsinaisen tulkinnan tekemistä ja 

arvoituksen ratkaisemista (mts. 50; Tuomi & Sarajärvi 2009, 103).  
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Kirjoittaessaan vastausta useat vastaajat olivat päätyneet lyhyisiin ja tiiviisiin ilmai-

suihin. Villiruoan käyttöä saatettiin perustella niinkin lyhyesti kuin toteamalla sen 

olevan esimerkiksi maukasta, terveellistä ja ekologista. Tiiviissä ilmaisuissa on vaa-

rana rönsyileviin ja polveileviin haastatteluihin verrattuna, että tutkimukseen osallis-

tujat luovat teemoittelua tutkijan puolesta. Vastausten ollessa tiivistettyjä ja jopa yh-

den sanan mittaisia, niitä on vaikeampi liittää laajempaan keskusteluun, mikä asettaa 

haasteita tutkijalle. Pystyäkseni kuvaamaan villiruoan kulutusta keskityin tietoisesti 

aineistoni vastauksista kerronnallisempiin vastauksiin, joita lyhyiden vastausten si-

sältö tuki. 

 

Sõukandin ja Kallen (2016, 152) tutkimuksessa villikasvien käytön syiksi nousi kuu-

si perustelua, joita olivat saatavuus, maku, harrastus ja virkistäytyminen, terveysvai-

kutukset, tarve (historiassa ravinteille, nykyaikana perinteelle) sekä ulkopuolinen 

vaikutus kiinnostuneisuuteen, kuten media. Samanlaisia perusteluita, kuten maku, 

terveellisyys ja luonto, nousivat esille myös aineistoni havainnoissa. Tutkimukseen 

osallistuneiden villiruoan kuluttajien mielestä villiruoka oli aina jotain parempaa, 

kuten pohjoissuomalaismies, 25 toteaa: sellaista, mitä ei marketista saa. Villiruoan 

koettiin olevan arvokkaampaa, oli se sitten terveyden, maun, puhtauden, ekologisuu-

den, eettisyyden tai laadun kannalta. Villiruoan käytön ja sen perusteluiden listaami-

nen ei kuitenkaan riitä laadulliseksi tutkimukseksi, vaan siinä on tarkoituksena Ala-

suutarin (2011, 78) mukaan esittää empiirisesti perusteltavissa olevia tulkintoja, mitä 

aineiston havainnot kertovat suomalaisesta yhteiskunnassa ja sen arvomaailmasta.  

 

Pelkistetyt ja ryhmitellyt havainnot ovat toimineet minulle suuremman kokonaisuu-

den hahmottajina. Havainnot toimivat tarkasteluni johtolankoina (Alasuutari 2011, 

78), joiden taakse päästään tulkittaessa niitä valitun näkökulman kautta. Muodostin 

näkökulmani hyödyntämällä kuluttaja-, ruoankulutus- ja ruokakulttuurin tutkimus-

kenttää. Villiruokaan liittyvä kuluttajuus poikkeaa tavallisesta ruoankulutuksesta. 

Erilaisen ajankäytön lisäksi villiruoan harrastamisessa keskeisessä osassa on Aution 

ja muiden (2013) tutkimuksessa esille noussut itse tekemisen kulutuseetos eli arvos-

tus itse tekemistä kohtaan kulutuksessa, mikä tulee esille myös omassa aineistossani: 

 

Tuntuu kivalta syödä puhdasta luonnonruokaa, jonka on poiminut omin 

käsin. Kirjaimellisesti metsästä suoraan pöytään. – N42, Etelä-Suomi  
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Villiruoan kuluttajia tuntuu yhdistävän aito kiinnostus harrastustaan ja siihen liitty-

vää itse tekemistä kohtaan. Itse hankkiminen, valmistaminen ja omin käsin tekemi-

nen luovat kuluttajille omanlaisen tunteen, joka tuntuu kivalta. Tämä tulee esille 

myös eteläsuomalaisnaisen, 34 sanoissa: Minua viehättää se, että voin itse kerätä 

ruokani. Valitsemani näkökulman avulla voin tuoda esille, mitä itse tekemiseen liit-

tyvän kivan ja viehätyksen takana piilee. Tässä tutkielmassa keskityn tarkastelemaan 

kuluttajatutkimukseen nojaavaa itse tekemisen merkitystä sekä käsittelemään villi-

ruokaa ruokakulttuurin näkökulmasta.  

 

Tarkasteltuani aineistoani kuluttaja- ja kulttuurintutkimuksen kautta jaoin pelkistä-

mäni ja ryhmittelemäni havainnot neljään teemaan (ks. kuvio 1), jotka käsittelivät 

villiruoan käyttämistä kulutusprosessina ja kulttuurisena ilmiönä. Kaksi ensimmäistä 

teemaa käsittelevät villiraaka-aineiden hankintaa ja harrastusta, kuten villikasvien ja 

sienien keräämistä sekä riistan metsästämistä. Toiset kaksi teemaa keskittyvät taas 

villiraaka-aineiden ominaisuuksiin ja käyttöön, kuten säilömiseen ja ruokien valmis-

tamiseen.  

 

Kuvio 1: Sisällönanalyysin teemat villiruoasta kulutusprosessina ja kulttuurisena 

ilmiönä 
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Analyysi on jaettu kuvan värien mukaisesti kahteen lukuun. Kuvailevilla alalukujen 

otsikoilla olen pyrkinyt tuomaan lukijalle paremmin esille tutkimukseni löydöksiä. 

Olen käyttänyt teemoja pohjustavia sitaatteja elävöittämään tekemääni tulkintaa. Ne 

ilmentävät aineistoni sisältöä, ja kertovat osan tutkittavan ilmiön todellisuudesta. 

Sitaatit asettuvat tutkittavaan ilmiöön empirian ja teorian vuoropuhelussa, missä ne 

oleellisena osana havainnollistavat tulkintaa ja avustavat johtopäätöksien luomisessa 

(Eskola & Suoranta 1998, 175). Sitaattien tarkoitus on helpottaa lukijaa ymmärtä-

mään ja toisaalta myös arvioimaan tulkintaani. 

 

Luettavuuden helpottamiseksi sitaateista on rikottu pilkulla erotettuja tiiviitä kerto-

muksia omiksi lauseiksi sekä korjattu kirjoitusvirheet, kuten ylimääräiset, puuttuvat 

ja väärät kirjaimet. Muutama tulkintaa täsmentävä, useista havainnoista otettu lainaus 

on esitetty kursivoituna kappaletekstin sisällä ilman informanttitietoa. Kursivoidut 

kappaletekstin sisällä esitetyt pidemmät yhden lauseen sitaatit sekä sisennetyt use-

amman lauseen sitaatit sisältävät tiedon informanttien sukupuolesta, iästä ja kotialu-

eesta. Koska vastausten pituudet vaihtelivat ja niissä käytetyt lauseet olivat usein 

ytimekkäitä, olen esittänyt paikoin myös sisennettynä useampia lyhyitä sitaatteja 

allekkain. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

 

Eskolan ja Suorannan (1998, 65) mukaan kaikkia laadullisia tutkimuksia voidaan 

sinänsä pitää tapaustutkimuksina, eikä tutkimukseni ole siitä poikkeus. Aineistoni ja 

siitä tekemäni tulkinta ovat paikkaan ja aikaan sidottuja, mutta voin omaan tutkimus-

tapaustani tulkitsemalla ymmärtää sen osana laajempaa kokonaisuutta. Alasuutarin 

(2011, 114) mukaan voin puhua näytenäkökulmasta, kun aineistoni toimii osana tut-

kittavan ilmiön todellisuutta. Sen sijaan, että olisin kysynyt kohderyhmältä suoraan, 

mitä villiruoka heille merkitsee, antoi aineistoni minulle hyvät mahdollisuudet tul-

kinnalliseen analysointiin. Aineistoni edustaa näytettä suomalaisten villiruoasta in-

nostuneiden ruokakuluttajien joukosta.  

 

Alasuutarin (2011, 114–115) mukaan näytenäkökulmasta katsottuna aineiston totuu-

denmukaisuus ja rehellisyys eivät ole relevantteja, sillä näytteenä tulkittava aineisto 

ei voi tarjota väärää tietoa. Aineistossa tehty erottelu ja esille nostetut asiat perustu-
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vat tutkijan kiinnostukseen tai määriteltyyn tutkimusasetelmaan, mikä voi silti tehdä 

näytteestä tutkittavaa joukkoa huonosti edustavan jostain toisesta näkökulmasta (mts. 

118). Tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen ovatkin laadullisen tutki-

muksen lähtökohtana (Eskola & Suoranta 1998, 210). Tutkijan valintoihin liittyvän 

subjektiivisuuden esille tuominen on tärkeää ja sen huolellinen kuvaaminen parantaa 

tutkimuksen luotettavuutta. Tätä silmällä pitäen olen esitellyt tutkimusprosessiani 

mahdollisimman avoimesti ja seikkaperäisesti, jotta tutkimusvalintani ovat lukijan 

nähtävillä ja arvioitavissa. 

 

Tulkitsemalla havainnoissa ilmeneviä merkityksiä ja tekemällä niistä kulttuurisia 

jäsennyksiä voin Alasuutarin (2011, 119, 122) mukaan esittää kysymyksiä siitä, mitä 

aineistoni kertoo näytteenä kulttuuristamme ja siihen sidoksissa olevasta villiruoan 

kulutuksen ilmiöstä. Olen edennyt päättelyssäni induktiivisesti, millä Tuomen ja Sa-

rajärven (2009, 95) mukaan tarkoitetaan aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jossa 

yksittäisestä tiedosta tuotetaan yleisesti sovellettavissa olevaa tietoa. Yleistettävyy-

den mahdollisuuteen vaikuttaa myös tulkinnan taso, jonka olen pyrkinyt Eskolan ja 

Suorannan (1998, 65) mukaisesti viemään tarpeeksi syvälle ja kestävälle tasolle.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrä ei ole merkityksellistä, vaan aineiston 

riittävyyden sijaan puhutaan aineiston kyllääntymisestä. Tällä Eskola ja Suoranta 

(1998, 60) viittaavat siihen, että uudet havainnot eivät tuota enää uutta tietoa. Kyl-

lääntymistä eli saturaatiota ei voi kuitenkaan todeta ennen kuin tutkija on päättänyt, 

mitä hän aineistostaan etsii (mts. 61). Aineiston kyllääntymistä oli selkeästi havaitta-

vissa esittämieni kysymysten suorissa vastauksissa, kuten villiruoan käyttötavoissa ja 

sen käytön perusteluissa. Tarkoitukseni oli kuitenkin päästä näiden havaintojen taak-

se ja tuoda ilmiöstä jotain uutta esille, minkä vuoksi valitsin näkökulmani ja teoreet-

tisen viitekehykseni vasta aineiston pohjalta.  

 

Induktiivisen päättelyn tukemiseksi olen keskittynyt aineistostani valitsemaani näkö-

kulmaan istuviin, toisiaan toistaviin havaintoihin. Olen myös välttänyt tekemästä 

Eskolan ja Suorannan (1998, 215) mukaan analyysia heikentäviä satunnaisia poimin-

toja. Näin olen myös varmistanut, että aineisto on valitsemani lähestymistavan kautta 

tarkasteltuna laajuudessaan kyllääntynyt. Lisäksi olen keskittynyt Eskolan ja Suoran-

nan (1998, 60) tärkeäksi korostamaan kattavuuteen, millä viitataan niin aineiston 
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kokoon, sen analyysiin ja tulkintaan sekä tutkimuksen onnistumiseen kokonaisuute-

na. Pyrin myös antamaan kuluttajatutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen yhdistämi-

sellä tutkimusaineistostani rikkaamman tulkinnan. Tätä kutsutaan teoriatriangulaati-

oksi, jossa useampien teoreettisten lähtökohtien käytöllä parannetaan tutkimuksen 

kattavuutta ja täten sen onnistuneisuutta (Eskola & Suoranta 1998, 69).    



40 

 

 

 

5 Villiruoka – vaihtoehtoista ruoanhankintaa 

 

Tässä luvussa käsittelen villiruoan kulutusprosessin ensimmäistä osaa eli villiruoan 

harrastamista ja hankintaa. Sienten, marjojen ja villikasvien kerääminen sekä kalas-

taminen ja metsästäminen ovat niiden harrastajille monimuotoisia harrastuksia, joihin 

kuluttajat liittävät erilaisia merkityksiä. Tarkastelen näitä merkityksiä hyödyntäen 

Ilmosen (1987) kulutuksen luovan ulottuvuuden sekä Campbellin (2005) käsityöläis-

kuluttajan piirteitä, joiden keskiössä on kuluttajan halu ilmaista ja toteuttaa itseään. 

Niin käsityöläiskuluttaja kuin kulutuksen luova ulottuvuus ovat sidoksissa nykyai-

kaiseen kulutusyhteiskuntaan, mutta luovat siinä vallitsevalle massakulutukselle 

vaihtoehtoisen muotonsa.  

 

Villiruoan hankinta eroaa varsin monella tapaa tavallisesta ruoan hankinnasta. Sel-

kein ero tavalliseen ruoankulutukseen verrattuna on, että villiruoassa kuluttaja ja 

tuottaja yhdistyvät yleensä samaan henkilöön. Kuluttaja asettuu tällöin ruokaketjun 

alkutuotantovaiheeseen. Kuluttaja näkee tuottajan vaivan etsiessään ja valitessaan 

villejä raaka-aineita, mutta vaivan sijaan kokemus on mieluinen kuluttajalle. Villi-

ruoan kuluttamisessa näyttää vallitsevan vahva itse tekemisen arvostus, mikä nousi 

myös Aution ja muiden (2013) tutkimuksessa esille. Seuraavissa alaluvuissa pyrin 

avaamaan, miksi kuluttajat arvostavat villiruon harrastamisessa ja hankinnassa läsnä 

olevaa itse tekemistä sekä, millaisia merkityksiä itse tekeminen liittää villiruoan ku-

luttamiseen. Käsittelen harrastuksen teemaa kahdessa ensimmäisessä alaluvussa ja 

hankinnan teemaa kolmessa jälkimmäisessä alaluvussa.  

 

5.1 Kulttuurinen perintö ja osa elämäntapaa 

 

Villiruoka on monelle suomalaiselle tavallinen osa ruokavaliota ja lisä tärkeäksi koe-

tulle harrastukselle. Heille villiruoka ja sen harrastaminen ovat osa elämäntapaan, ja 

siksi siihen suhtaudutaan rutinoituneesti ja jopa rationaalisesti. Koska osaan hom-

man, miksi en tekisi niin, toteaa lappilaisnainen, 55, joka on tottunut villiruoan har-

rastaja. Myös riistakannan hoitotyön ja harrastuksen kautta tulevan lihan hyödyntä-

mättä jättämistä pidetään järjettömänä eläimen kunnioittamisen ja lihaan liittyvän 

kulttuurillisen ja taloudellisen arvon vuoksi. Toisaalta tietotaidon puuttuessa suhtau-
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dutaan toisen villin raaka-aineen hankkimatta jättämiseen suoraviivaisesti, kuten 

esimerkiksi etelä-suomalaisnaisen, 47 toteamuksessa jättää kalaisan järven saaliit 

hyödyntämättä, koska hän ja hänen miehensä ovat huonoja kalastamaan, valitetta-

vasti.  

 

Villiruoan harrastajien elämäntapa on eräkulttuuriin nojaava kokonaisuus, johon voi-

daan yhdistää samoja piirteitä kuin Kotlerin (1986, 512) esittelemään perinteiseen 

tuottajakuluttajaan (archprosumer). Vaikka Kotlerin teorian tausta on markkinoinnis-

sa, on hänen tuottajakuluttaja-jaotteluansa mahdollista soveltaa myös sosiologian 

näkökulmasta. Kotlerin (1986, 512) perinteinen tuottajakuluttaja välttelee vallitsevaa 

kertakäyttökulttuuria, ja vaatimattoman elämäntyylinsä mukaisesti pitää vähempää 

enempänä. Villiruoan harrastajat suhtautuvat villiruokaan yleisesti osana kokonai-

suutta:  

Paikallinen luonnosta hankittu ruoka kuuluu elämäntapaan. Se antaa 

perustan terveelliselle ruokavaliolle. – M55, Lappi 

 

Villiruoka ja sen harrastaminen ovat osa lappilaismiehen elämäntapaa, jonka rooleis-

sa ovat paikallisuus, luonto ja terveellisyys. Villiruoan monipuolinen lajivalikoima 

sekä ympärivuotinen harrastusmahdollisuus tekevät siitä osan jokapäiväistä arkea. 

Kun jonkun villin raaka-aineen sato- tai metsästyskausi ei ole vielä alkanut, vietetään 

aikaa toisen villin raaka-aineen parissa. Yhtä lailla sienestyksen tai metsästyksen 

ohessa voidaan poimia välipaloiksi tai maustamista varten marjoja ja villikasveja. 

Villiruokaa ei kerätä tai metsästetä kuitenkaan hyötyä maksimoiden, vaan taloudelli-

nen hyöty harrastuksen myötä saaduista ruokatarpeista tulee osana kokonaisuutta. 

Villiruoan harrastamisen kokeminen osana elämäntapaa kertoo sen rutinoitumisesta 

ja perinneasemasta: 

 

[Villien raaka-aineiden] pyynti on syvälle sisälle iskostunut elämänta-

pa. Jotain pitää pyytää aina. – M26, Lappi  

 

Käytän [sieniä], koska sienestin jo 6-vuotiaasta asti synnyinseudullani 

Karjalassa. Olisi luonnotonta olla sienestämättä. – N42, Etelä-Suomi  

 

Yllä olevissa lainauksissa harrastus koetaan niin normaaliksi tavaksi toimia, että sen 

tekemättä jättäminen olisi villiruoan harrastajille epäominaista. Villiruoan harrastus 

on luontainen tapa toimia, joka on syntynyt vuosien varrella ja perinteitä vaalien. 
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Sienestyksellä ja sieniruuilla on pitkät perinteet Itä-Suomessa (Piippo 2013, 152), 

mihin Karjalasta lähtöisin olevan naisen kertomus myös viittaa. Vaikka mieltymys 

sienestykseen on tasaantunut idän ja muun Suomen välillä (Luonnonvarakeskus 

29.11.2011), sienestyksen perinne koetaan aluesidonnaiseksi. Aluesidonnaisuuden 

lisäksi perinteen ja elämäntavan muodostumiseen vaikuttaa eritoten sukupolvelta 

toiselle siirtyvä traditio. Tätä myös tutkimukseen osallistuneet villiruoan harrastajat 

pitävät arvossaan:  

 

Marjastus, sienestys, metsästys ja kalastus ovat olleet osa elämääni jo 

lapsesta saakka. Haluan välittää näitä perinteitä myös omalle lapselleni. 

– N28, Lappi 

 

Metsän antimien tunnistaminen ja kerääminen on minulle tärkeää, äitini 

opettamaa kulttuuriperintöä. Olen ylpeä siitä. – N41, Lounais-Suomi 

 

Vanhemmalta sukupolvelta opittua villiruokaan liittyvää tietotaitoa arvostetaan ja 

siitä ollaan ylpeitä. Sitä halutaan myös välittää eteenpäin. Itäsuomalaismies, 40 tote-

aa, että keräämällä ja metsässä olemalla myös seuraava sukupolvi oppii arvosta-

maan riistaa ja luontoa. Villiruoan harrastuksella ja luonnossa liikkumisella koetaan 

siis olevan vaikutusta lapsien luontosuhteen kehittymisessä ja syvenemisessä. Opitun 

siirtämisessä, luontosuhteen muodostumisessa ja perinteiden vaalimisessa keskeises-

sä roolissa on itse tekeminen vahvistaen näitä sidoksia. Useat suomalaiset ovat lap-

suudessaan maistaneet ja kokeilleet villikasveja, valuttaneet koivunmahlaa sekä osal-

listuneet marja-, sieni- tai riistametsälle. Kertomukset villiruoan käytöstä lapsuudessa 

ovat osin nostalgiasävytteisiä, vaikka kokemus on voinut olla myös epämiellyttävä, 

kuten eteläsuomalaisnaisen, 43 mieleen vahvasti painunut navetan löyhkä sen lähet-

tyviltä löytyneissä, käyttöön otetuissa ja ryöpätyissä nokkosissa.  

 

5.2 Elämyksiä ja seikkailua arjessa 

 

Suomalaisessa perinteessä ja ruokakulttuurissa olevan asemansa vuoksi villiruokaan 

kohdistuvaa kiinnostuksen kasvua ei voida tulkita täysin uudeksi ilmiöksi. Kulutta-

jien ja kansalaisten kiinnostuksen kasvua villiruokaa kohtaan ovat ennustaneet tai 

edistäneet muun muassa Rautavaara 1980-luvulla, Mäkelä 1990-luvulla sekä nyt 

2000-luvulla Uusi pohjoismainen ruoka -manifesti ja suomalaisen ruokakulttuurin 

edistämistä ajava ELO-säätiö. Eräkulttuurisen ja perinteitä vaalivan elämäntavan 
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lisäksi villiruoan kuluttajat suhtautuvat harrastukseensa innokkaasti ja kekseliäästi, 

kuten Kotlerin (1986, 512) esittelemä innokas tuottajakuluttaja-harrastelija (avid 

hobbyist). Villiruoan harrastaminen koetaan elämyksiä ja seikkailua tarjoavaksi, 

vaihtoehtoiseksi tavaksi toimia, mikä hahmottuu seuraavien lainauksien kautta:  

 

Löysin pusikosta satoja kotiloita jotka otin kotiin. […] Idea tuli päähäni 

ja ajattelin kokeilla. […] Jännittävää seikkailla urbaanissa ympäristössä 

ruoanhaku merkeissä. – M30, Etelä-Suomi 

 

Sienestykseen liittyy joku aarteenetsinnän tunne. Sieniesiintymän löy-

täminen epäilemättä vapauttaa jotakin mielihyvähormonia. – N38, Ete-

lä-Suomi  

 

Eteläsuomalaismiehen kertomuksessa kaupunkialueilla ja sen liepeillä kasvavien ja 

elävien villien raaka-aineiden hankkiminen on hauskaa ja jännittävää puuhaa, joka 

elävöittää arkista ympäristöä. Uusia tuttavuuksia, löytöjä ja kokeiluja tarjoava villi-

ruoka näyttäytyy siten virkistävänä kulutusvaihtoehtona, jota ainakin Aution ja mui-

den (2013, 566) tutkimuksessa supermarketteihin ja sen tarjoamiin valinnanmahdol-

lisuuksiin tylsistyneet kuluttajat tuntuivat kaipaavan. Villiruoan harrastajat tuovat 

puheessaan villien raaka-aineiden keräämisen alkukantaiselle tasolle puhuessaan 

leikkimielisesti pyynnistä ja seikkailusta ruoanhaun merkeissä. Harrastukseen liite-

tään etsimisen ja löytämisen ulottuvuudet, mikä tekee siitä elämyksellistä saalista-

mista. Tiettyjen lajien etsiminen ja löytäminen on haastavaa, kuten soilla kasvavan 

lakan. Energian suuntaaminen villien raaka-aineiden tarjoamaan virikkeeseen on 

kiehtovaa ja saaliin löytäminen tarjoaa riemua ja mielihyvää.  

 

Vaihtoehtoisuuden lisäksi villiruoan harrastaminen voidaan nähdä luovana kulutuk-

sena, joka on Heinosen (1998, 384) mukaan arkielämän estetisoimista kulutusvalin-

tojen kautta. Luova kulutus liittyy Ilmosen (1986) käsittein kulutuksen luovaan ulot-

tuvuuteen, jossa kulutus on kuluttajalle tapa ilmaista itseään. Luova kulutus on voi-

mistunut jälkiteollisessa yhteiskunnassa, jossa kuluttajat rakentavat identiteettiään ja 

toteuttavat itseään kulutusvalinnoillaan. Mahdollisuudet tähän ovat runsastuneet ku-

lutusmarkkinoiden ja itsensä toteuttamiskeinojen lisääntyessä. Sen lisäksi, että kulut-

tajan valinta tehdä itse on hänen tapansa ilmaista itseään kuluttajana (Campbell 

2005), on se myös keino erottua yksilöllisesti. 
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Mclainin ja muiden (2014, 231) tutkimuksen mukaan villiruoan kerääjät kokivat 

vahventuneet yhteyden luontoon. Myös tutkimukseen osallistuneista villiruoan kulut-

tajista oli merkityksellistä säilyttää kosketus luontoon ruoan kautta. Lappilaisnainen, 

26 kertoo, että villiruokaa hankkiessa, laittaessa ja syödessä voi myös tuntea yhteen-

kuuluvuuden luonnon kiertokulkuun. Niin kuin Tyrväisen ja muiden (2014, 8) tutki-

muksessa myös käsillä olevassa tutkimuksessa villiruoan harrastajille luonto sopi 

palautumiseen työpäivän jälkeen. Itäsuomalaisnainen, 46 toteaa, että keräämisen ai-

kana stressit ja työmurheet häviää. Mielenrauhan lisäksi villiruoan harrastajat nautti-

vat harrastuksensa eduista: raikkaasta ilmasta ja ulkoilusta, joilla koettiin olevan vai-

kutusta niin fyysiseen kuin henkiseen hyvinvointiin. Luontoympäristöllä onkin todet-

tu yhteys parantuneeseen koettuun hyvinvointiin, mikä näkyy kohentuneena mieli-

alana ja stressitilasta palautumisena (Tyrväinen ym. 2014, 8; Pasanen ym. 2014, 

340).  

 

Osalle harrastajille villiruoka saattaa olla vain väliaikainen innostuksen kohde, joka 

joko vakiintuu tavaksi tai jää kokeiluluontoiseksi. Intoa voi kuitenkin löytää lisää 

uuden oppimisesta, kuten lajituntemuksen laajentamisesta. Suomessa runsaslajisina 

esiintyvien villikasvien ja sienten tunnistamisessa voi jatkuvasti oppia uutta ja kehit-

tyä. Intohimoiset sienestäjät tuntevat useita kymmeniä lajeja, mikä ei kuitenkaan 

vähennä heidän kiinnostuneisuuttaan ja haluaan opetella niitä lisää. Eteläsuomalais-

nainen, 43 toteaa, että maailma tuntuu rikkaammalta, kun tuntee sienilajeja. Lajikir-

jon ja villiruoan monipuolisuuden vuoksi useat villiruoan harrastajat kokevat, että 

heillä on vielä paljon opittavaa. He olisivat kiinnostuneita oppimaan lisää syömäkel-

poisista lajeista ja laajentamaan osaamistaan hyödyntääkseen saatavilla olevia villejä 

raaka-aineita yhä paremmin. Osaamisen laajentaminen tuottaa mielihyvää, joka 

konkretisoituu uuden lajin tunnistamisessa luonnossa.  

 

Lajiopettelun suunnitelmallisuus kertoo tavoitteellisuudesta, jota on nähtävillä myös 

kalastuksen ja metsästyksen parissa. Kalastuksessa ja metsästyksessä haastavuudet 

liittyvät usein enemmänkin saalislajiin, kokoon ja lupiin kuin syömäkelpoisuuteen. 

Eteläsuomalaismiehen, 33 tavoitteena on oman metsästysseuraan pääsyn myötä laa-

jentaa palettia myös esimerkiksi jäniksiin ja kyyhkyihin. Virkistymisen ja elämyksel-

lisyyden ohella tavoitteellisuus onkin yksi villiruokaan liitettävistä merkityksistä, 

joita sen harrastajat liittävät harrastukseensa ja omaksuvat myös itseensä kuluttajina.  
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5.3 Ekologista ja eettistä villiruokaa 

 

Globaalit ruoantuotannon ongelmakohdat ovat laittaneet kuluttajan pohtimaan omia 

ratkaisujaan ruoankulutuksessa ympäristön ja etiikan, mutta myös ruoan turvallisuu-

den kannalta. Nämä pohdinnat ovat johtaneet kasvaneeseen kiinnostukseen kohti 

vaihtoehtoisia ruokajärjestelmiä tuotantokeskeisen järjestelmän sijaan (esim. Mono-

nen & Silvasti 2012; Jackson ym. 2013; Mäkelä & Niva 2015). Risku-Norja ja Mo-

nonen (2012, 174) kiteyttävät vaihtoehtoisten ruokajärjestelmien, kuten luomun, rei-

lun kaupan ja lähiruoan, olevan kestävän ruoantuotannon muotoja. Niissä ruoka on 

ympäristöystävällisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti tuotettua, hygieenisesti 

moitteetonta, kohtuuhintaista ja ravitsemuksellisesti täysipainoista (mts. 174). Myös 

villiruokaa on mahdollista tarkastella vaihtoehtoisen ruokajärjestelmän näkökulmas-

ta, sillä siihen liitetään samanlaisia merkityksiä. 

 

Nautinnollisuuden ja oman elimistön hyvinvoinnin huomioimisen lisäksi kuluttaja 

pohtii yhä useammin myös muita ruokaketjun tahoja, kuten tuottajia ja tuotan-

toeläimiä (Mäkelä 2002, 214). Tätä tukee Pecoraron (2009, 4) esittämä altruistinen 

eettisen ruoan kulutuksen diskurssi, jossa kulutusvalinnalla halutaan vaikuttaa eläin-

ten ja muiden ihmisten hyvinvointiin sekä positiivisesti ympäristöön. Myös villiruo-

an kuluttamisen taustalla näyttää vaikuttavan ekologis-eettinen kulutuseetos (esim. 

Huttunen & Autio 2010), mikä näkyy varsinkin villiruoan kuluttamisen erottamisena 

tehostuneessa ruoantuotannossa ja globaalissa ruokajärjestelmässä ilmenneistä on-

gelmista. Villiruoan kuluttamisessa ohitetaan alkutuotannon ja kuljetuksen vaiheet, ja 

täten myös suljetaan näihin liittyviä ekologisia ja eettisiä ongelmia.  

 

Villiruoan kuluttajien parissa riista koetaan tuotettua lihaa eettisemmäksi vaihtoeh-

doksi. He tuntuvat samaistuvan Brucknerin (2007, 325) filosofiseen pohdintaan, jos-

sa tämä perustelee pyydetyn lihan olevan moraalisesti parempi vaihtoehto kuin kas-

vatetun. Villinä oleva eläin nauttii luonnollisemmista olosuhteista vaeltaessaan va-

paana saaden elää eläimenmukaista elämää kuin eläessään ympäristössä, jossa liik-

kuminen on rajoitettua. Villiruoan kuluttajat kokevat riistan saavan elää hyvän ja 

onnellisen elämän, kunnes kohtaa pedon eli tällä kertaa ihmisen. Villiruoan ekologi-

suuteen ja eettisyyteen vaikuttaa vahvasti kuluttajan tietämys villin raaka-aineen kas-
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vuolosuhteista. Itse tekemällä kuluttaja on läsnä ruokansa hankinnassa ja varmistaa 

myös, että eläimen lopettaminen, kuten lappilaisnainen, 42 toteaa, tapahtuu nopeasti 

ja eläintä kunnioittaen. Itse tekeminen on villiruoan kuluttajalle myös tapa vaikuttaa:  

 

Kaupasta emme lihaa osta. […] Näen että on eettisempää tappaa yksi 

eläin ja syödä se kokonaan kuin ostaa kaupasta 400 grammaa tehotuo-

tettua, vankeudessa elänyttä eläintä. Kaupan lihatiskeiltä päätyy hurjia 

määriä hävikkiin mutta itse hankkimamme liha tulee aina syötyä kaik-

ki, eikä hävikkiä näin synny eli yksikään eläin ei kuole turhaan. – N29, 

Lounais-Suomi 

 

Raaka-aineen itse hankkiminen ja villiruoan kuluttaminen ovat lounaissuomalaisnai-

selle tapoja vaikuttaa, jolloin yksikään eläin ei kuole turhaan, mutta myös tapa mini-

moida ruokahävikki. Silvennoisen ja muiden (2013, 10) mukaan syömäkelpoisen 

ruoan haaskaamisesta ruokaketjun eri vaiheissa on muodostunut yhteiskunnallisessa 

keskustelussa ja kuluttajien parissa tärkeä vastuullisuuskysymys, johon liittyy huoli 

ruoan riittävyydestä ja ympäristön tilasta. Heidän tutkimuksessaan eettisesti arvelut-

tavan ja ympäristöä kuormittavan ruokahävikin koettiin olevan myös eritoten rahaa 

hukkaavaa varsinkin niissä kotitalouksissa, joissa ruokaa pidettiin kalliina (mts. 40). 

Myös villiruoan kulutusvalinnan takana on ekologis-eettisen kulutuseetoksen lisäksi 

muita päällekkäisiä kulutuseetoksia, jotka tulevat esiin myöhemmissä alaluvuissa. 

 

Julkisessa keskustelussa ruoantuotannon ja -kulutuksen yhteys ympäristön kuormit-

tumiseen on ollut usein esillä, mutta Hartikaisen ja muiden (2014, 292) tutkimuksen 

mukaan silti vain harva suomalaisista kuluttajista tiedostaa ruoankulutuksen ympäris-

tökuorman suuruuden muihin kulutusvalintoihinsa nähden. Seelandin ja muiden 

(2007, 448) tutkimuksessa ympäristöystävälliset ominaisuudet olivat laadun ohella 

tärkeimpiä villiruoan ostotekijöitä urbaanien sveitsiläiskuluttajien keskuudessa. Kos-

ka ihminen ei vaikuta villiruoan tuotantoon, nostavat villiruoan kuluttajat sen lähtö-

kohtaisesti ympäristöystävällisemmäksi kuin ihmislähtöisen tuotannon. Villiruoka on 

länsi- ja sisäsuomalaismiehen, 54 sanoin uusiutuva, ekologinen ravinnonlähde, johon 

ei liity pitkiä kuljetusmatkoja tai epäilyttäviä tuotanto-olosuhteita.  

 

Vaikka esimerkiksi jakelun ympäristöpäästöjen muodostumiseen vaikuttavat useat 

eri tekijät, on kuitenkin selvästi ekologisempaa hyödyntää jo entuudestaan paikan 

päältä löytyviä raaka-aineita (Risku-Norja & Mononen 2012, 183). Villiruoka hanki-
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taan usein omalta paikkakunnalta ja aina kuluttajaa läheltä. Villikasveja, kuten nok-

kosia ja maitohorsmia voi poimia jopa omalta pihamaalta. Lisäksi villiruoassa nouda-

tetaan satokausiajattelua, mikä vahvistaa mielikuvaa sen luonnollisuudesta ja sitä 

kautta ekologisuudesta. Villiruoan kuluttajat kokevat, että heidän paikallisilla toimil-

la, kuten riistanhoidollisilla toimenpiteillä tai roskakalan hyödyntämisellä on mah-

dollista vaikuttaa positiivisesti paikalliseen ekosysteemiin. Villiruoan ekologisuuden 

ja eettisyyden keskiössä ovat vahvasti paikallisuus ja luonnollisuus.  

 

Vihreää kulutusta tukevat asenteet ovat yleistyneet (Moisander 2007, 404), ja yhä 

useamman kuluttajan ajatustavoissa ja toimintamalleissa korostuu ekologis-eettinen 

kulutuseetos (esim. Autio ym. 2009; Huttunen & Autio 2010; Autio ym. 2013). Nä-

mä vahvistavat käsitystä, että kulutus on politisoitumassa. Lockien (2009, 194) mu-

kaan kuluttaja ottaa kansalaisena vastuuta ja velvollisuuksia ruokaan liittyen, mikä 

näkyy vastuullisen ruoan kuluttamisen eri muodoissa. Kuluttajat kokevat, että myös 

heidän yksilöllisillä valinnoillaan on merkitystä laajemmassa kehityskulussa (Pecora-

ron 2009, 5). Mononen ja Silvasti (2012, 8) pitävät paikallisella tasolla toimimista 

tapana vaikuttaa globaaliin ruokajärjestelmään ja sen ongelmakohtiin. Näin ajatellen 

myös villiruoan kuluttajien luonnollisuutta ja paikallisuutta suosivien toimien voi-

daan nähdä olevan sidoksissa laajempaan kokonaisuuteen.  

 

5.4 Tuttuja ja turvallisia alueen antimia 

 

Villiruoka on paikallinen ja luonnollinen vaihtoehto, joka koetaan ekologisena ja 

eettisenä. Valitessaan villiruoan kuluttajan on mahdollista varmistaa myös raaka-

aineensa puhtaus ja turvallisuus. Ruokaskandaalit ovat lisänneet kuluttajien tietoi-

suutta tehotuotannon ongelmakohdista ja vaikuttaneet heidän kulutusvalintoihinsa 

(Piiroinen ym. 2004, 8; Valencak ym. 2015, 1). Ongelmia kuluttajan on mahdotonta 

hallita, mutta hän voi tehdä kulutusvalintansa omien arvojensa mukaisesti (Risku-

Norja & Mononen 2012, 190). Ruokaketjun läpinäkyvyydestä on tullut yhä merki-

tyksellisempää kuluttajille, ja esimerkiksi Piiroisen ja muiden (2004, 24) tutkimuk-

sessa tieto lihan alkuperästä nousi tärkeäksi asiaksi kuluttajien keskuudessa.  
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Latvalan (2009, 55) tutkimus osoitti kuluttajien haluavan eniten tietoa turvallisuuden 

hallinnoinnista ja jäljitettävyyden toteuttamisesta, mikä kertoo nykyajan kuluttajan 

toiveesta vahvistaa hallinnan tunnettaan ruokaan ruokajärjestelmässä ilmenneiden 

riskien kontrolloimiseksi. Itse keräämällä, kalastamalla ja metsästämällä kuluttaja 

säilyttää hallinnan raaka-aineeseensa, mikä tavallisessa kuluttajuudessa jää häilyväk-

si. Kuten Kotlerin (1986) tuottajakuluttajuudessa ja Campbellin (2005) käsityöläisku-

luttajuudessa myös villiruoan kulutuksessa tuottaja ja kuluttaja yhdistyvät samaan 

henkilöön. Pohjoissuomalaisnainen, 34 toteaa itse tekemisen eduksi sen, että hän 

näkee itse koko tuotantoprosessin luonnosta ruokapöytään. Itse tekemällä saatu tieto 

alkuperästä ja ketjun läpinäkyvyydestä yhdistyy villiruoan kuluttajien kertomuksissa 

puhtauteen ja turvallisuuteen. He painottavat villiruoan läpinäkyvyyttä liittäen sen 

myös lähiruoan ja luomun käsitteisiin: 

 

Rehellistä lähiluomua. Käytän riistaa koska haluan tietää mitä syön. – 

M48, Lappi 

 

Luonnollisuus ja paikallisuus yhdistyvät villiruoassa lähiluomuksi, jota lappilaismies 

kuvaa rehelliseksi ja läpinäkyväksi. Lähiruoassa on kyse lyhentyneestä ruokaketjusta 

sekä ruoan alkuperän tuntemisesta ja tämän arvostamisesta (Risku-Norja & Mononen 

2012, 179), mikä näyttää istuvan myös villiruokaan. Pohjoissuomalaisnainen, 45 

kuvailee villiruokaa alueen antimeksi. Se kasvaa ja elää vapaana ihmisen läheisyy-

dessä tutuilla seuduilla. Takapihalta löytyvä voikukka sekä tutun metsän siimeksestä 

haetut mustikat tai herkkutatit antavat kuluttajalle yhtä turvallisen ja läpinäkyvän 

kuvan alkuperästä kuin seuraava kertomus riistan osalta: 

 

[Riista] tulee läheltä. Tiedän, missä se eläin on kasvanut ja mitä se on 

syönyt. – N51, Lappi 

 

Vaikka Piiroisen ja muiden (2004, 34) tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat yleises-

ti luottavaisia ruoan laatuun ja valvoviin viranomaisiin, tuntuvat kuluttajat silti epäi-

levän ruoan puhtautta tai sen kasvuolosuhteita. Lappilaisnaisen kertoman mukaisesti 

villiruoan kuluttaja on itse tekemällä läsnä ruoan alkutuotannossa, minkä lisäksi hän 

tuntee ruokansa kasvuympäristön. Tuttuuteen (familiarity) perustuvat kuluttajien 

omat kokemukset vahvistavat heidän luottamustaan (Kjaernes ym. 2009, 26). Tutut 

raaka-aineet ja tienoot luovat turvaa ja myös käsityksen raaka-aineesta ja sen alkupe-

rästä. Tuttuus luo siis turvallisuuden tunnetta. Latvalan (2009, 53) tutkimuksessa 
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kuluttajat pitivät tärkeinä myös tietoa ruokaan liittyvistä, ihmiselle haitallisista riski-

tekijöistä, kuten eläinten kautta leviävistä taudeista, ympäristömyrkyistä ja lääkejää-

mistä. Tieto riskitekijöistä ja sen tärkeys näkyy myös villiruoan kuluttajien keskuu-

dessa:  

 

Vapaana kasvanutta ja puhdasta. Ei ole tehotuotettua ja kaiken maail-

man antibiooteilla ynnä muilla rehuilla kasvanutta. – M38, Etelä-Suomi  

 

Ravintoon ja ruokintaan liittyvä puhtaus on riskittömyyttä. Puhdasta ruokaa voi Mo-

nosen ja Silvastin (2012, 9) mukaan nauttia ilman sairastumisen pelkoa. Villiruoan 

kuluttaja viittaa siihen, ettei hänen tarvitse miettiä, onko eläimelle syötetty jotain, 

josta olisi haittaa hänen terveydelleen. Douglasin (2000) mukaan kategorisointi puh-

taan ja epäpuhtaan välillä oli enemmänkin asioiden järjestäytymistä oikeaan ja vää-

rään kuin epävarmuuden ja pelon aiheuttamaa. Villiruoan kuluttajat näyttävät käsitte-

levän puhtautta kuitenkin eritoten turvallisuutta ja riskittömyyttä painottavasta näkö-

kulmasta. Samasta näkökulmasta rakentuu Pecoraron (2009, 5) eettisen ruoan kulut-

tamisen terveyden ja turvallisuuden diskurssi, jonka mukaan kuluttajia motivoi hei-

dän kaipuunsa turvallisuutta kohtaan. Ruoan kulutuksessa tehotuotanto koetaan ris-

kiksi oman ja muiden terveyden ja turvallisuuden kannalta (mts. 6).  

 

Villiruoka on kuluttajilleen luonnollista, johon liitetään Mäkelän (2002, 29) mukaan 

kulttuurisesti rakentuneita merkityksiä puhtaudesta, turvallisuudesta ja jäljitettävästä 

ruoasta. Nämä yhdistetään villiruoassa suomalaiseen luontoon ja tuttuun ympäristöön 

sekä itse tekemisen tuomaan omaan vaikutusvaltaan. Erilaiset ruokaskandaalit ovat 

nostaneet kuluttajalle tarpeen tuntea ruoan alkuperä ja tuotantotapa nykyistä parem-

min (Risku-Norja & Mononen 2012, 174). Ruokaskandaalit ovat omiaan lisäämään 

epävarmuutta ja huolta riskeistä kuluttajien parissa. Täten puhtauden korostaminen 

voidaan nähdä myös kannanottona globaalin ruokajärjestelmän ongelmia kohtaan. 

 

5.5 Suoranaista säästöä itse tehden  

 

Itse tehden villiruoan kuluttaja lisää hallinnan tunnettaan ruokaan sekä saavuttaa 

ruokaketjun läpinäkyvyyttä ja tiedon alkuperästä. Näiden lisäksi villiruoan kuluttaja 

saa säästöä hankkimalla villit raaka-aineet itse. Harrastuksen kautta kertyvä villiruo-

ka koetaan edulliseksi ja jopa ilmaiseksi. Kerättyjen ja metsästettyjen ruokamäärien 
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noustessa riittävän suuriksi villiruoan kuluttajat kokivat sillä olevan myös taloudel-

lista merkitystä: 

 

[Lihaa] saa harrastuksen sivutuotteena. Riistanlihan merkitys talou-

temme kokonaislihankulutuksesta on jopa merkittävä varsinkin syksyi-

sin. – M31, Länsi- ja Sisä-Suomi 

 

Riista muodostaa koko vuoden liharuokani, kaupasta en osta minkään-

laista lihaa […] Olen opiskelija, joten talous on tiukalla. – M25, Länsi- 

ja Sisä-Suomi 

 

Harrastuksensa kautta lainauksissa esiintyvien villiruoan kuluttajien kotitalouksista 

tulee omavaraisia lihan suhteen. Omavaraisuuden, ahkeruuden ja nuukuuden koros-

tuessa villiruoan kulutuksessa voidaan nähdä piirteitä talonpoikaisyhteiskunnan ar-

voihin pohjautuvasta agraarisesta kulutuseetoksesta (esim. Huttunen & Autio 2010). 

Jos villiruokaa on vähemmän saatavilla, kokivat kuluttajat villiruoan ja eritoten riis-

tanlihan herkuttelutuotteina. Monosen ja Silvastin (2012, 19) mukaan kuluttajat ha-

luavat käyttää yhä vähemmän rahaa peruselintarvikkeisiin ja suunnata varallisuuttaan 

muiden tarpeidensa tyydyttämiseen. Hinta on säilynyt merkittävänä ostokriteerinä 

suomalaisille kuluttajille (esim. Ollila 2011). Villiruoan kuluttajat tiedostavat villien 

raaka-aineiden hyödykkeellisen arvon ja heidän ajattelutavoissaan on läsnä järke-

vyyden ja rationaalisuuden tavoittelua, kuten Huttusen ja Aution (2010) säästäväi-

syyden kulutuseetoksessa. Eteläsuomalaismies, 35 toteaa villiruoan kuluttamisen 

tuovan jossain määrin säästöä, ainakin jos noin teoreettisesti ajattelisi ostaa samoja 

tuotteita kaupasta.  

 

Täysin vastaavien tuotteiden lisäksi villiruokaa voidaan verrata kauppojen eettisiin ja 

kestävästi tuotettuihin erikoistuotteisiin, joiden korkeammat hinnat ovat yleisesti 

kuluttajien tiedossa (esim. Johnston & Szabo 2011, 313; Niva ym. 2004, 10). Nivan 

ja muiden (2004, 10) tutkimuksessa taloudellinen tila ja hinta mainittiin useimmiten 

esteeksi ostaa luomutuotteita. Vaihtoehtoisten ruokajärjestelmien suosimisen onkin 

kritisoitu olevan keskiluokan ja ylempien luokkien harjoittamaa (Lockie 2009, 199; 

Autio ym. 2013, 564). Asetelma tulee esille myös eteläsuomalaisnaisen, 42 to-

teamuksessa sienien, marjojen ja villikasvien keräämisestä, että miksipä en niin teki-

si, kun köyhä ilmaiseksi saa kyseisiä superruokia! Säästön lisäksi villiruoka on kulut-

tajalle vaihtoehto kaupassa asioimiselle, kuten seuraavan sivun lainauksessa:  
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Ilmaista superruokaa, jonka kerääminen on kivaa! […] On helpompi ja 

kivempi hakea ruokaa metsästä kuin mennä kauppaan. – N38, Etelä-

Suomi 

 

Villiruoan kerääminen on miellyttävää ajanvietettä, jossa itse tekemällä voidaan kor-

vata kaupassa käynnin vaiva ja vähentää kaupasta ostettujen tuotteiden määrää. Kau-

pan tuotteisiin vertaamisen lisäksi villiruoan kuluttajien ajatus edullisuudesta näyttäi-

si olevan suhteellista harrastuksen kuluihin ja sen tuottamaan mielihyvään. Villiruo-

ka on harrastustoimintaa, johon on sallittua käyttää rahaa esimerkiksi matkoihin me-

neviin bensakuluihin tai harrastusta varten hankittuihin varusteisiin. Harrastuksen 

sivutuotteena saatu villiruoka koetaan silti ilmaisena. Rahan lisäksi villiruoan kulut-

tajia ei harmita käyttää aikaa harrastukseensa. Kiireen myötä niukenneesta ajasta on 

tullut tärkeä resurssi nykyaikana. Villiruoan hankinta on vapaa ajan ja harrastuksien 

kaltaista, kun taas elintarvikeostosten tekeminen pakollista kotityötä, johon kulutta-

jan haluavat käyttää mahdollisimman vähän aikaa (Raijas 2008, 21; Öörni 2012, 21). 

Villiruoan hankinta on myös kuluttajalleen vapaaehtoista ja vapaavalintaista:  

 

Hyvänä vuonna [sieniä] on helppo kerätä ja metsässä kävely on rau-

hoittavaa puuhaa. Syön päivittäin marjoja mutta ne ostan suoraan kau-

pasta tai joltain kerääjältä. Kärsivällisyyteni ei riitä niiden keräämiseen. 

Kalat ostetaan kaupasta. – N33, Etelä-Suomi 

 

Eteläsuomalaisnainen kerää mieluummin sieniä kuin marjoja, ja kokee marjojen ke-

räämisen hankalammaksi ja aikaa enemmän vieväksi. Kalaa ja marjoja hän ostaa 

suoraan kaupasta tai kerääjältä. Vapaaehtoisuutensa vuoksi villiruokaa voi hankkia 

oman innostuneisuuden ja jaksamisen mukaan. Loput voidaan ostaa kaupasta tai 

muilta villiruoan hankkijoilta. Kertomus tukee Campbellin (2005) teoriaa käsityö-

läiskuluttajasta, joka arvostaa itse tekemistä, mutta on osa kulutuskulttuuria ja haluaa 

mahdollisuuden ostaa myös hyödykettä valmiina tai jonkun toisen tekemänä.   
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6 Villiruoan käyttö – metsästä pöytään 

 

Tässä luvussa käsittelen villiruoan kulutusprosessin jälkimmäistä osaa eli villien raa-

ka-aineiden ominaisuuksia, käsittelyä ja niiden valmistusta. Edellisessä luvussa toin 

esille itse tekemisen arvostamiseen liittyviä merkityksiä villiruoan hankinnassa. Kä-

sitellessään ja valmistaessaan villiruokaa itse kuluttajat saavuttavat samanlaisen hal-

linnantunteen kuin villiruokaa hankkiessaan. Raaka-aineiden käsittely ja valmistami-

nen alusta lähtien kiinnostaa kuluttajia, mikä korostuu myös käsiteltyjen raaka-

aineiden arvostamisena.  

 

Kuluttajia kiinnostavat ekologisen ja eettisen vastuun lisäksi eritoten maukkaat ja 

terveelliset tuotteet (Risku-Norja & Mononen 2012, 174). Näin myös villiruoassa, 

jonka tärkeiksi ominaisuuksiksi nousivat terveellisyys ja herkullinen maku. Mäkelän 

(2002) nautinnollisuuden ja terveellisyyden vastinpari näyttäisivät asettuvan rinnak-

kain villeissä raaka-aineissa. Villiruokaa käytetään monin tavoin. Ruoanlaitossa kes-

keisessä osassa voidaan nähdä olevan kuluttajan halu ilmaista ja toteuttaa itseään. 

Hyödynnän myös tämän luvun analyysissani Ilmosen (1987) kulutuksen ulottuvuuk-

sien ja Campbellin (2005) käsityöläiskuluttajan teoreettisia piirteitä.  

 

Seuraavissa alaluvuissa pyrin tuomaan esille, millaisia merkityksiä villeihin raaka-

aineisiin liitetään sekä avaamaan villiruoan käytössä ja valmistamisessa raaka-

aineesta ruoaksi läsnä olevaa itse tekemisen arvostusta ja siihen liittyviä merkityksiä. 

Käsittelen villiruoan käytön teemaa kahdessa ensimmäisessä alaluvussa ja villiruoan 

valmistamiseen liittyvää ”raaka-aineesta ruoaksi” -teemaa kahdessa jälkimmäisessä 

alaluvussa. 

 

6.1 Terveellistä ja omin ehdoin valmistettua 

 

Ruoan ravintosisältö ja sen mahdolliset terveyttä edistävät ominaisuudet tuntuvat 

kiinnostavan kuluttajia. Markkinoille on viime aikoina ilmestynyt yhä useampia ter-

veyttä edistäviä vaihtoehtoja, kuten kolesterolia alentavia tai verenpainetta madalta-

via funktionaalisia elintarvikkeita (Niva 2007, 385), mutta myös kasvisruokavaliota 

tukevia kasviperäisiä proteiininlähteitä. Monet villikasvit, sienet ja marjat ovat villi-
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ruoan kuluttajien kertomusten mukaisesti täynnä ihmiselle hyväksi olevia ravintoai-

neita, mitä on osoitettu myös useissa tieteellisissä tutkimuksissa (esim. Arktiset 

Aromit ry 2017b). Villiruoan kuluttajien listauksia villien raaka-aineiden terveydelli-

sistä ominaisuuksista voidaan tarkastella Ilmosen (1986) termein kulutuksen tava-

raopillisen ulottuvuuden avulla. Tällöin huomioidaan villiruoan sisältämät funktio-

naaliset ominaisuudet, kuten juuri ravintoainekoostumus. Kasviperäisten villien raa-

ka-aineiden lisäksi villiruoan kuluttajat korostivat myös riistanlihan terveellisyyttä: 

 

Riistaliha on terveellisempää paremman rasvan koostumuksen vuoksi. 

Ei kovaa rasvaa paljoa, sisältää enemmän vitamiineja, kivennäisaineita 

ja proteiinia. – N41, Lappi 

 

Lappilaisnaisen tavoin myös monet muut villiruoan kuluttajat pitävät riistanlihaa 

terveellisempänä kuin tuotettua punaista lihaa eritoten sen paremman rasvakoostu-

muksen vuoksi. Kasvatetun lajivastikkeen lihaan nähden riistan rasvakoostumus on-

kin osoittautunut tutkitusti paremmaksi (Valencak ym. 2015, 2). Villejä raaka-aineita 

hyödyntämällä kuluttaja kokee löytävänsä terveellisempiä vaihtoehtoja sekä saavansa 

vaihtelua ruokavalioonsa luonnonantimista. Mäkelän ja Väänäsen (2007, 1) tutki-

muksessa raakaruokavalion kuluttajat korostivat luonnon tarjoaman ravinnon terveyt-

tä edistäviä vaikutuksia, mikä yhdistää heitä ja villiruoan kuluttajia. Ravintoai-

nekoostumuksen lisäksi villiruokaan liittyvä terveellisyys tunnutaankin johdettavan 

pitkälti sen luonnollisuudesta.  

 

Lounaissuomalaisnaiselle, 51 kotimaiset marjat ovat luonnollinen keino saada vita-

miineja ja muita hivenaineita. Monia villikasveja on käytetty perinteisesti lääkekas-

veina (Rautavaara 1979), ja niiden terveysvaikutukset tiedostetaan yhä villiruoan 

kuluttajien keskuudessa. Tuotannollisten lääkkeiden vaihtoehtoina toimivat villikas-

vit koetaan luonnollisina ratkaisuina huoltaa kehoa sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. 

Toinen Lounais-Suomesta kotoisin oleva nainen, 41 käyttää muun muassa ratamoa 

haavanhoidossa ja koivuteetä aineenvaihduntaa vilkastuttamaan. Eritoten villikasvit 

näyttäytyvät villiruoan kuluttajille terveyttä ja hyvinvointia edistävinä ravintolisinä, 

joita on helppo nauttia välipalojen yhteydessä: 

 

Ruokalusikallinen [nokkosen siemeniä] päivässä aamupuuroon tai jo-

gurttiin sekoitettuna. Se pitää hemoglobiinin kunnossa ja flunssat loitol-

la. – N72, Itä-Suomi  
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Villiruoan kuluttajat keräävät ja säilövät monia villikasveja siten, että niitä voidaan 

käyttää jokapäiväisessä arjessa ravintoarvojen kohottajina tai kehonhuollossa. Esi-

merkiksi koivunmahlan kerrottiin tuovan raikastusta ja piristystä päivään, sekä kui-

vatusta mesiangervosta saatiin päänsärkyä lievittävää teetä. Villiruoan kuluttajille 

nokkonen ja monet muut villikasvit ovatkin voimaruokaa ja suomalaiset marjat yli-

voimaisia. Villiruokaa verrattiin kotimaisena vaihtoehtona kuluttajien keskuudessa 

yleistyneille, eksoottisille superruoille. Villien raaka-aineiden terveyttä ja hyvinvoin-

tia edistävät vaikutukset kiinnostavat selvästi villiruoan kuluttajia, ja osa heistä ker-

too huoltavansa itseään luonnolliseksi koettujen tinktuuroiden, uutteiden ja rohdosten 

avulla.  

 

Terveellisyyden kokemukseen vaikuttaa myös kuluttajan kokemus villiruoan puhtau-

desta, tuoreudesta ja laadusta. Nämä merkitykset ovat liitoksissa ruoan riskittömyy-

teen ja turvallisuuteen, joista villiruoan kuluttaja sai niin sanotussa alkutuotantovai-

heessa käsityksen itse tehden ja olemalla läsnä raaka-aineensa kasvuolosuhteissa eli 

alkuperässä. Alkuperän lisäksi Piiroisen ja muiden (2004, 24) tutkimus osoitti, että 

kuluttajalle on merkityksellistä tietää myös, mitä ruoalle tehdään.  

 

Villien raaka-aineiden käsittelyssä ja valmistuksessa villiruoan kuluttaja on läsnä 

myös niin sanotussa teollisessa raaka-aineiden jalostusvaiheessa, jossa kuluttajalla on 

valta päättää käytetyistä raaka-aineista ja niiden käsittelytavoista. Pohjoissuomalais-

nainen, 34, toteaa, että itse tekemällä hän pääsee vaikuttamaan siihen mitä osia esi-

merkiksi jauhelihaan laitetaan. Lisäksi kokemus puhtaudesta säilyy metsästä pöytään 

samaisen kuluttajan ollessa mukana villiruoan kulutusprosessissa alusta loppuun. 

Tämä on villiruoan kuluttajille tärkeää, mikä tulee esille alla olevassa lainauksessa:  

 

Itse metsästän ja laitan myös kaikki ruuaksi. […] Ruuanlaittaminenkin 

on mukavampaa kun sitä tekee puhtaista ja hyvistä raaka-aineista. – 

M37, Lappi 

 

Kuten Aution ja muiden (2013, 567) tutkimuksessa kuluttajien vaikuttamismahdolli-

suus teki ruoan turvalliseksi ja puhtaaksi, myös perheellisen lappilaismiehen kerto-

mus samaistuu tähän. Itse tekemisen lisäksi hänelle on tärkeää, että ruoka koostuu 

laadukkaista, puhtaista ja hyvistä raaka-aineista. Alkutuotantovaiheessa itse teke-
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mällä saatu villiruoan puhtaus halutaan säilyttää villiruoan käsittelyn ja valmistuksen 

vaiheissa, joissa puhtaus yhdistetään juuri jalostamattomuuteen ja käsittelemättö-

myyteen. Villiruoan kuluttajien keskuudessa puhtaaksi ja luonnolliseksi tekivät juuri 

villiruoan lisäaineettomuus, aitous, prosessoimattomuus ja laatu. Itse valmistamalla 

kuluttaja kontrolloi tekemänsä ruoan koostumusta, makua ja ravitsemuksellista laa-

tua. Aution ja muiden (2013, 566) tutkimuksen mukaan myös lähiruokaa suosittiin 

sen puhtauden ja lisäaineettomuuden vuoksi. 

 

Kuten villiruoan hankinnassa myös sen käytössä villiruoan kuluttajien kertomukset 

puhtaudesta ja luonnollisuudesta asettuvat Pecoraron (2009, 6) eettisen ruoankulu-

tuksen turvallisuuden ja terveyden diskurssiin. Villiruoan kuluttajien painotukset 

lisä- ja säilöntäaineettomuuteen sekä prosessoimattomuuteen osoittavat, että kulutta-

jat ovat epäluuloisia ruoan teknologistumista kohtaan. Mahdollisimman vähän käsi-

telty merkitsee kuluttajille täten turvallista ruokaa ja riskittömyyttä. Kuluttajat liittä-

vät huolta aiheuttavat ja teknologian lisäämät muutokset sekä muut tuntemattomat 

ominaisuudet ruoan funktionaalisiksi ominaisuuksiksi ravintoarvojen tavoin (Heino-

sen 1998, 382). Käsitellessään villejä raaka-aineita villiruoan kuluttajat haluavat säi-

löä raaka-aineen hyviä ominaisuuksia ja välttää lisäämästä niihin huonoiksi koettuja 

ominaisuuksia:  

 

Voin säädellä sokerin määrää, kun valmistan hilloa itse. […] Kaupasta 

hankitut jugurtit ja hillot ovat liian makeita. – N53, Länsi- ja Sisä-

Suomi 

 

Marjoissa on runsaasti vitamiineja, joita etenkin talvella ja keväällä tar-

vitaan. Siksi marjoja syödään eniten ilman mitään prosessointia. – 

M30, Etelä-Suomi 

 

Eteläsuomalaismies korostaa kertomuksessaan marjojen merkitystä ruokavaliossa 

vitamiinien lähteinä satokauden ulkopuolella, mutta myös omaa valtaansa hyödyntää 

näitä raaka-aineita hävittämättä niiden hyviä ravinteita käsittelyssä. Länsi- ja sisä-

suomalaisnainen tekee kertomuksessaan vertailua kaupan tuotteisiin, jotka hänen 

mielestään sisältävät liikaa sokeria, eivätkä tästä syystä ole itse tehdyn hillon veroi-

sia. Täten itse tekemällä ja omin ehdoin valmistamalla kuluttajan on mahdollista vai-

kuttaa terveellisyyteen myös syömällä marjoja ilman mitään prosessointia sekä val-

mistaessaan marjoista hilloa sokerin määrää säätelemällä.  
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6.2 Huolellisesti säilötty ja hyödynnetty  

 

Kuten Aution ja muiden (2013, 566) tutkimuksessa tuli esille myös käsillä oleva tut-

kimus on osoittanut, että villiruoan kulutuksen taustalla vaikuttaa Heinosen (1998) 

esittelemä agraarinen kulutuseetos sekä siinä keskeisenä hyveenä oleva omavarai-

suus. Rautavirta ja Ahlström (2012, 110) muistuttavat, että yhteiskunnan voimavaro-

jen ollessa vähäisiä, on suomalaisia aina kannustettu auttamaan itse itseään. Ruoka-

tarvikkeiden säilöminen on tästä erinomainen esimerkki, sillä ahkera säilöntä edes-

auttaa omavaraistaloutta ja tuo säästöä arjen ruokamenoihin. Eteläsuomalaisnainen, 

38 toteaakin, että säilömisestä tulee hänelle ihana perusturvan tunne. Suomessa ruo-

katurvan tilanne on hyvä, mutta säilönnällä voidaan turvata esimerkiksi tarjoilut yllä-

tysvieraita varten. Myös villiruoan sesonkisuuden tekee säilönnästä keskeistä, sillä 

itse hankituista raaka-aineista halutaan nauttia pidempään:  

 

Lihasta tehdään purkkisäilykkeitä omilla purkituslaitteilla, jossa on 

myös pitkä käyttöikä. […] Pakastimen avulla voidaan antimista nauttia 

pitkälle seuraavaan kevääseen. – M33, Etelä-Suomi 

 

Tehokkaalla säilömisellä villeistä raaka-aineista voidaan nauttia ympäri vuoden, jol-

loin ruokaa voi lounaissuomalaismiehen, 25 kertomuksen mukaisesti ottaa helposti 

pakasteesta silloin, kun itselleen parhaiten sopii. Villiruokaa säilötään myöhempää 

käyttöä varten muun muassa vakumoiden, kuivaten, suolaten, umpioimalla ja pakas-

tamalla. Teknologian kehityttyä ihminen on hyödyntänyt jääkaappia ja pakastinta 

suojaamaan raaka-aineiden ja ruoan tuoreutta (Freidberg 2009, 5). Säilöntäteknologi-

alla ja -menetelmillä on säilytetty tuoreuden lisäksi raaka-aineen muitakin ominai-

suuksia, kuten makua. Eteläsuomalaismies käyttää riistanlihan säilömiseen omaa 

purkituslaitetta ja lappilaisnainen, 64 kuivaa taas nokkosia ja villiyrttejä hyötykasvi-

kuivurilla eli evermatilla.  

 

Campbell (2005, 27) kuvasi, että käsityöläiskuluttaja on nykyisen kulutusyhteiskun-

nan ilmiö, joka antaa kuluttajalle mahdollisuuden tehdä itse, mutta myös hyödyntää 

laajaa, itse tekemistä varten tuotettuja kulutustavaroita ja -palveluita. Villiruoan ku-

luttajien kertomuksen perusteella teknologian ja erilaisten itse tekemistä avustavien 

kulutuslaitteiden hyödyntäminen säilönnässä ei ole tavatonta. Säilöntävälineiden 

lisäksi pakastimen koolla on väliä, ja käytännön asioista ratkaiseekin eteläsuomalais-
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naisen, 52 sanoin, paljonko pakastimessa on tilaa. Myös lounaissuomalaisnainen, 41 

toteaa, että hänen pakkasensa on parhaillaankin niin täynnä marjaa, sieniä ja muu-

tamia villivihanneksia, ettei kansi meinaa mahtua kiinni. Erilaisten tarkoitusperään 

soveltuvien laitteiden hyödyntäminen ja pakastimen täyttymisen korostaminen kerto-

vat villiruokaan liittyvästä aktiivisesta harrastuneisuudesta. 

 

Itse tekemällä villiruoan kuluttaja voi hallita, kuinka hyvin hänen hankkimiaan ville-

jä raaka-aineita hyödynnetään. Silvennoisen ja muiden (2013, 40) tutkimuksessa yli 

puolet kuluttajista nosti ruokahävikin vähentämisen erittäin tärkeäksi asiaksi. Ruoka-

hävikkiin liittyvien eettisten ja ekologisten ongelmien sekä taloudellisen menetyksen 

lisäksi myös poisheitetyn ruoan valmistukseen kulunut aika ja vaiva valuvat hukkaan 

(Luukkanen 2016, 22). Näiden lisäksi villiruoan kuluttajat nostivat eritoten riistan 

kohdalla ruhon tarkan ja huolellisen hyödyntämisen, missä korostetaan kaadetun 

eläimen kunnioittamista ja raaka-aineen arvostamista. Pohjoissuomalaismiehen, 24 

mukaan metsästyksen pääperiaatteena on saadun saaliin mahdollisimman monipuo-

linen hyödyntäminen, jota kuvaa myös alla oleva lainaus:  

 

Parhaat palat lihoista menee ihmisille. Palat, joissa on kalvoja ja jäntei-

tä, saa koira, joka apurina rusakkometsällä, sekä kissa, jonka suurinta 

herkkua on rusakko. Mitään ei ammuta yli omien tarpeiden, vaan se 

syödään, mikä pyydetäänkin. – N40, Lounais-Suomi 

  

Lounaissuomalaisnainen kuvaa kertomuksessaan tarkasti riistasaaliin hyödyntämistä. 

Tämä tarkka hyödyntäminen on toisaalta osa Pecoraron (2009, 5) eettisen ruoankulu-

tuksen altruistista diskurssia, mutta sen taustalla on myös ekologis-eettinen kulu-

tuseetos ja agraarinen kulutuseetos. Villiruoan kuluttajat eivät halua heittää mitään 

hukkaan, koska se olisi eläimen kannalta moraalisesti väärin, ympäristön kannalta 

hävikkiä lisäävää, eikä kunnollisuutta ja omavaraisuutta korostavien talonpoikaisar-

vojen mukaista. Nämä hyveet ovat liitoksissa koko villiruoan kulutusprosessiin ku-

luttajan hyödyntäessä kaiken, minkä pyytääkin - vain omien tarpeidensa mukaan.  

 

Joskus villiruoka ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi sen harrastajan kotitaloudessa. 

Harrastuksena villiruoan hankinta koetaan kuitenkin niin mukavaksi puuhaksi, että 

saalista ehtii kertyä, mutta käyttämättä jättämisen sijaan omaan käyttöön sopimatto-

mat villit raaka-aineet myydään tai annetaan lahjaksi eteenpäin. Villiruoan kuluttajat 



58 

 

 

 

kertovat muun muassa vievänsä hirvenlihaa tuliaisina kavereille ja antavansa kuivat-

tuja suppilovahveroita kauniissa purkissa lahjoiksi. Villiruoan lahjoittaminen kuvas-

taa myös raaka-aineisiin liittyvää arvostusta kulttuurissamme. Monet tutkimukseen 

osallistuneista villiruoan kuluttajista nauttivat vastavuoroisesti tuttaviltaan saaduista 

lahjoista, ja saattavat saada tällä tavoin jopa merkittävän osan käyttämästään villiruo-

asta.  

 

6.3 Arvostetut ja toisiaan täydentävät herkut  

 

Kuluttajien kiinnostus vaihtoehtoisiin ruokajärjestelmiin on yhteydessä myös mie-

lenkiintoon kulinaristista käsityöläisyyttä kohtaan (Autio ym. 2013, 567). Raaka-

aineista, ruoanlaitosta ja ruokailusta nautitaankin kaikilla aisteilla (Ruokatieto 2009, 

27), mikä tulee hyvin esiin villiruoan osalta. Villiruokaa arvostetaan sen kuluttajien 

parissa, ja sen rikkaampaa makumaailmaa sekä kauneutta koristaa ja tuoda väriä ruo-

kiin kehutaan ylevästi villiruoan kuluttajien kertomuksissa. Villiruoka tarjoaa sen 

kuluttajille makuelämyksiä ja estetiikkaa. Villikasveja käytetään maustamiseen ja 

koristeluun, mutta myös sienillä ja riistalla saadaan vahvoja aromeja ja värikkäillä 

marjoilla piristystä. Villiruoan kuluttajat kuvailivat riistanlihan omaavan syvempiä 

makuelämyksiä tuotettuun lihaan verrattaessa:   

 

Riistanlihan voimakkaampi ja hienompi maku on myös merkittävä teki-

jä. Se maistuu myös lapsille mautonta kaupanlihaa paremmin. – M31, 

Länsi- ja Sisä-Suomi 

 

Riistanlihan voimakkaampaan ja hienompaan makuun tottuneet villiruoan kuluttajat 

jopa karsastivat kaupanlihaa sen mauttomuuden takia. Maku on suomalaisille kulut-

tajille tärkeää. Piiroisen ja muiden (2004, 14) tutkimuksen mukaan suurin osa suoma-

laisista on valmis maksamaan enemmän maultaan paremmasta tuotteesta. Esimerkik-

si ympäristöystävällinen tuotanto ja edullinen hinta olivat tomaattien ostotilanteessa 

osittain tärkeitä tekijöitä, mutteivat yhtä merkittäviä kuin maku (mts. 21). Villiruoan 

kuluttajille villien raaka-aineiden maku on tärkeä tekijä, mikä lisää myös osaltaan 

niihin kohdistuvaa arvostusta.  

 

Erilaiset villit raaka-aineet täydentävät toisiaan, ja esimerkiksi katajanmarjoja voi 

käyttää riistan mausteena ja sen neulasia makua tuomaan kalafileen savustuksessa. 
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Länsi- ja sisäsuomalaismiehen, 31 sanoin metsäiset raaka-aineet tekevät toisilleen 

kunniaa niin makujen kuin tyylinkin osalta. Villejä raaka-aineita yhdistellään mielel-

lään, ja itäsuomalaisnaisen, 22 taloudessa on tapana laittaa jouluna hirvenfilepihvejä 

leivinuunissa, siihen lisukkeeksi korvasienimuhennosta ja jälkiruoaksi karpalomous-

sea. Suppilovahverot, kantarellit ja korvasienet nostetaan villiruoan kuluttajien ker-

tomuksissa riistan lisukkeeksi tai riistaisen pääruuan alkuruuaksi. Riistan kanssa 

maistuvat myös pihlajanmarjahyytelö ja puolukkasurvos. Kalan kanssa taas sopivat 

sesonkikasvit, kuten horsma ja nokkonen.  

 

Lounaissuomalaismies, 40 toteaa villejä raaka-aineita yhdistäviä annoksia luodes-

saan, että siinä arjestakin tulee luksusta kun tuollaisia ruokia syö. Villiruoan kulutta-

jat korostavatkin herkullisen makuelämyksen luomaa nautinnollisuutta, mikä sopii 

Campbellin (1987) romanttiseen kulutuseetokseen. Kuluttajat kokevat myös itse raa-

ka-aineet hankittuaan ja ruoan valmistettuaan olevansa vahvemmin oikeutettuja nau-

tinnollisuuteen, kuten Aution ja muiden (2010, 96) keskiluokkaistuneessa kulutusee-

toksessa, jossa nautinto oli työnteon kautta ansaittua ja sallittua. 

 

Sesonkisuus jäsentää suomalaista ruokakulttuuria, mikä näkyy esimerkiksi alku-

kesästä nautittavissa uusissa perunoissa ja loppukesän rapujuhlissa (Ruokatieto 2009, 

22). Sesonkisuus on läsnä myös villiruoassa, jossa usein maku koetaan parhaimmaksi 

heti tuoreena. Siksi kotona valmistamisen lisäksi villiruokaa nautitaan myös pyynti-

paikalla valmistettuna tai luonnossa liikkuessa marjoja ja villikasveja napsien. Esi-

merkiksi pohjoissuomalaismies, 25 toteaa, että syksyllä hirvenmaksa paistetaan valu-

raudalla nuotiolla jahtipäivän päätteeksi. Kun villiraaka-aine koetaan erityisen her-

kulliseksi, halutaan siitä nauttia mahdollisimman pian sopivaksi katsotussa tilantees-

sa. Pohjoissuomalaisnainen, 32 kertoo, että hänestä pyynliha on jotain aivan ihanaa, 

ettei sitä raaski pakastaa. Joissakin villiraaka-aineissa maku taas paranee ajan kanssa 

ja toisen pohjoissuomalaisnaisen, 26 kertoman mukaan kuivatuissa sienissä aromit 

voimistuu kuivuessaan.  

 

Maukkaat raaka-aineet osana juhlaa ja yhteisöä 

 

Herkullinen maku tekee villiruoasta sen kuluttajilleen rikkaan ja arvostetun raaka-

aineen ruokakulttuurin näkökulmasta. Mäkelää (1990, 5) mukaillen villit raaka-
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aineet muuttuvat niitä valmistettaessa luonnontuotteista kulttuurin tuotteiksi. Monelle 

villiruoan kuluttajalle villien raaka-aineiden itse valmistaminen ruoaksi on yhtä mie-

lekästä kuin niiden itse hankkiminen. Eteläsuomalaismiehelle, 30 ruuanlaitto ja kuli-

naristiset nautinnot ovat osa metsästysharrastusta. Harrastuksen kautta saatu riistan-

liha on raaka-aine, josta hän loihtii mielellään maukkaita aterioita.  

 

Ateriat rytmittävät arkea ja juhlaa. Kun arkisyömiset valmistuvat vaivattomasti halu-

taan juhlan ja vapaa-ajan kohdalla käyttää aikaa ruoanvalmistukseen ja itse ruokai-

luun (Mäkelä 2002, 26). Ruoanlaitto on lähtökohtaisesti aina käsillä tekemistä, mihin 

liittyy Campbellin (2005) käsityöläiskuluttajan itsensä toteuttamisen ja luovuuden 

piirteitä. Ruoanlaitto ei olekaan enää pakollinen kotityö, vaan se nähdään luovana 

harrastuksena, jossa loputtomien variaatioiden kautta tavoitellaan makunautintoja ja 

esteettisiä luomuksia (Heinonen 1998, 382). Ruoan taso muodostuu eteläsuomalais-

miehen mukaan suurimmaksi eroksi riistaruokien ja tavallisten liharuokien välillä:  

 

Itse pyydystetyn ruuan kanssa olen käyttänyt enemmän aikaa suunnitte-

luun ja valmisteluun. Jotenkin tulee kunnioittavampi tunne lihaa koh-

taan kun sen on itse metsästänyt. Ruuasta pitää siksi tulla hyvää, koska 

tuntuu epäkunnioittavalta jos lopputulos ei ole hyvää ja eläin on tapettu 

turhaan. – M26, Etelä-Suomi 

 

Eteläsuomalaismies kuvailee ensikertaa itse metsästetyn riistan valmistustunnelmia, 

johon liittyy ajankäyttöä, suunnittelua ja raaka-aineen kunnioittamista. Autio ja muut 

(2013, 567) totesivat tutkimuksessaan itse tekemisen herättävän kuluttajissa tunteita 

ja nostalgiaa. Se, että kuluttajat joutuivat näkemään vaivaa raaka-aineiden eteen, teki  

lähiruoasta myös aitoa ja autenttista (mts. 567). Samoin myös villiruokaan ja siitä 

ruoan valmistamiseen liittyy itse tekemisen herättämiä tunteita ja nostalgisoimista, 

mitkä lisäävät raaka-aineeseen kohdistuvaa arvostusta.  

 

Perinteisessä mielessä aterian valmistaminen on ollut naisen tehtävä (Mäkelä 1990, 

50), mutta villiruoan kuluttajien osalta myös miehet vaikuttavat tutkimukseni perus-

teella olevan innokkaita ruoanvalmistajia. Perinteisesti miehet ovat osallistuneet eri-

toten juhla-aterioiden valmistamiseen, sillä niissä päästään näyttämään taitoja omalle 

perheelle ja vieraille (Mäkelä 1990, 51). Taitojen näyttämisen lisäksi myös aiemmin 

mainittu arvostus saa villiruoan kuluttajat pohtimaan tarkkaan, miten he haluavat 
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käyttää saatavilla olevia villiraaka-aineita. Tämä tulee esille alla olevista lainauksis-

ta:  

 

Pienriista on arvokkainta ja maukkainta kun sen valmistaa yksinkertai-

silla menetelmillä ylimääräistä kikkailua välttäen. Tällöin myös sen 

oma maku säilyy parhaiten. – M25, Etelä-Suomi 

 

Eri ruhonosat pyritään aina käyttämään siten, mihin ne parhaiten sovel-

tuvat. Karrikoidusti esimerkiksi fileitä ei haaskata keittoon, eikä potkaa 

laiteta grilliin. – M31, Länsi- ja Sisä-Suomi 

 

Villiruoan kuluttajat arvottavat eri riistalajit ja niiden ruhonosat oman mieltymyksen 

ja saatavuuden kautta. Tapaan heijastuu kuitenkin myös se, miten kulttuurissa näitä 

lajeja tai osia arvotetaan ja arvostetaan. Pyydetystä riistasta herkutteluun tunnutaan 

korvamerkittävän harvinaisemmat metsäkanalinnut sekä hirvestä sisä- ja ulkofilepih-

vit. Pohjoissuomalaismiehen, 36 kotitaloudessa saalista kertyy nykyisin verrattain 

vähän, joten ruoka valmistetaan pääasiassa viikonloppuisin keskimääräistä juhla-

vammissa merkeissä. Heikon saatavuuden vuoksi riistanlihasta, kuten myös muista-

kin villeistä raaka-aineista tulee tällöin erikoistilanteissa nautittuja herkkuja, jolloin 

niitä valmistetaan lappilaisnaisen, 20 sanoin antaumuksella ja hartaudella.  

 

Joulu on suomalaisille tärkeä ja perinteitä kunnioittava juhla, jossa tarjottavat ruoka-

lajit ja pääraaka-aineet ovat vahvasti rutinoituneita (Mäkelä 1990, 48). Vaikka met-

säkanalintuja on voinut pyytää vähemmän viime vuosina niiden kannan heilahtelui-

den vuoksi, lappilaisnainen, 51 toteaa, että heidän itsenäisyyspäivän ruokapöytään 

on aina pyritty metto saamaan. Suomalaisessa ruokakulttuurissa on tarjottu jouluna 

tavanomaisesta poikkeavia ruokia (Heinonen 1998, 317). Villiruoka on monelle sen 

kuluttajalle tärkeässä osassa joulupöytää, joka voi korvata jopa toisen perinteisen 

raaka-aineen, joulukinkun. Metsäkanalinnuista, jäniksistä ja hirven parhaista paloista 

muodostuu villiruoan kuluttajien kotitalouksissa jouluaterian osa, kuten myös suola-

tuista rouskuista valmistetusta sienisalaatista. Joulua varten säästetään myös isommat 

mätiannokset.  

 

Ruokailu on osa sosiaalista järjestäytymistä, jolloin yhteisön sosiaalisia suhteita uu-

sinnetaan ja vahvistetaan. Ruokakulttuurin kannalta ateria on keskeisessä osassa 

syömisen sosiaalista organisoitumista ja ravinnon muuntumista ruoaksi (Mäkelä 
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1990, 8). Yhteinen ateria merkitsee monille perheille yhteistä hetkeä ja kuulumisten 

vaihtoa, kuten myös Mannisen ja Palojoen (2012, 85) tutkimuksessa todettiin. Yhtei-

sen aterian valmistaminen voidaan nähdä myös lahjan antamisena (mts. 77). Villi-

ruoan kuluttajien kertomusten perusteella villiruokaa valmistetaan usein jaettavaksi 

ja yhdessä nautittavaksi. Oman kotitalouden lisäksi villiruokaa tarjoillaan mielellään 

myös vieraille, kuten kavereille tai sukulaisille.  

 

Pohjoissuomalaismies, 67 kertoo, että heidän vieraansa arvostavat riistalihaa mauk-

kaana ja harvinaisena ruokana. Kaikille suomalaisille riistanliha ja muut villit raaka-

aineet eivät siten olekaan tavanomaisia ja totuttuja raaka-aineita. Villikasveja voi-

daan pitää jopa erikoisuutena, ja länsi- ja sisäsuomalainainen, 52 kertoo, että hänen 

nokkossipsinsä sopivat yllättämään hyvällä maullaan ja rapeudellaan uusi ihmisiä 

villiyrttien käyttäjiksi. Vierailta saadut kehut maukkaista ja erikoisista villeistä raaka-

aineista valmistetuista annoksista toimivat villiruoan kuluttajille myös palkintoina 

hankintaan ja valmistamiseen nähdystä vaivasta.  

 

6.4 Arjen reseptiikkaa monipuolisesti ja kokeillen  

 

Villiruokaan liittyvän arvostuksen ja herkullisuuden lisäksi villiruoka on sen kulutta-

jille lounaissuomalaisnaisen, 42 sanoin loistava peruselintarvike. Villiruoan kokemi-

nen peruselintarvikkeena tulee esille villiruoan kuluttajien kertomuksissa villien raa-

ka-aineiden laajasta, käytettävissä olevasta lajikirjosta, mutta myös niiden monipuo-

lisista käyttömahdollisuuksista. Monipuolisuus ja laaja valikoima tekevät villiruoasta 

kiinnostavan raaka-aineen kulinaristisista kokeilusta kiinnostuneiden harrastajien 

parissa, kuten alla oleva lainaus kuvaa:  

 

Villiruuan monipuolisuus, puhtaus ja herkullisuus houkuttaa kokeile-

maan ja kokkaamaan paljon. Oma keittokirja villiruuasta olisi haavee-

na. – N37, Lappi 

 

Lappilaisnaisen toiveena on muodostaa keittokirja eli kokoelma hänen omien kuli-

narististen ja luovien kokeilujen tuloksista. Villiruokaa hyödynnetään hyvin moni-

puolisesti kuluttajien kotilautasilla. Juhlien ruokalajeista poiketen arki antaa villiruo-

an kuluttajille mahdollisuuden kokeiluille. Arjessa luovuudelle on myös helpompi 

antaa tilaa ja käsillä tekeminen toimii usein tekijöilleen arkisena voimaannuttajana ja 
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ilonaiheena (Manninen & Palojoki 2012, 73). Välillä myös villiruoan kuluttajat ha-

luavat päästä arjessa helpolla ja vaivatta. Tällöin suositaan menetelmiä ja raaka-

aineita, jotka eivät vaadi tekijältään suurta taitoa. Päivittäinen ruoanvalmistus voi 

joskus tuntua ikävältä suorittamiselta, mutta ruoanvalmistuksen kentältä voi löytyä 

arkista iloa ja vaatimatonta arjen estetiikkaa (Manninen & Palojoki 2012, 73). Luo-

van kulutuksen näkökulmasta ruoanvalmistusta voidaan tulkita myös arkielämän 

estetisoimisena (Heinonen 1998, 384).  

 

Villiruoan kuluttajien arkea sävyttävät niin helppouden kuin kokeilujen reseptiikat. 

Villiruoka sopii mainiosti esimerkiksi lisukkeeksi, pääraaka-aineeksi, korvikkeeksi, 

koristeeksi ja mausteeksi. Sieniä käytetään esimerkiksi erilaisissa arjen ruoissa pää-

raaka-aineena tai lisukkeessa muun muassa kastikkeissa, keitoissa ja piirakoissa. 

Lueteltuaan listan erilaisia valmistamiaan ruokalajeja eteläsuomalaisnainen, 62 tote-

aa, ettei tiedä mihin ei voisi käyttää sieniä. Suppilovahveroiden erinomaisuutta kei-

ton raaka-aineena ylistetään ja lappilaisnaisen, 49 perheessä sienikeitto suppiksista 

on nuorimmaisen herkku. Riista luontuu joulumetsosta hirvenlihatortilloihin eli arki-

sista aterioista juhlien päätähdeksi. Perinteisten ruokien lisäksi aasialaiset vivahteet 

koetaan miellyttäviksi riistaruoissa, ja eteläsuomalaismies, 50 toteaakin, että koo-

kosmaito sopii sorsalle. Villejä raaka-aineita näytetään hyödynnettävän niin tuttuja 

kuin myös uudenlaisia reseptejä käyttäen. 

 

Villikasveja käytetään tuoreena tai yksinkertaisin menetelmin, kuten pannulla paista-

en. Nokkonen ja horsma ovat villikasveista kuluttajille tutuimpia, ja ne soveltuvat 

hyvin lisukkeiksi ja kasvatettuja kasviksia korvaaviksi raaka-aineiksi. Horsmanversot 

asettuvat aterian pääkomponentiksi, kun niitä valmistetaan parsan tavoin keitettynä 

tai voissa kypsennettynä. Toisesta ruokakulttuurista omaksuttu alkukevään parsa on 

näin löytänyt oman kotimaisen versionsa. Horsmanversot toimivat eteläsuomalais-

naisen, 38 mukaan myös ihan pelkältään tai hyvään oliiviöljyyn dipattuna. Perinteis-

ten nokkoslettujen ja -keiton lisäksi nokkosta käytetään avokadopastassa sekä voiku-

kan ja piharatamon lehtiä burritowrapin sisällä välipalavihanneksina. Lähialueen ja 

takapihan villivihanneksista tehdään sesonkiaikaan myös rikkaruohosalaattia. Villeil-

lä raaka-aineilla saatetaan tavoitella myös uusia makuelämyksiä, kuten seuraavan 

sivun lainauksesta voidaan todeta:  
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Kuusenkerkkiä kerään oluen maustamiseen ja "kerkkäviinaan". […] 

muuta luonnosta keväällä löytyvää enemmän makua antamaan ja eri-

koisuuden tavoittelussa. – M35, Etelä-Suomi 

 

Kuten harrastuksensa parissa myös villien raaka-aineiden valmistuksessa kuluttajassa 

voidaan nähdä Kotlerin (1986) tuottajakuluttaja-harrastelijan piirteitä. Kokeiluilla 

eteläsuomalaismies rikastaa myös juomakulttuuriaan maustaen ja valmistaen itse 

kaupantuotteista poikkeavia käsityöläisjuomia. Kuusenkerkät ja villikasvit toimivat 

täten hänelle viimeisen silauksen tuottajina. Tähän ideaan nojaavat myös kauppojen 

puolivalmisteet, jotta sallivat kuluttajalle aina viimeisen hiomisvaran (Mäkelä 2002, 

25). Käsityöläisyyteen innottavilla villeillä raaka-aineilla näyttää siis olevan paikkan-

sa myös suomalaisessa juomakulttuurissa. Kulttuurissa sopivaksi katsotulla juomalla 

onkin osuutensa aterian kokonaisuudessa ja pohjoissuomalaismies, 36 muistuttaakin, 

että hyvä viini kuuluu riista-ateriaan. 

 

Arjessa villiruoan kuluttajien on mahdollista testailla villien raaka-aineiden sopivuut-

ta ruoanlaitossa. Eteläsuomalaisnainen, 30 haaveilee koivunmahlan keräyksestä ja 

aikoo kokeilla petun tekemistä. Eteläsuomalaismiehen, 30 kertomuksessa kuvataan 

taas pusikosta löydettyjen kotiloiden matkaa syöttämisen ja paastottamisen kautta 

pannulle voin ja valkosipulin kera. Hän toteaa sen olleen oikein maittava ateria, 

vaikka vähän joutuu vaivaa näkemäänkin. Kokeilulla ja uusien hyödyntämistapojen 

kehittelyllä halutaan eteläsuomalaismiehen, 25 mukaan välttyä kaavoihin kangistu-

miselta. Kun riistanlihaa on tarpeeksi pakkasessa, mies kertoo uskaltavansa kokeilla 

jotain uuttakin. Uskaliaisuus viittaa myös kulttuurissa vallitsevaan käsitykseen, että 

arjessa kaiken ei aina tarvitse onnistua täydellisesti.  
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7 Johtopäätökset  

 

Lähtiessäni tarkastelemaan villiruokaa kuluttaja- ja kulttuurintutkimuksen kautta 

halusin tuoda esille sen taustalla vaikuttavia merkityksiä sekä kuvata ja ymmärtää 

villiruoan kulutuksen ilmiötä. Hirsjärven ja muiden (2010, 230) mukaan laadullisen 

tutkimuksen analyysin tulokset on tulkittava ja niistä on tuotava esille, mikä on saa-

tujen tulosten laajempi merkitys aiheen tutkimuskentällä. Päästäkseni aineistosta 

nousseiden villiruoan käyttökertomusten ja sen perusteluiden taakse käsittelin villi-

ruoan matkaa kuluttajan käsissä kahdessa osassa niin kulutusprosessin kuin kulttuuri-

sen ilmiön lähtökohdasta. Tämän lisäksi tarkastelin villiruoan kulutuksen kuvauksis-

sa selkeästi läsnä olevaa itse tekemistä sekä siihen liittyviä merkityksiä ja arvostusta.  

 

Eskolan ja Suorannan (1998, 174) mukaan teemojen on tarkoitus valaista tutkimus-

ongelmaa. Tutkimukseni teemat, joita olivat harrastus, hankinta, käyttö ja raaka-

aineesta ruoaksi, auttoivat minua ymmärtämään, mitä villiruoan kulutus on nyky-

suomalaisille. Analyysini toi esiin, että kirjaimellisen ajankäytön ja vaivannäön li-

säksi itse tekemiseen liittyy monia muita kulttuurisia merkityksiä. Itse tekeminen 

käsittää niin subjektiivisia, koettuja ja sosiaalisesti rakentuneita merkityksiä sekä 

kulttuurisissa syntyneitä ja jaettuja merkityksiä.  

 

Tutkimukseni paljasti, että omin ehdoin tekevässä ja itse tekemistä arvostavassa villi-

ruoan kuluttajassa yhdistyy ruokakansalaisuuden ja käsityöläiskuluttajuuden piirteitä, 

jotka ilmentävät nykyajan suomalaisen ruokakuluttajuuden monipuolisuutta. Olen 

esitellyt näitä piirteitä ilmentäviä tekijöitä seuraavan sivun kuviossa 2. Tutkimukseni 

osoitti, että itse tekemisen kulutuseetos oli nähtävillä kaikissa muodostamissani tee-

moissa ja tulkintaani ilmentävissä tekijöissä. Villiruoan kulutuksessa yhdistyi myös 

muita jaettuja toimintamalleja ja ajattelutapoja, joissa oli nähtävillä piirteitä ekologis-

eettisestä, agraarisesta, hedonistisesta ja säästäväisyyden kulutuseetoksesta. Seuraa-

vissa alaluvuissa käsittelen tarkemmin tutkielmani johtopäätöksiä ja vastaan tutki-

muskysymyksiini kertomalla, miten itse tekeminen on läsnä villiruoan kulutusproses-

sissa, sekä miten villiruoka ymmärretään sen käyttäjien keskuudessa osana suoma-

laista ruokakulttuuria. Tulkinnassa olen yhdistellyt tutkimukseni teemoista pareja 

(ks. kuvio 2). 
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Kuvio 2: Tulkinta villiruoasta kulutusprosessina ja kulttuurisena ilmiönä  

 

Itse tekemisen merkitys villiruoan hankinnassa ja käytössä 

 

Villiruoan kulutusprosessi on jaettavissa villiruoan hankintaan eli keräämiseen ja 

metsästämiseen sekä villiraaka-aineiden käyttöön (ks. kuvio 1 ja kuvio 2). Campbel-

lin (2005) käsityöläiskuluttaja yhdistää nämä tuottajan ja kuluttajan alueet itse teke-

misen kautta, mikä on läsnä myös villiruoan kulutusprosessissa. Tämä läsnäolo näyt-

täytyy tutkimukseni perusteella kuluttajan lisääntyneessä hallinnan ja vaikuttamisen 

tunteessa sekä vaihtoehtoisuuden valitsemisessa. Villiruokaa hankitaan ja käytetään 

kuluttajan omin ehdoin. Itse tekemällä villiruoan kuluttajan voidaan nähdä sisäistä-

vän myös politisoituneen kuluttajan eli ruokakansalaisen (Lockie 2009) piirteitä tuo-

dessaan esiin velvollisuuksiaan kuluttajana sekä ottamalla vastuuta.  

 

Ruokakansalaisena villiruoan kuluttaja hyödyntää globaalin sijaan vaihtoehtoista 

ruoanhankintatapaa, jossa keskeisessä asemassa ovat paikallisuus ja luonnollisuus. 

Niin sanotussa alkutuotantovaiheessa villiruoka koetaan kuluttajiensa mielessä eko-

logisemmaksi ja eettisemmäksi vaihtoehdoksi kuin tavallisesta tuotannosta saatavat 
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tuotteet. Luonnonmukaisesti kasvaneena suomalaisessa puhtaasta luonnosta ja tutusta 

ympäristöstä saatava villiruoka koetaan yhtä puhtaaksi kuin ympäristönsä, ja täten 

turvalliseksi. Itse tekemisellä on tässä merkityksensä, sillä se takaa kuluttajalle tiedon 

raaka-aineen alkuperästä, sen elinolosuhteista ja ravinnosta sekä raaka-aineen laadus-

ta. Hankkimalla villejä raaka-aineita itse kuluttajan on mahdollista palauttaa teollis-

tumisen ja tehostuneen ruoantuotannon mukana menettämäänsä hallinnan tunnetta 

ruokaketjuun ja sen läpinäkyvyyteen. 

 

Tekemällä itse villiruoan kuluttaja on läsnä koko ruokaketjussa metsästä pöytään. 

Raaka-ainetta käsitellessään villiruoan kuluttaja voi itse päättää, mitä sille tehdään ja 

kuinka paljon sitä jalostetaan. Kuluttaja asemoi itseään tällöin elintarviketuotannon 

ja -jalostuksen vaiheeseen. Itse tekemällä hän voi varmistua siitä, että raaka-aineen 

luonnollisuus, puhtaus ja terveellisyys säilyvät ja, että raaka-aine hyödynnetään hä-

nen ekologis-eettisen ja agraarisen kulutuseetosten sävyttämien arvojen mukaisesti. 

Itse tekemällä villiruoan kuluttajat sisäistävät näin ruokakansalaisen velvollisuuksia, 

mutta ottavat myös vastuuta esimerkiksi raaka-aineiden mikrobiologisesta puhtau-

desta. 

 

Pecoraron (2009) analysoimassa altruistisessa eettisen kuluttamisen diskurssissa sekä 

terveyden ja turvallisuuden eettisen kuluttamisen diskurssissa tuli esille yksilön ole-

tus hänen vaikuttamismahdollisuuksistaan. Villiruoan kuluttajat pitävät valintaansa 

altruistisesti ekologisempana ja eettisempänä, mutta valitsevat samoin yhtä lailla 

villiraaka-aineiden koetun terveellisyyden, tuttuuden ja turvallisuuden takia. Kulutta-

jien tiedostaessa globaalin ruokajärjestelmän ongelmat, voidaan villiruoan kulutus 

nähdä yhtenä keinona pyrkiä raaka-aineen ja ruoan sisällön riskienhallintaan. Villi-

ruoan puhtauden korostaminen voidaan myös tulkita kannanottona näitä ongelmia 

kohtaan.  

 

Samalla villiruoan kuluttaja ymmärtää luomansa säästön hyödyntäessään vaihtoeh-

toista ruoanhankintatapaa. Vaikka säästön luominen ei ole villiruoan kuluttajille 

merkittävin tekijä, tulee se kuitenkin esille heidän kertomuksissaan. Nykypäivän kä-

sityöläiskuluttajana villiruoan harrastaja hankkii raaka-aineita myös jaksamisensa 

mukaan hyödyntäen kulutusyhteiskuntaa. Osan kulutetusta villiruoasta voi hyvin 

ostaa. Kuluttajat ymmärtävät raaka-aineiden rahallisen, mutta myös niiden ravitse-
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muksellisen arvon verratessaan niitä hinnakkaisiin superruokiin. Kun villiruokaa on 

kertynyt runsaasti, sitä säilötään myöhempää käyttöä varten, mutta sitä halutaan 

myös jakaa. Tavallista onkin, että villiruoan harrastaja lahjoittaa tai myy eteenpäin 

lähipiirissään ylimääräiseksi kertyvää saalistaan. 

 

Villiruoka suomalaisen ruokakulttuurin ylläpitäjänä ja uusijana  

 

Käsillä olevan tutkimuksen mukaan villiruoka näyttää olevan yhä vahvasti läsnä 

suomalaisessa ruokavaliossa, ja tekemäni tulkinta toimii näytteenä villiruoan harras-

tamisesta ja sen valmistuksesta nykyajan suomalaisessa ruokakulttuurissa. Campbel-

lin (2005) käsityöläiskuluttajuuden piirteet näyttäytyivät villiruoan tulkinnassa kult-

tuurisena ilmiönä itse tekemisen ja käsityöläisyyden arvostuksena, jotka ovat olleet 

esillä ruokakulttuurissamme tänä päivänä. Arvostus käsityöläisyyttä, perinteitä ja 

siihen liittyviä tarinoita kohtaan herättää kuluttajissa vahvoja tunteita ja nostalgisoi-

mista.  

 

Tämä arvostus näkyy villiruoan kulutuksessa, kun kuluttaja hankkii villit raaka-

aineet itse sekä käsittelee ja valmistaa ne mieltymystensä mukaisesti arjen ruoiksi tai 

juhlien kulinaristisiksi herkuiksi. Oma tarina halutaan myös jakaa läheisten kesken. 

Itse valmistettu ja yhdessä nautittu ateria on tärkeä hetki suomalaisille villiruoan ku-

luttajille, minkä aikana vahvistetaan sosiaalisia suhteita. Itse tekemisen arvostuksen 

lisäksi tutkimukseni toi esille, että ruokakulttuurissamme villiruoka mielletään suku-

polvet ylittävänä perinteenä, mutta siihen liitetään myös uuden oppimista ja uuden-

laisia elämyksiä. Perinteinen harrastus voidaankin nähdä myös seikkailuna urbaanis-

sa ympäristössä sekä tutut raaka-aineet nautinnollisina, mutta terveyttä edistävinä 

vaihtoehtoina ja kiinnostavina erikoisuuksina myös kotilautasilla.  

 

Harrastuksena villiruoka voidaan nähdä kulttuurisena perintönä ja elämäntapana. 

Tällöin siihen liittyy myös nostalgisointia ja muistoja lapsuudesta. Uuden ilmiön 

näkökulmasta villiruoan harrastaminen on elämyksiä ja aarteenmetsästystä, mikä luo 

perinnettä kevyemmän siteen harrastukseen. Villiruoan hankinta vaatii myös taitoa ja 

osaamista lajien tunnistamisessa sekä pyyntivälineiden käytössä. Perinteen näkökul-

masta tietoa ja osaamista vaalitaan sukupolvelta toiselle tekemällä villiruoan hankin-
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nasta osan elämäntapaa, kun taas uuden ilmiön näkökulmasta oppimiseen liittyy ta-

voitteellisuutta.  

 

Harrastus on monella villiruoan kuluttajalla sidoksissa raaka-aineesta ruoaksi valmis-

tamiseen. Villiruoan harrastajille ajan ja vaivan näkeminen tekevät käytetyistä raaka-

aineista vielä maukkaampia. Lisäksi raaka-aineita korvamerkitään käyttötarkoituksen 

mukaan. Osaa hyödynnetään monipuolisesti arjen perusruoissa, mutta myös tuomaan 

oman vivahteikkaan arominsa erilaisiin kokeiluihin. Virkistävien kokeilujen lisäksi 

villit raaka-aineet asettuvat arvostettuun asemaansa juhlapöydän tähtinä. Nautinnol-

linen maku ja raaka-aineen itse hankkiminen valmisteltavaksi tarjoavat villiruoan 

harrastajalle käsityöläiskuluttajan luovuutta tämän luodessa perinteitä kunnioittavia 

herkkuja juhliin sekä tuomalla uusia kokeiluja arjen kokkailuun. 

 

Villiruoan kuluttaja tuo harrastukseensa käsityöläiskuluttajuuden tavoin taitojaan, 

tietojaan, arvojaan ja intohimojaan. Toistamalla perinteitä ja hyödyntämällä suoma-

laiseen ruokakulttuurin ominaisia raaka-aineita villiruoan kuluttajat sisäistävät ja 

välittävät kulttuuria. Vaihtoehtoinen toimintamalli ja tuttujen raaka-aineiden uudet 

kokeilut taas kehittävät ja edistävät ruokakulttuuria. Perinteitä kunnioittava ja arkea 

rikastuttava villiruoka toimii täten harrastajiensa käsissä niin ruokakulttuurin ylläpi-

täjänä kuin myös sen uudistajana.   

 

Tutkimuskohteeseen liittyviä jatkotutkimusaiheita 

 

Tässä tutkimuksessa keskityin tuomaan esille kuluttajien villiruokaan liittämiä mer-

kityksiä kuluttaja- ja kulttuurintutkimuksen perinnettä hyödyntämällä. Olen ratkais-

sut tutkimukseni tutkimusongelman ja tuonut esille, miten villiruoka ilmentää suo-

malaisen ruokakuluttajuuden monipuolisuutta. Tutkimusasetelmallani oli mahdollista 

tuottaa Eskolan ja Suorannan (1998, 19) ohjeistamaa perustietoa ilmiön eli villiruoan 

kulutuksen olemuksesta, ja sen tuloksia on mahdollista hyödyntää lähtökohtana jat-

kotutkimuksille villiruoan tai jonkun muun ruoan kulutusilmiön tutkimisessa.  

 

Villiruoka on mielestäni mielenkiintoinen tutkimuskohde, ja siitä riittää tarkastelta-

vaa erilaisista näkökulmasta ja erilaisin menetelmin myös tulevaisuudessa. Yksi näis-

tä aiheista voisi olla villiruokaan vahvasti liitoksissa oleva luontosuhde ja sen merki-
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tys, jota jouduin rajaamaan oman tutkielmani ulkopuolelle. Harvaan asutussa, met-

sien ja järvien maassa luonto korostuu merkittävään osaan suomalaista kulttuuria ja 

sen tutkiminen esimerkiksi kulutuksen ja sen politisoitumisen näkökulmasta voisi 

tuottaa hyvin mielenkiintoista ja kulttuurisesti rikasta tietoa. Omassa aineistossani 

nousi myös runsaasti esille esimerkiksi etnobotaniikan näkökulmasta mielenkiintoi-

sia villien raaka-aineiden lajilistauksia ja käyttötarkoituksia. Myös villeistä raaka-

aineista valmistettaviin erilaisiin ruokiin ja niiden valmistusmenetelmiin voisi tutus-

tua vielä käsillä olevaa tutkimusta tarkemmin.  

 

Riskiyhteiskunnan näkökulmasta villiruoan terveellisyyden ja vaarallisuuden tar-

kempi tarkastelu voisi myös olla mielenkiintoista. Kuten myös käsillä oleva tutkimus 

osoitti, villiruoka koetaan hyvin terveelliseksi sen kuluttajien parissa. Sen terveelli-

syyttä painotetaan runsaasti niin populäärimedioissa kuin luonnontuotealaan erikois-

tuneilla sivustoilla (esim. Arktiset aromit 2017b). Terveellisen elämän ja hyvinvoin-

nin merkitys on kasvanut kuluttajien parissa, ja terveellisenä vaihtoehtona villiruoka 

näyttäisi olevan osa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelua. Villiruokaan liittyy 

kuitenkin terveysriskejä, kuten myrkyllisyys ja ympäristön saastuminen, jotka nousi-

vat myös tämän tutkimuksen aineistossa esille. Miten näiden riskien tiedostaminen 

vaikuttaa kuluttajien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelun taustalla? 

 

Tänä päivänä villiruokaa on saatavilla myös yhä enemmän kaupan hyllyiltä, jolloin 

tässä tutkielmassa todettu itse tekemisen arvostus ja siihen liittyvät merkitykset eivät 

olekaan samalla tavoin läsnä villiruoan kulutusprosessissa. Voiko terveellisyys olla 

tällöin ainut syy, miksi kuluttajat ostavat näitä tuotteita? Näiden aiheiden lisäksi 

myös määrällinen tutkimus ja kansainväliseen tutkimustietoon vertaaminen (esim. 

Sõukand & Kalle 2016) voisi antaa uudenlaista tietoa villiruoasta ilmiönä.  
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