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1 Johdanto 
 

Nykyisin ihmisen elämä on siirtynyt suurimmaksi osaksi sisätiloihin (Leech, Wilby, 

McMullen & Laporte, 1996; Lyytimäki, 2010, 89). Vuonna 2000 noin puolet maa-

ilman väestöstä eli urbaaneissa kaupunkiympäristöissä ja on arvioitu, että 

vuonna 2030 vastaava luku on 60-90 prosenttia. Kaupungeissa asuvat viettävät 

ainakin 80 prosenttia ajasta sisätiloissa. (Cetin & Sevik, 2016, 973.) Suomessakin 

kaupungistumisen seurauksena 70 prosenttia väestöstä elää kaupunkialueilla 

(Tiihonen, 2016). Elämäntyylin ja kaupungistumisen kehitys tulee todennäköi-

sesti vain lisäämään sisätiloja ihmisen pääasiallisena oleilupaikkana. (Lyytimäki, 

2010, 89-90.)  

 

Luonnolla näyttäisi olevan positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja onnellisuu-

teen. Luonnon aiheuttamat positiiviset terveysvaikutukset ulottuvat sekä fysiolo-

giseen että psyykkiseen terveyteen. (Russell ym., 2013, 494.) Koskemattomat 

villit luonnonympäristöt, jotka tarjoavat harmonian ja rauhan kautta elvyttäviä ko-

kemuksia ovat vähissä (Milligan & Bingley, 2007, 801). Toki Suomessa metsät ja 

luontosuhde ovat osa kulttuuria (Pynnönen ym. 2018). On kuitenkin perustelua 

tutkia rakennetun ympäristön merkitystä ihmiselle, sillä koskemattomien luonnon-

tilojen saavutettavuus kaupunkilaiselle voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Näin 

sisustuksen ja sisätilojen materiaalien kuten puun kautta voidaan luontokoke-

musta rakentaa osaksi asumista, kotona viihtymistä sekä hyvinvointia, mikä sopii 

kotitaloustieteelliseen tutkimukseen.  

 

Puuta on tutkittu kodin piirissä osana huonekaluja (Hakala ym. 2015) ja raken-

nusmateriaalina, kuten puukerrostalot (mm. Karjalainen 2017, Miilumäki & Autio 

2019). Myös puupohjaisia tuotteita (Rämö ym. 2012) sekä puun asemaa ja arvo-

tuksia yleisesti (Jaskari 2011) on tarkastelu. Myös kansainvälistä tutkimusta 

puusta rakennusmaterialiina on tehty (mm. Gold & Rubik, 2009; Høibø ym., 

2015), mutta ei merkittävissä määrin (Palonen 2017). Toistaiseksi puun hyvin-

vointivaikutuksia on tutkittu sisätiloissa (mm. Muilu-Mäkelä ym. 2014; Fell 2010; 

Tsunetsugu ym. 2007), mutta puun merkitystä osana kotia ja sisustusta ei ole 

juurikaan tarkasteltu. Kuitenkin puun myönteisiä vaikutuksia tuodaan esiin, kuten 

Kotitalouslehden artikkeli (17.5.2018) puusisustuksen hyvinvointivaikutuksista 
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osoittaa. Lehden haastattelema psykologian tohtori ja dosentti Marjut Wallenius 

kertoo puunkäytön positiivisista vaikutuksista terveyteen ja tilan tunnelmaan. 

Kiinnostukseni heräsi tutkia puuta osana kodin piiriä tarkemmin, etenkin kun ai-

kaisempaa tutkimusta ei aiheesta juurikaan ole tehty. 

 

On arvioitu, että puusta pidetään materiaalina mahdollisesti sen vuoksi, että se 

liitetään luontoon (Jonsson ym 2008; Nyrud & Bringlimark 2010; Muilu-Mäkelä 

ym., 2014). Se myös koetaan rauhoittavaksi (Muilu-Mäkelä ym., 2014) sekä ren-

touttavaksi (Rice ym. 2006). Tarvitaan lisää ihmistutkimusta sekä materiaalitutki-

musta, jotta puun positiivisista ominaisuuksista saataisiin lisää tietoa. (Muilu-Mä-

kelä ym., 2014.) Aihetta tutkittaessa useimmiten on mitattu sisätilan puumateri-

aalien vaikutuksia ihmiseen mittaamalla ihmisen stressin määrää sekä tarkaste-

lemalla kokemusta yksittäisissä tilanteissa (mm. Sakuragawa ym. 2005; Saku-

ragawa ym. 2008; Tsunetsugu ym. 2005).  Aihetta on myös lähestytty tutkimalla 

ihmisten puulle luonnossa antamia merkityksiä, arvoja, kokemuksia ja arvostuk-

sia (esim. Milligan & Bingley 2007) ja metsäluonnon tarjoamia elvyttäviä koke-

muksia (Takayama ym. 2014).  

 

Ihmisten kokemuksia, tyytyväisyyttä ja ajatuksia rakennusmateriaaleista on tut-

kittu viime aikoina, kuten Palonen (2017) maisteritutkielmassa. Aiheeseen liittyvät 

tutkimukset on usein tehty julkisten tilojen ympäristöihin liittyen (esim. Anme ym. 

2012). Lyytikäinen (2015, 52) toteaa tutkielmassaan, että mieltymyksiä ja puu-

materiaalien vaikutuksia tulisi tutkia samassa yhteydessä. Materiaalien vaikutuk-

set onkin yhdistetty henkilökohtaisiin materiaalimieltymyksiin (Sakuragawa ym. 

2005). Jaskarin (2011, 28) mukaan puu materiaalina on koettu yleisellä tasolla 

monikäyttöisenä, kestävänä, laadukkaana, arvostettuna, luonnonmukaisena, py-

hänä, kauniina suomalaisena ja ekologisena. Myös Rametsteiner, Oberwimmer 

ja Gschwandtl (2007, 11) toteavat, että perinteisesti eurooppalaisilla on hyvin 

myönteinen suhtautuminen puuhun. Tutkimusta puusta sisätilojen materiaalina ja 

sisustusmateriaalina yksityisen kodin näkökulmasta suomalaisessa kontekstissa 

kaivattaisiin. 

 

Hankkimalla tietoa kuluttajien ajatuksista ja kokemuksista puusta ja muista ma-

teriaalista sisätiloissa, voidaan sisätilojen ratkaisuista tehdä enemmän kuluttajien 
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mieltymyksiä palvelevia. Jotta ymmärtäisimme suomalaisten kuluttajien suhdetta 

puumateriaaleihin, meidän tulee ymmärtää, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä ku-

luttajille asumisessa ja sisustamisessa. Yhdessä kuluttamisen arvojen kanssa ne 

vaikuttavat siihen, millaisia materiaaleja kotiin valitaan, ja millainen on puun ar-

vostus sisustuksessa ja sisätilojen pintamateriaalina. Uimonen (2019, 2) tuo 

esille, että suomalaiselle kodin tuntu rakentuu materiasta tarkoittaen esimerkiksi 

tavaroita. Tavaroiden käyttöarvot kertovan niille kulttuurillisesti annetusta merki-

tyksistä (Ilmonen, 2007, 68). Hakalan, Aution ja Toppisen (2015) tutkimuksessa 

esille nousi käytetyt, perityt ja Ikean kalusteet sekä netistä käytettynä ostetut ta-

varat, jotka edustivat heille kohtuuhintaisuutta, kestävyyttä, ekologisuutta, esteet-

tisyyttä ja käytännöllisyyttä. Käytetyt kalusteet merkitsevät nuorille sukupolvelta 

toiselle siirtyvää tyyliä ja ovat usein korkealaatuisia massiivipuisista materiaa-

leista tehtyjä. (Hakala ym., 2015, 448.)  

 

Nuorten valinnat näyttivät Hakalan ym. (2015) tutkimuksessa olevan tiedostettuja 

ja pohjautuvan laajempiin näkökulmiin kuin mieltymyksiin. Tämän vuoksi valinto-

jen tutkiminen vain mieltymysten suhteen antaisi suppean kuvan taustalla ole-

vista arvostuksista ja kokemuksista. Asumistutkimuksen perinne näyttäisi keskit-

tyneen pitkälti asunnon ulkoisiin tekijöihin kuten asunnon rakenteeseen ja sijain-

nin merkitykseen. Kivilehdon (2011) kotitaloustieteen väitöstutkimus kehitteli 

asunnon suunnitteluun opetusohjelmaa, joka sisälsi esimerkiksi kodin kalustami-

seen, lattiamateriaaliin ja tilasuunnitteluun liittyviä tehtäviä.  

 

Malin (2011, 43) tuo esille, että kotitaloustieteellinen tutkimus on tarkastellut asu-

mista asumistoimintojen sekä asunnon toimivuuden näkökulmasta, ja asumista 

voidaan kotitaloustieteessä tutkia käyttäjälähtöisesti. Kivilehto (2011) sekä Autio 

(2019) tuovat esille, että kotitaloustieteen keskeisenä tavoitteena elämän ja hy-

vinvoinnin edistämisen kussakin ajassa olevan tarpeen mukaisesti. Kotitaloustut-

kimuksen alueelle kuuluu esimerkiksi kotitalouden ja siihen kuuluvien yksilöiden 

toiminta, kotitalouden vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa, koti ja sen arvottami-

nen, kotitalouskulttuuri, talouden hoito ja asuminen sekä kotitalouksien toiminta-

käytänteet (Rauma, 2003, 203; Elorinne ym. 2017). Kuitenkin koko kotitaloustie-

teen olemassaolon ajan esillä ovat olleet kamppailevat käsitykset tieteenalan kä-

sityksistä ja tarkoituksista (Kivilehto, 2011, 4-8). 
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Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaatimukset osoittavat, että kotitaloustieteen tu-

lisi kehittää kestävyys-, kuluttajuus- ja ruokakasvatusta. (Autio, 2019, 46). Näiden 

kehittäminen vaatii kuitenkin lisää kotitaloustieteen näkökulmasta tehtyä tutki-

musta. Kotitaloustieteen tutkimukset ja tutkielmat keskittyvät kuitenkin enemmän 

ruokaan, opetukseen ja syömiseen liittyviin teemoihin ja kotitaloustieteellisistä 

näkökulmista lähtevää tutkimusta kodin sisätilojen materiaalivalinnoista ja mate-

riaalien merkityksistä on tehty niukasti. Tutkielmani tarkoitus on lisätä kodin sisä-

materiaalien tutkimusta monipuolisemmin kotitaloustieteen tutkimuskentälle ja 

käydä kotitaloustieteellistä keskustelua aiheesta. Tässä tutkimuksessa olen kiin-

nostunut kuluttajien kokemuksista, ajatuksista ja merkityksistä sisustukseen ja si-

sätilojen materiaaleihin erityisesti puuhun liittyen sekä taustalla vaikuttavista ar-

vostuksista. 
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2 Asunnon sijainnista sisätilojen sisustamiseen 
 
 

Hasun (2017, 165) mukaan asumistutkimukselle tyypillistä on, että asumista tar-

kastellaan yhdestä arjen osa-alueesta, jota katsotaan yhden tieteenalan tietyn 

tason ja käsitteen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa asumista katsotaan mo-

nitieteisestä näkökulmasta ja tämän tutkimuksen lisä asumis- ja kulutustutkimuk-

sen kentälle on asumisen sisustus- ja materiaaliarvostukset.  Juntto (2008, 9) tuo 

esille asumisen suurimpana kulutuksen kohteena. Korkea hinta vaikuttaa asu-

misvalintoihin ja esimerkiksi sisustamisen kautta kuluttajalla on enemmän mah-

dollisuuksia toteuttaa mieltymyksiään (mt., 9). Asuminen, kulutus ja sisustusva-

linnat kietoutuvat siis yhteen. Tämän vuoksi katson tarpeelliseksi käsitellä asumi-

seen liittyviä arvostuksia, kodin sisustamista ja siihen liittyvää kuluttamista, joita 

käsitellään tässä luvussa.  

 

Tämä luku avaa, millaiset arvostukset ja ajatukset piilevät suomalaisten asumi-

sen arvostuksien taustalla eli millaista tutkimusta asumisen arvostuksista on tehty 

ja millaisia ovat kuluttamisen arvot, joiden perusteella sisustamiseen liittyviä ku-

lutusvalintoja tehdään nykypäivänä. Sarantola-Weiss (2011) ja Lapintie (2008) 

ovat tuoneet esille kodin rakentumisen siellä olevien tavaroiden kautta, joten si-

sustamisen voidaan katsoa olevan myös kodin rakentamistoimintaa. Luku esitte-

lee, miten sisustus ja tavarat vaikuttavat kokemukseen kodin rakentumisesta. 

 

2.1 Asumisen ja kodin arvotukset 

 

Asumistutkimuksen suuntauksia ovat preferenssitutkimukset, asuminen kulutuk-

sena ja vaikuttamisena, asuminen kaupunkitutkimuksessa, asuminen ja arkkiteh-

tuuri, asuminen ja kestävä kehitys, asuminen elämäntyylinä, asumisen toimijat 

(yksilö ja kotitalous) sekä asuminen psykologisena ympäristönä. (Hasu, 2017, 

44-55.) Asumisen arvostuksia voidaan kuvata luokittelemalla ne esitettyihin ja to-

teutuneisiin. Esitetyillä arvostuksilla tarkoitetaan asukkaiden asumismieltymyksiä 

ja asumistoiveita. Tällöin esitettyjä arvostuksia katsotaan kuvitteellisen muuttoti-

lanteen kautta. (Vasanen, 2010, 7.) Toteutuneet arvostukset puolestaan ovat 

asukkaan toteutuneita asumisvalintoja, jolloin jo tehdyt valinnat voivat kertoa 
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meille asukkaan arvostuksista. (Vasanen, 2010, 7; Viita, Mäkelä & Tyvimaa, 

2013, 3.)  

 

Viita ym. (2013, 3) nostavat kuitenkin esille kuluttajan taloudellisen tilanteen ja 

halun panostaa asumiseen. Nämä vaikuttavat ihanteen toteutumiseen. Myös La-

pintie (2008, 30) esittää, että voi olla tarkoituksenmukaista erottaa asumistoiveet 

ja unelmat toteutuvista asumisvalinnoista. Toteutuneiden valintojen suhdetta ih-

misen todellisiin arvostuksiin tulee katsoa kriittisesti ottaen huomioon lopullisiin 

asumisvalintoihin vaikuttavia tekijöitä, jotka rajoittavat arvostusten toteuttamista 

(mt., 30), sillä asunnon valitseminen ei ole aina niin tiedostettu prosessi eikä ku-

luttajalla ole aina asunnosta kaikkea tietoa, mikä vaikuttaisi hänen ostopäätök-

seensä (Viita ym., 2013, 3). 

 

Asumisen arvostuksien muotoutumiseen on voinut vaikuttaa yhteiskunnan kehit-

tyminen moderniksi kulutusyhteiskunnaksi. Mielihyvän ja nautintojen hakemisen 

ajatellaan olevan keskeisiä syitä modernin kulutusyhteiskunnan syntymisessä 

(Autio & Autio, 2009, 228). Mielihyvää alettiin hakea unelmoinnin ja tunteiden 

kautta, kun sitä aiemmin oli haettu fyysistä nautintoa tuottavasta kulutuksesta 

(mt., 228). Kuluttaja arvioi ennen ostopäätöstä asioita omien mieltymystensä kan-

nalta (Viita ym., 2013, 3). Kuluttajalla ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia toteuttaa 

unelmiaan täysimääräisesti ja kokonaisuudessaan (Autio & Autio, 2009, 228).  

 

Talonpoikaisen kodin muuttuminen kaupunkiasunnoksi on tapahtunut vähitellen. 

Asuntojen tarve moninaisemmalle käyttäjäkunnalle huomattiin 1930-luvulla, jol-

loin perheiden lisäksi tarvittiin asuntoja esimerkiksi yksin eläville naisille ja mie-

hille. (Autio & Autio, 2009, 230.) Elämänvaiheella onkin huomattu olevan yhteys 

asumistoiveisiin (Vaattovaara & Kortteinen, 2005, 14; Ilmonen, Hirvonen & Man-

ninen, 2005, 47). Kaupunkirakennetta eli asumisen tiiviyttä, ja kerrostalojen mää-

rää on perusteltu ekologisten ja toiminnallisten seikkojen lisäksi väestörakenteen 

muuttumisella. Yhden ja kahden hengen talouksien määrä on kasvussa. (Vaatto-

vaara & Kortteinen, 2005, 14.) 

 

Yleisesti ottaen muuttoaikeen taustalla on useimmiten asunnon ahtaus, paikka-

kunnan vaihto ja asunnon huono sijainti (Ilmonen ym., 2005, 46). Yksinasuvilla 
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muutto liittyi useimmiten asunnon ominaisuuksiin, sijaintiin ja yhteenmuuttoon toi-

sen kanssa. Pariskunnat ja lapsiperheet muuttivat selvästi eniten asunnon ahtau-

den vuoksi. (mt., 47.) Pahkasalon ja Suoniemen (2005, 37) tutkimuksessa muut-

topäätöksen taustalla oli turvattomuus ja levottomuus, sopimaton liikenteellinen 

sijainti, vanhan asunnon huono kunto sekä se, että lapsille haluttiin turvata hyvä 

kasvuympäristö.  

 

Asuinympäristö ja sijainti ovat nousseet tärkeäksi asumisessa (Ilmonen ym., 

2005, 11-12; Pahkasalo & Suoniemi, 2005, 36). Asumisessa arvostetaan myös 

asunnon suurta kokoa, lapsiystävällisyyttä, luonnonläheisyyttä ja hyvää hinta-

laatu -suhdetta (Mäkeläinen & Nisula, 2005, 43; Pahkasalo & Suoniemi, 2005, 

36-37). Muita arvostettuja asioita ovat esimerkiksi asunnon uutuus, hyvä pohja-

ratkaisu ja mahdollisuus vaikuttaa rakennusmateriaaleihin, puutalo- ja pientalo-

aluemaisuus rauhallisessa ja turvallisessa kaupunkiympäristössä (Pahkasalo & 

Suoniemi, 2005, 36-37) Omaa kotia ja pihaa sekä luonnonläheisyyttä on koros-

tettu 1800-1900-lukujen vaihteessa yhteiskuntaluokasta riippumatta. Luonnonlä-

heisellä asumisella nostettiin keskiöön koti ja perhe sekä asumisen terveellisyys. 

(Saarikangas, 2002, 78.)  

 

Vaattovaara ja Kortteinen (2005, 13) väläyttävätkin esille kyselytutkimuksista 

nousseen ajatuksen, jota aiemmat teoriat tukevat, että on olemassa asumisen 

yhtenäiskulttuuri, jossa keskeistä on pientalovaltaisuus, luonnonläheisyys ja rau-

hallisuus. Lapintie (2008, 30) kyseenalaistaa Kortteisen ja Vaattovaaran esittä-

vän pientalovaltaisuuden, luonnonläheisyyden ja rauhallisuuden asuntomarkki-

noiden valossa (mt., 30.) Aiemmin Suomessa luontoa on siis arvostettu kaupun-

kia enemmän ympäristönä, mutta kaupungistumisen seurauksena kaupunkiym-

päristö on alettu nähdä aiempaa arvostetumpana. Asumiskulttuurien eriytymisen 

seurauksena onkin alettu tyypitellä ihmisiä erilaisiin luokkiin sen perusteella, mil-

laista asumisympäristöä he arvostavat. (Ilmonen ym., 2005, 11-12.)  

 

Ilmonen ym. (2005) tuovat esille, että viime aikaiset asumistutkimukset ovat nos-

taneet esille käyttäjänäkökulman. Asumisessa ei ole enää kyse välttämättömyy-

den ehdoista, vaan oman itsensä ja elämäntyylinsä toteuttamisesta. (mt., 11.) 
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Omien vaikutusmahdollisuuksien merkitys saattaa olla asukkaalle suuri, sillä Mä-

keläisen ja Nisulan tutkimuksessa (2005, 45) alueen vetäväksi tekijäksi osoittau-

tui mahdollisuus omannäköisen talon suunnitteluun. Tällaista ei Pahkasalon ja 

Suoniemen (2005, 41) tutkimuksessa tullut esille, mihin voi vaikuttaa se, että 

asukkailla ei ollut samanlaista lähes rajatonta päätösvaltaa asuntonsa suhteen. 

Toisaalta myös he toivat esille asumisen olevan ihmisille tärkeää elämänhallin-

nan ja itsensä toteuttamisen näkökulmasta, jossa yksilöllisyys ja omien vaatimuk-

sien tavoitteleminen korostuvat (mt., 36). Hyvä asuinympäristö näyttää pääkau-

punkiseudulla rakentuvan omakohtaisista kokemuksista ja ajatuksista sekä kult-

tuurisesti tuotetuista käsityksistä. (mt., 41). 

 

Viita ym. (2013, 15) katsoivat ihanneasuntoon kohdistuvia odotuksia neljästä eri 

näkökulmasta: asuinalueen palvelut, asuinalueen ominaisuudet, asunnon omi-

naisuudet ja asuinrakennuksen ominaisuudet. Palveluista tärkeimmäksi osoittau-

tui julkinen liikenne. (mt., 15.) Asuinalueen ominaisuuksista tärkeimmäksi osoit-

tautui turvallisuus (mt., 16). Asuinrakennusten ominaisuuksista tärkeimmiksi 

nousi hissi, yhteinen piha-alue, pyykinkuivaushuone ja pyykkitupa. (mt., 18). Vai-

kuttaisi, että toiveet asuinalueen palveluista, asuinalueesta ja asuinrakennuksista 

ovat ennen kaikkea terveyteen, turvallisuuteen sekä käytännön elämään liittyviä 

toiveita.  

 

Asunnolle asetetuista toiveista tärkeimmäksi nousi selkeästi oma parveke ja laa-

toitettu kylpyhuone. Vastaajat ovat luokitelleet tärkeiksi myös esimerkiksi ikku-

nanäkymän metsään, puistoon tai vastaavaan luontokohteeseen, erillisen wc-ti-

lan, vaatehuoneen, erillisen kylpyhuoneen, parvekelasituksen, yksitasoisen 

asunnon, oman saunan, oman piha-alueen ja parkettilattian. (Viita ym., 2013, 20.)  

Myös Uimosen (2019, 146-147) kodin tuntua käsittelevässä väitöstutkimuksessa 

luontoympäristö ikkunan kautta koettuna vaikutti viihtymiseen ja kodin tuntuun. 

Omaa pihaa tai parveketta arvostettiin (mt., 147). Itse asuntoon kohdistuvat odo-

tukset voi nähdä kohdistuvan siis useampaan tekijään, jotka liittyvät joko käytän-

nön tarpeisiin (erillinen wc-tila, vaatehuone, erillinen kylpyhuone, yksitasoinen 

asunto), estetiikkaan, materiaaliin ja mukavuuteen liittyviksi (laatoitettu kylpy-

huone, parvekelasitus, oma sauna, parkettilattia) ja luonnon ja ulkoilun saavutet-

tavuuteen liittyviksi (oma parveke, ikkunanäkymä luontoon ja oma piha-alue).  
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Saarikankaan (2002, 9) mukaan asuminen yhdenmukaistui modernin asumisen 

myötä. Asumiskonsepteja onkin Suomessa vähän. Erilaisten asuntojen määrää 

on pyritty lisäämään. (Viita ym., 2013, 8.) Konseptien vähyys vähentää kuluttajien 

mahdollisuuksia löytää ihannekotiaan jo valmiiksi suunniteltujen ja tehtyjen asun-

tojen joukosta, sillä valinnan mahdollisuudet ovat vähäisemmät. (mt., 8). Kulutta-

jan kodin arvostuksien selvittäminen voisi tuoda rakentajille, arkkitehdeille, sisus-

tussuunnittelijoille ja kodin sisustukseen keskittyneille kaupoille tietoa kuluttajan 

todellisista tarpeista (Viita ym., 2013, 3). 

 

2.2 Kulutustavarat: ostamisesta vastuullisuuteen  

 

Asumisen arvostukset ja ihanteet ovat sidoksissa yhteiskunnalliseen kehitykseen 

(mm. vaurastuminen) sekä kulttuurisiin arvostuksiin (mm. omistusasuminen).   

Markkinointiyhteiskunta on siis nostanut kuluttajien elintasoa ja lisännyt vapautta 

(Ilmonen, 2007, 35). Kuluttaminen on nykyisin aiempaa monimutkaisempaa ja 

moniarvoisempaa. Nykyisiä kuluttajia kuvataan toisaalta vastuullisiksi, mutta toi-

saalta kulutus on keskeinen osa ajankäyttöä. (Haanpää, 2009, 66.) 

 

Säästäväisyyden ihanne 

 

Säästäväisyyden ja kohtuullisuuden ihanne on leimallista suomalaisille kuluttajille 

(Heinonen 1998, Huttunen & Lammi 2009, Huttunen & Autio 2010). Huttunen ja 

Autio (2010) ovat tutkineet suomalaisia kulutuseetoksia ja niihin sisältyviä moraa-

lisääntöjä. Kulttuurinen eetos määritettiin tutkimuksessa kollektiiviseksi osittain 

tiedostetuksi ja osittain tiedostamattomaksi systeemiksi, joka sisältää eettiset ja 

esteettiset arvot ja normit, joiden kautta yhteiskunnan jäsenet määrittelevät hyvän 

ja pahan, ja sitä miten kuuluu elää ja toimia. Kulttuurinen eetos näkyy tapana 

toimia ja ajatella tietyssä ajassa. (Huttunen & Autio, 2010, 147.)  

 
Kulttuuriset eetokset voidaan nähdä myös diskursseina eli kulttuurisesti totuttuina 

ja hyväksyttyinä tapoihin puhua kulutuksesta. Kuluttamisen eetos sisältää suun-

taviivat ja normit, mikä on oikeanlaista kuluttamista ja kulutuskäyttäytymistä ja 

mikä ei siihen kuulu. (Huttunen & Autio, 2010, 147.) Tutkimuksessa hallitsevat 
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eetokset olivat agraarisuus, taloudellisuus ja vihreä kuluttaminen. Eetokset tuo-

tettiin, muunnettiin ja kyseenalaistettiin suomalaisten kuluttajien tarinoissa (mt., 

151.)  

 

Suomalainen kulutuskulttuuri pohjaa talonpoikaiseen talouseetokseen, jossa hy-

veellinen kuluttaja on ahkera, järkevä, taloudellinen, säästäväinen ja omavarai-

nen (Heinonen 1998, 378). Huttusen ja Aution (2010, 151) tutkimuksessa perin-

teistä säästäväistä ja niukkaa kuluttamisen tapaa kuvattiin agraarisuudella. Pu-

huttiin vanhoista hyvistä ajoista. Taloudellisuuspuhe viittasi järkevän kuluttami-

sen tapaan, jossa säästettiin laadukkaita hankintoja varten, koettiin hyveellisyyttä 

ja nähtiin moraalisena velvoitteena elää varojen mukaan. (mt., 151.) Suomalai-

sessa kulutuskulttuurissa kuluttajan edellytetään pystyvän voittamaan itsekont-

rollilla halut ja tarpeet (Autio, 2005, 333). Huttunen ja Lammi (2009) ovat tarkas-

telleet onko suomalaisessa kuluttamisessa edelleen pohjalla talonpoikainen 

säästäväisyyden ihanne.  

 

Säästäväisyys kuluttamisessa tunnistettiin edelleen hyveeksi nautinnon painottu-

misesta huolimatta, mutta säästäväisyyden tarkoitus on erilainen kuin aiemmin 

(Huttunen & Lammi, 2009, 97). Nykyisin säästäväisyys tarkoittaakin ennen kaik-

kea taloudellisuutta, jossa rahalla pyritään saamaan mahdollisimman paljon vas-

tinetta (mt., 97-98). Säästäväisyys liitetään myös huoleen ympäristöstä ja kulu-

tuksesta puhuttaessa osoitetaan vastuullista kansalaisuutta puhumalla ympäris-

töasioista, kuten kuuluu. Kuluttajien puhe on muuttunut taloudellisuuden puheta-

vasta ympäristön näkökulmaan. (Huttunen & Lammi, 2009, 98.) 

 
Nouseva vihreä kuluttaminen 

 
Yeoman (2011, 49) puhuu kuluttamisen kasvavasta trendistä, jossa korostuu aja-

tus kuluttamisesta enemmän sosiaalisesti tiedostavana tapana. Keskiössä on 

aiempaa enemmän syvemmät kysymykset esimerkiksi ympäristötietoisuus ja 

eettisyys (Yeoman, 2011, 50; Heinonen, 2009, 14). Kuluttajien asenteisiin on vai-

kuttanut kuluttamisen epätasa-arvoisuus, joka on heijastunut kulutuskäyttäytymi-

seen (Nyrhinen & Wilska, 2012, 22). Kuluttaminen ja sen ideaalien muuttuminen 

on seurausta myös ympäristöongelmista (Autio, Huttunen & Puhakka, 2010, 113; 
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Nyrhinen & Wilska, 2012, 22).  Autio ym. (2010, 113) sanovat kuluttamisen tapo-

jen olevan muutoksessa materialistisesta kertakäyttöyhteiskunnasta kohti valit-

tua niukkuutta, jossa näkyy kulutuksen eettisyys, taloudellisuus ja ekologisuus 

(mt., 113), ja jossa suomalaisen perinteisen kuluttamisen rinnalle on kehittynyt 

vastuullisen kuluttamisen muoto, joka näkyy vaatimattomuutena ja kierrättämi-

senä (Nyrhinen & Wilska, 2012, 37).  

 

Vihreä kuluttaminen nähdään osana tätä vastuullista kulutuskäyttäytymistä (Autio 

ym., 2009, 45), jolla rakennetaan kuvaa kuluttamisen muodosta, jossa keskiössä 

oli kierrättäminen, laadukkaat tavarat ja kalliimpien ekologisesti merkittyjen tuot-

teiden ostaminen (Huttunen & Autio, 2010, 151). Nuoret kuluttajat ovat kasvaneet 

yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi kierrättäminen on kehittynyttä (Autio ym., 

2009, 45). Tuotteita ostaessaan kuluttajat pyrkivät suosimaan kotimaista sekä 

sellaisia tuotteita, jotka on valmistettu maissa, joissa ajatellaan valmistettavan 

laadukkaita tuotteita (Nyrhinen & Wilska, 2012, 31).  

 

Ympäristönäkökulma korostuu kuitenkin tuotannon eettisyyttä enemmän (Nyrhi-

nen & Wilska, 2012, 31). Hakalan ym. (2015) tutkimuksessa nostettiin esille puu-

huonekalujen alkuperämaa. Puisten huonekalujen alkuperän määrittäminen on 

vaikeaa kuten erilaisten markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden muutenkin. Os-

topäätöksiä tehdään designin ja brändin perusteella eikä tuotteen valmistusmaa 

ole ratkaisevaa. (mt., 448.) Autio, Heiskanen ja Heinonen (2009) ovat tutkineet 

kuluttajien käsityksiä vihreästä kuluttamisesta analysoimalla diskursiivisia käy-

tänteitä teksteistä (Autio ym., 2009, 42). Tutkimuksessa vihreä kuluttaminen 

määriteltiin sosiaalisesti rakentuneeksi käsitykseksi (mt., 41). 

 

Nykyisille kuluttajille vihreät kulutuskäytänteet ovat pikemminkin normaaleja päi-

vittäisiä valintoja kuin radikaaleja tekoja. Tämä tarkoittaa jokapäiväisiä vastuulli-

sia valintoja, joissa suositaan orgaanisia, luonnollisia ja ekologisia tuotteita ja, 

johon kuuluu jätteiden lajittelu. (Autio ym., 2009, 45.) Young ym. (2010) tarkaste-

livat vihreiden kuluttajien teknologian ostoprosessia, sillä kuluttajat ovat huolis-

saan ympäristöasioista. Tutkimuksen mukaan vihreä kuluttaminen ei ole kuiten-
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kaan helppoa, vaan vaatii aikaa ja vaivaa, sillä vihreät kuluttajat pyrkivät ostotoi-

minnan kautta ympäristöystävällisyyteen. Uimosen (2019, 104) tutkimuksessa si-

sustustuotteiden suosituin hankintapa oli käytettyjen tavaroiden kaupat.  

 

Aution ym. (2009, 41) tutkimuksessa esiintyneistä puhetavoista voidaan päätellä, 

että ympäristökysymykset ja vihreä kuluttaminen ovat osa arkipäivää ja tuttuja 

käsityksiä, vaikka kuluttajat itse eivät olisikaan kiinnostuneita ympäristöystävälli-

sestä kuluttamisesta. Vihreiden valintojen tekemistä haittaa saatavilla oleva tie-

don vähyys (mt., 41.) sekä, jonkin muun kriteerin priorisoiminen vihreiden tekijöi-

den edelle (Young ym., 2010, 26). Ostosprosessin kognitiivinen ponnistus 

(Young, 2010, 27; Joronen, 2009, 57) sekä ajan puute (Young, 2010, 25) vähen-

tävät vihreiden kulutusvalintojen tekemistä. 

 

Kuluttajien mahdollisuuksia valita vihreitä tuotteita vaikuttaa raha, sillä hinta voi 

määrätä valintoja (Young ym., 2010, 25; Joronen, 2009, 57). Kuluttajien kannalta 

keskeinen ongelma on se, että vihreä kuluttaminen tarkoittaa usein myös korke-

ampia hintoja. Kuluttajat, jotka haluavat kuluttaa ympäristöystävällisesti ovat kui-

tenkin valmiita taloudellisiin uhrauksiin parempien kuluttamistapojensa eteen. 

(Autio ym., 2009, 46.) Autenttisuus, ekologisuus ja eettisyys ovat asioita, joista 

nykykuluttaja voi maksaa (Nyrhinen & Wilska, 2012, 37). Kuluttamisessa laatu ja 

mieleisyys näyttäisivät muotoutuvan nykykuluttajan silmissä arvostettavammaksi 

kuin määrällisesti runsas kuluttaminen. Ostamista ja energiankulutusta ollaan 

valmiita vähentämään ympäristösyistä. (mt., 31.) 

 

Aution ym. (2009, 46) tutkimuksessa yksi puhetapa kuvasi radikaalia vihreän ku-

luttamisen tapaa, joka erosi selvästi muista, ja jossa ympäristöystävällinen kulut-

taminen ja tieto nähdään monisyisenä ja haastavana. Kuluttaja joutuu käsittele-

mään ristiriitaista ja monimutkaista tietoa, jotta hän voi arvioida tuotteen ympäris-

töystävällisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä (Young ym., 2010, 26; Pecoraro 2009, 

1). Yeoman (2011, 50) nostaakin esille, että uusissa kuluttamisen käytännöissä 

keskeistä on myös tiedonhakutaidot, sillä ilman niitä kuluttaja ei voi tehdä eettisiä 

valintoja ja vaatia yrityksiltä samaa (Pecoraro, 2009, 13).  
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Radikaali vihreä kuluttaminen tarkoittaa myös kriittisyyttä tavallista vihreää kulut-

tamista kohtaa, sillä siinä ympäristöystävällisiin tuotteisiin suhtaudutaan skepti-

sesti ja kritisoidaan länsimaista kulutuskulttuuria (Autio ym., 2009, 46) nostamalla 

esiin monikansallisten yhtiöiden vastuuta eettisiin ja ekologisiin kysymyksiin. Pu-

hetapa korostaa isojen tahojen vastuuta, mutta velvoittaa silti yksilön elämään 

vihreiden käytäntöjen mukaan. (mt., 47.) Kuluttaja onkin nähty olosuhteiden uh-

rina ja ylempien tahojen on katsottu säätelevät sitä, millaisia vastuullisia valintoja 

kuluttajalla on mahdollista tehdä (Pecoraro, 2009, 8-9).  

 
Nautinnollisuutta, ylellisyyttä ja laatua  
 

Palveluiden kasvusta huolimatta rahan käyttäminen tavaroihin on edelleen etusi-

jalla (Nyrhinen & Wilska, 2012, 27). Nykyisin ihmisten elämä on kuitenkin aiem-

paan verrattuna materiaalisesti mukavampaa, jonka vuoksi kulttuurinen trendi on 

muuttunut henkilökohtaisten pyrkimysten ja täyttymysten toteuttamiseen koke-

muksien kautta (Yeoman, 2011, 47). Kuluttajat haluavat parantaa omaa elä-

määnsä ja painotus onkin henkilökohtaisessa muutoksessa, jossa nousee esille 

esimerkiksi hyvinvointi ja matkustaminen (mt., 47-48).  

 

Materian ollessa saavutettavissa se ei olekaan enää itseisarvo. Vanhoja ja perin-

teisiä tuotteita pidetään enemmän ylellisyytenä kuin uusia tuotteita. Eettisiä ja 

ekologisia tuotteita ei puolestaan nähdä laajasti ylellisyytenä. Ylellinen kuluttami-

nen ei kuitenkaan vaikuttanut yleistyneen vielä. (Nyrhinen & Wilska, 2012, 28.) 

Uimosen (2019, 105-106) tutkimuksessa aiempina vuosikymmeninä valmistetut 

tuotteet nähtiin miellyttävinä ja arvostettuina. Ilmosen (2007, 69) mukaan iättö-

mäksi ylellisyystavaraksi muodostuminen tapahtuu sen kautta, että kaikki tavaran 

ulottuvuudet ovat positiivisessa ääripäässä (Ks. Liite 1). Nyrhinen, Wilska ja Lep-

pälä (2011, 21) sanovat, että suomalaisille kuluttajille tuotteiden laatu on merkit-

tävä kriteeri ja laadun takeena näyttää olevan tunnetut merkit. Nyrhisen ja Wils-

kan (2012, 29) mukaan naisten vastauksista nousi esille käsitys myös ylellisyy-

den yhteydestä käsitöihin, palveluihin, nautinnollisuuteen ja vastuullisuuteen.  

 

Ylellisyys tuotteiden ei mielletä olevan yhteydessä menestykseen ja persoonaan 

(Nyrhinen & Wilska, 2012, 28). Toisaalta Ilmonen (2007, 68) sanoo sosiaalisten 

ryhmien toteuttavan tavaroille annettujen merkitysten ja käyttöarvojen kautta 
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omia intressejään, joiden kautta he kuuluvat tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin ja erot-

tuvat toisista. Aron (2017, 55) mukaan materiaalinen elintaso ja välttämättömyy-

den vaatimukset materiaaliselta kannalta ovat nousseet viime vuosina. Kulutuk-

sen välttämättömyydet näyttäisivät olevan yhteydessä taloudelliseen tilantee-

seen. Korkeamman tulotason omaavilla on enemmän välttämättömyyden tar-

peita. (mt., 57.)  

 

Kuluttamisen ristiriidat 

 
Kuluttamisen valinnoissa on taustalla ristiriitaisia arvostuksia (Tuuva-Hongisto, 

2010, 53). Kuluttajat ovat omaksuneet kulutukseen vastuullisuuden vain osittain 

(Joronen, 2009, 57). Epäekologisessa kuluttamista perustellessaan yksilö erottaa 

itsensä vastuusta ja jättää seuraukset ihmiskunnan kohtalon vastuulle perustel-

len ajatuksiaan ja toimintaansa sillä, että yksilön mahdollisuudet vaikuttaa ovat 

olemattomat. Yksilön vastuuta käytetään joko argumenttina vihreälle kuluttami-

selle tai esteenä sen toteuttamiselle. (Autio ym., 2009, 45.) Esille on noussut 

myös, että kuluttaja saattaa sanoutua irti syyllisyydestä ja moraalisesta vastuusta 

epätaloudellisesta kuluttamisestaan (Autio, 2005, 333). Kulutusta ei voida myös-

kään katsoa taloudellisten ja rationaalisten tekijöiden summana, vaan kulutusva-

lintoihin vaikuttavat nautinnollisuus ja vastuullisuus (Tuuva-Hongisto, 2010, 53).  

 

Kuluttamisesta puhuttaessa yksilön vaikutusmahdollisuuksiin suhtaudutaan vä-

lillä skeptisesti. Hallitseva puhetapa yhteiskunnassa kuvastaa meille, miten vih-

reästä kuluttamisesta puhutaan enemmän elämäntyylinä kuin oikeina mahdolli-

suuksina vaikuttaa ympäristöön ja muuttaa asioita. (Autio ym, 2009, 46.) Hedo-

nistinen nautinnollisuus saattaa nousta kulutuksessa päämääräksi (Joronen, 

2009, 57). Aro (2017) on tutkinut elintason nousun ja ympäristön kestävyyden 

välistä ongelmallista suhdetta välttämättömyyden ja jatkuvuuden näkökulmasta. 

Hänen tutkimuksensa toi ilmi, että vaikka kestävän kehityksen vuoksi, pyrkimys 

on ollut vähentää kulutusta, ei niin ole käynyt. Ihmisten tarpeet siitä, minkä on he 

kokevat välttämättömyydeksi, ovat lisääntyneet samoin kuin kuluttaminen on kas-

vanut ja jatkaa kasvuaan.  
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Nykyiset keskiluokkaiset kulutuskäytänteet, jotka nähdään hyväksyttyinä tapoina 

kuluttaa, ilmentävät meille kohtuullisuutta, joka ei ole liian puritaanista (Autio ym., 

2010, 101-102). Tämä voi tarkoittaa taloudellisen näkökulman mukana oloa har-

kitun hinta-laatu -suhteen kautta, jossa kuluttaja pohtii millainen tavara kestää 

kulutusta, aikaa ja silmää (Uimonen, 2019, 117). Myös Aution (2005, 337-338) 

tutkimuksessa kuluttajat pohtivat hankintoja pitkän ajan tähtäimellä, joka tarkoitti 

esimerkiksi tuotteen miellyttämistä pitkällä aikavälillä ja siitä saadun hyödyn ja 

ilon kestoa.  

 

Silti kuluttamisessa on mukana hyödyn maksimointi (Autio ym., 2010, 103; Hut-

tunen & Lammi, 2009, 97-98), joka näkyy kulutuskäyttäytymisessä näennäisenä 

järkevyytenä, mutta jossa kuluttajalle voi myös riittää tunne säästämisestä (Autio 

ym., 2010, 104). Huttusen ja Lammin (2009, 97) tutkimuksessa tuli esille säästä-

väisyyden tapoja, joita voi olla esimerkiksi halvalla paljon tai laatua vähän -asen-

teet. Kun kuluttajalla on kokemus siitä, että kuluttaminen on hallittua, hän sallii 

itselleen tilapäisen ”tuhlailun”. Nautinnot nähdäänkin aiempaa hyväksyttäväm-

pänä. (Autio ym., 2010, 105.) Aution (2005, 332) mukaan kuluttaja ei ole välttä-

mättä tyytyväinen omiin kulutustottumuksiinsa, jos hän ei koe hallitsevansa ta-

louttaan. Kuluttaja kuitenkin sallii itselleen satunnaiset ylilyönnit rahan tuhlailussa 

ja on lempeä oman kulutuksensa tarkastelussa (mt., 332).  

 

Esille on tullut myös jännite, joka vallitsee vihreän kuluttamisen ja itseen keskit-

tyvän helpon kuluttajuuden välillä. Osa kuluttajista valitsee hedonistisuuden vih-

reän kuluttamisen sijaan. (Autio ym., 2009, 44.) Kuluttaminen ei ole rationaalista 

kontrolloitua toimintaa. Kuluttajalla voi olla tarkoitus kuluttaa ”oikein”, mutta hou-

kutusten osuessa kohdalle hyvistä aikeista luovutaan. Kuluttaja kamppailee he-

donismin ja itsekontrollin jatkuvassa välimaastossa tehdessään päätöksiään ja 

vain harva jättää huomiotta vapaan kuluttamisen moraaliset estot. (Autio, 2005, 

340.)  

 

Kulutus on toimintaa, joka on sidoksissa kulttuuriin, mutta jota ei voida tarkastella 

päätöksentekomalleina ja mekanismeina, vaan sitä tulee tarkastella kuluttamisen 

monimuotoisuuden kautta (Tuuva-Hongisto, 2010, 53). Eettinen kulutus jo itses-

sään sisältää hyvin moniulotteisia merkityksiä (Pecoraro, 2009, 14). Aro (2017, 
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62) on osoittanut, että kasvavat tarpeet ja elintaso ovat sitoutuneet sosiokulttuu-

risiin ja materiaalisiin rakenteisiin, jotka pyrkivät estämään taaksepäin menevän 

kehityksen sekä kestävät, kotimaiset ja muuttuvat käytänteet. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että kulutuskäytänteiden muuttuminen aiempaa vaatimattomammaksi on 

epätodennäköistä tässä järjestelmässä. Kulutuksessa nähdään hyväksytyksi 

noudattaa normaalia tasoa, joka katsotaan kuuluvan ihmisarvoiseen elämään 

huolimatta sen ympäristövaikutuksista. (mt., 62.)  

 

2.3 Kodin rakentaminen sisustamalla 

 

Autio ja Autio (2009, 227) tarkastelivat sisustusoppaiden kautta hedonismia, ra-

tionaalisuutta ja yksilöityvää ydinperhettä. Suomalainen rationaalisuuden ajattelu 

on peräisin modernismia ilmentävän funktionalismin tavoitteista. Funktionalis-

missa ilmentyvät kolme modernismin teemaa tarkoituksenmukaisuus eli funktio, 

massatuotannon mahdollistanut tekninen kehitys ja tasa-arvo. Sisustamiseen 

funktionalismi vaikutti kritisoimalla käsin tehtyjä raskaita ja hintavia tuotteita sekä 

pyrkimyksenä palata aiempaan tarkoituksenmukaiseen tyyliin, jossa ylimääräistä 

on kaikki, mikä lisää käytettävyyttä. (Autio & Autio, 2009, 229.) Nykyajan voisi 

ajatella olevan kritiikkiä funktionalismille. Pyrkimyksenä nykyään usein käsin teh-

dyt tuotteet, jotka saavat maksaa, sillä Nyrhisen ja Wilskan (2012, 27) tutkimuk-

sessa kuluttajat arvostivat korkeaa laatua, tunnettuja merkkejä ja yksilöllisesti 

räätälöityjä tuotteita. 

 

Ikea nousee kuluttajien puheessa esille ja suhtautuminen siihen on ristiriitaista. 

Toisaalta kritisoidaan sen tuotteista puuttuvan luonnetta sekä tuotteiden heikkoa 

laatua, mutta toisaalta se voidaan nähdä modernin skandinaavisena ja hyvännä-

köisenä, kun valinnassa huomiota on kiinnitetty materiaaliin. (Uimonen, 2019, 

109.) Myös Hakalan ym. (2015, 447) mukaan Ikean tyyliä pidetään modernina, 

leikkisänä ja nuorekkaana, mutta samalla nuoret kritisoivatkin sen tuotteista puut-

tuvan persoonallisuutta.  
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Koska edullinen hinta on nuorille välttämättömyys koteja, personoidaan paitsi lap-

suuden kodista tuoduilla asioilla myös kirpputori ja second-hand -paikoista han-

kituilla asioilla. Näin yksilöllisyyttä saadaan ilmaistua omalla kodilla. (Hakala ym., 

2015, 447.) Kodin sisustusta rakennetaan myös Uimosen (2019, 110) mukaan 

perityillä ja muilta saaduilla huonekaluilla, mikä näkyi erityisesti opiskelijoiden 

keskuudessa. Opiskelijan kodista pyritään tekemään viihtyisä, mutta kuitenkin se 

on heille väliaikainen koti ja sisustuksen suunnitelmat koskevat tulevaa opiskelu-

ajan jälkeistä kotia (mt., 110).  

 

Hakalan ym. (2015, 447) tutkimuksessa koettiin, että ikä ja kokemus olivat kas-

vattaneet kriittisemmiksi kuluttajiksi. Huonekalujen hankkiminen myös muuttuu 

työelämään siirtymisen myötä ja Ikea tuntuikin edustavan huonekalujen ostoa en-

simmäiseen asuntoon (mt., 447). Sisustaminen on erilaista eri elämänvaiheissa 

(Sarantola-Weiss, 2011, 7). Uuden elämänvaiheen alkaessa ihmiset tarkastele-

vat asumistaan ja tavaroitaan erityisesti (Uimonen, 2019, 151). Kodin sisustami-

nen ja sen muuttaminen esimerkiksi vuodenaikojen mukaan on mahdollista li-

sääntyneistä taloudellisista mahdollisuuksista johtuen, ja seurausta kulttuurin 

muuttumisesta. (Sarantola-Weiss, 2011, 7.) Uimonen nostaa väitöstutkimukses-

saan (2019) esille sisustamisen trendikkäänä ilmiönä (mt., 95), joka lähtee tar-

peesta, elämäntilanteesta tai nautinnon tavoittelusta (mt., 152). 

 

Sisustaminen voi olla kuluttajalle harrastus, jossa kuluttajat käyttävät tietämys-

tään kartuttaneita kuluttajia tiedon lähteenä (Uimonen, 2019, 96). Sisustushar-

rastuksessa ei aina ole kyse ostamisesta tai muutoksien tekemisestä kodissa, 

vaan kuluttajan kokema mielihyvä ja kehittyminen saavutetaan jo unelmoinnin 

kautta (mt., 97). Tämä on välttämättömyys, sillä kodin jatkuva uudistaminen ei 

ole mahdollista, jolloin uusien trendien mukana ei voida jatkuvasti pysyä oikeassa 

elämässä (mt., 98).  

 

Sarantola-Weissin (2003, 55) mukaan kodinrakentamisessa vaikuttaa henkilö-

kohtaiset tekijät liittyen sosiaalisiin, kulttuurisiin ja psykologisiin tekijöihin sekä toi-

saalta yleiset ihanteet ja mallit. Kodin rakentuminen tapahtuu neuvotellen näiden 

välillä (mt.,55). Asuminen kietoo yhteen julkisen ja yksityisen puolen (Saarikan-

gas, 2002, 9). Kodista halutaan rakentaa kotoisaa paikkaa, jossa itse ja muut 
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voivat viihtyä (Uimonen, 2019, 120). Omalla kodilla onkin rakennettu perheelle 

yksityistä paikkaa pois julkisista tiloista, joita pidettiin epäkelvollisina ympäristöinä 

oleskeluun (mt., 80-81). Nykyisin päinvastoin kuin ennen julkisia tiloja suunnitel-

laan ja tehdään ihmisten oleilua varten (Uimonen, 2019,11).  

 

Esineen ja minän vuorovaikutus on yksi modernin kulutuksen piirteistä yhdessä 

massakuluttamisen rinnalla. Koti ja tavarat ovat paitsi yksilön ja hänen identiteet-

tinsä välistä vuorovaikutusta niin myös rakennettu ja hankittu sukulaisia ja ystäviä 

varten. Kodin julkisuus on siis olemassa, mutta se tapahtuu pienemmän sisäpiirin 

keskuudessa. (Sarantola-Weiss, 2003, 36.) Kodin tuntu rakentuu osaksi siitä, että 

siellä on mahdollisuus säädellä sosiaalista vuorovaikutusta (Lapintie, 2008, 37.) 

Kotoilu on muoti-ilmiö, jossa halutaan korostaa kodin merkitystä rentouttavana 

paikkana, jonka ovien ulkopuolelle jää muu maailma. Tämä ei kuitenkaan ole yk-

siselitteistä, sillä koti on nykyisessä elämäntavassa auennut töille, sosiaaliselle 

medialle ja tuntemattomille. (Uimonen, 2019, 11.)  

 

Kodin arvo rakentuu myös siitä, että siellä olevat tavarat ovat itse hankittuja ja 

niillä on rakennettu omaa paikkaa. Eli vaikka koti rakentuu tavaroiden kautta ei 

kyse ole materiaalisesta arvosta vaan ennemminkin niiden kautta haetusta tun-

teesta omasta ympäristöstä. (Lapintie, 2008, 36.) Kodin rakentaminen ei ole pel-

kästään tavaran hankkimista, se on myös tavarasta luopumista, jonka kautta ko-

dista tehdään halutun, viihtyisän tuntuinen (Uimonen, 2019, 104-105). Hakala 

ym. (2015, 445) esittävät kodin olevan paitsi mahdollisuus rakentaa yksilöllistä 

identiteettiä ja niin asia, joka tuo esille elintapoja ja kulttuurisidonnaisia esteettisiä 

arvoja ja normeja. Myös Saarikangas (2002, 20) puhuu siitä, että asunnossa yh-

teiskunta kohtaa yksityisen eli ulkoapäin tulevat normit ja arvostukset kohtaavat 

yksilön oman tavan elää.  

 

Sarantola-Weissin (2011, 10.) mukaan kodin sisustus rakentuu omien esineiden 

tuomisesta kotiin ja järjestämisestä haluamallaan tavalla. Asunnon kodiksi muun-

tuminen tapahtuu asunnon käyttämisestä ja antamalla siellä oleville tiloille omia 

merkityksiä (mt., 10). Myös esineille luodaan merkityksiä ja muistoja (Uimonen, 

2019, 119). Ilmosen (2007, 68) mukaan tavaran käyttöarvo on yhteydessä sen 

kulttuurisiin merkityksiin. Käyttöyhteyttä säätelevät tavaralle annetut kulttuuriset 
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merkitykset. Käyttöarvolla ei tarkoiteta esineen fyysisiä ominaisuuksia vaan sitä, 

millaisia merkityksiä ominaisuuksille annetaan. Kulttuuriset ajatustottumukset 

säätelevät sitä, millainen merkitys tavaralle ja sen käytölle annetaan. Merkityk-

sellä ei siis ole välttämättä ole tekemistä valmistusaineen tai käyttöominaisuuk-

sien kanssa. Tavaraan liitetyt vakiintuneet merkitykset määrittelevät käytön muo-

don ja antavat niille käyttöarvon (mt., 68.)  

 

Kodin rakentamisessa sisustamalla on mukana ja vaikuttavana tekijänä siihen 

käytettävissä olevat resurssit. Uimosen (2019, 99) tutkimuksessa esille tulevat 

resurssit olivat raha, aika, tiedot ja taidot. Raha ilmeni taloudellisten resurssien 

riittämättömyytenä. Myös ajan resurssista esille otettiin sen niukkuus. Sen sijaan 

tiedoista ja taidoista puhuttaessa esille nousee omien taitojen ja tietojen antamat 

mahdollisuudet sisustuksessa ja kodin laittamisessa. (mt., 100.)  
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3 Puu materiaalina asumisessa ja sisustuksessa 
 

Tässä luvussa tarkastellaan puuta asumisen ja sisustamisen materiaalina. Puuta 

on paljon saatavilla Suomessa ja se on materiaalina taloudellinen verrattuna esi-

merkiksi betoniin (Siikanen, 2001, 15).  Aiemmat tutkimukset ovat tuoneet esille 

esimerkiksi positiivisia käsityksiä puusta materiaalina (Rice ym. 2006). Luvussa 

käsitellään puumateriaalin fysiologisia ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia sen 

käytettävyyteen sisätiloissa. Luku avaa puumateriaalin todettuja hyötyjä ihmisen 

terveydelle ja puun käytön etuja ympäristön näkökulmasta sekä tähän mennessä 

tehtyjä tutkimuksia kuluttajien kokemuksista puusta sisätilojen ja sisustuksen ma-

teriaalina esimerkiksi vertaillen puuta suhteessa joihinkin muihin materiaaleihin. 

Jaskarin (2011, 27) mukaan puu näyttää näyttäytyvän, jollain tavalla muita mate-

riaaleja arvokkaampana ja pyhänä.  

 

3.1 Puun materiaaliset ominaisuudet 

 

Puuta voidaan tarkastella asumismiellyttävyyden kannalta sen useamman omi-

naisuuden suhteen. Rakennusfysikaalisesti puulla on hyviä ominaisuuksia. Puu-

materiaalin hyviä ominaisuudet ovat esimerkiksi sen suhteellinen keveys, työs-

tettävyys ja mahdollisuudet muotoilla sitä mitä erilaisimpiin muotoihin. Puumate-

riaalien käyttöä haittaavia ominaisuuksia ovat palonarkuus, lahoaminen kos-

teissa olosuhteissa sekä kosteuseläminen eli anistrooppisuus. (Siikanen, 2001, 

15.) Suomen metsien puista valtaosa on havupuita kuten mäntyä ja kuusta. Ylei-

sin lehtipuu on koivu, joka on kolmanneksi yleisin puulaji Suomessa. (mt., 15.) 

Muita keskeisiä lajeja ovat haapa, leppä sekä tammi (mt., 16).  

 

Puun ominaisuudet vaihtelevat lajeittain ja eri lajeilla on erilaisia ulkonäköön vai-

kuttavia piirteitä. Tästä syystä puu on hyvä materiaali monenlaisiin käyttökohtei-

siin. (Puulajit, n. d.) Puun lujuusominaisuudet vaihtelevat lajeittain ja lajien sisällä 

(Siikanen, 2001, 20). Myös kulutuksen kesto eli kovuus on lajista riippuvaista. 

Useat suomalaiset lajit ovat pehmeitä, mutta esimerkiksi tammi on kova laji. (mt., 

22.) Puuta luokitellaan sen tiheyden mukaan kevyisiin, keskiraskaisiin ja raskai-

siin lajeihin. Puun käytön kannalta olennaista on se, että kevyiksi luokitellut puu-

lajit ovat useimmiten pinnalta pehmeitä eivätkö kestä mekaanista kulutusta yhtä 
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hyvin kuin raskaat puulajit. Raskaat eli tiheydeltään korkeat lajit ovat kovia puu-

lajeja, joiden kulutuksen kesto on hyvä. Tällaiset soveltuvat hyvin kalusteiden ra-

kenteisiin ja liitoksiin. (Puulajit, n.d.)  

 

Puumateriaalilla on ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen käytön mahdollisuuksiin 

ja etuihin asunnon sisätiloissa. Lämmön kannalta puu on hyvä materiaali, sillä se 

johtaa lämpöä ja sillä on hyvä ominaislämpö, mikä tekee siitä materiaalina miel-

lyttävän (Siikanen, 2001, 19). Puun lämpölaajeneminen on ongelma ainoastaan 

alle nollan celsiuksen lämpötilassa, jolloin voi syntyä pakkashalkeamia (Siikanen, 

2001, 19-20). Puun eläminen aiheuttaa käytännön ongelmia kuten halkeilemista 

sekä turpoamista, joten betoni ja teräs nähdäänkin puuta kestävämpänä valin-

tana (Miilumäki & Autio, 2019, 57). Puun käytössä kannattaakin ottaa huomioon 

materiaalin elävät ominaisuudet. Asumismiellyttävyyden kannalta huomioitavaa 

on, että puun äänieristys yhdistelmärakenteissa on kohtalainen, mutta sillä on 

hyvä resonoimiskyky (Siikanen, 2001, 20). 

 

Useimmilla luonnonmukaisilla verhousmateriaaleilla on hygroskooppisia ominai-

suuksia (Westermarck, Heuru, & Lundsten, 1998, 82). Hygroskooppisten ominai-

suuksiensa vuoksi puu tasaa lämpötila- ja kosteuseroja sisätiloissa. (Muilu-Mä-

kelä, Haavisto & Uusitalo, 2014, 10.) Puun tasaava vaikutus perustuu sen kykyyn 

sitoa ja vapauttaa kosteutta ympäristön lämpötilan mukaan (mt., 4), jonka avulla 

voidaan tasata kosteuden kulkua rakenteissa (Siikanen, 2001, 19). Puun pinnan 

huokoisuuden ansiosta puu sitoo ja vapauttaa kosteutta myös huoneilmaan. 

Luonnonmukaisia aineita sanotaankin hengittäviksi, sillä oikeassa rakenteessa 

kaasut voivat kulkea niiden läpi. Esimerkiksi muovimaali ja muovipinnoitettu ta-

petti estävät rakenteen hengittämisen. Tällä on vaikutus, joskin pieni, sisäilman 

kannalta. (Westermarck ym., 1998, 72.)  

 

Puukuitueriste on tutkimusten mukaan vähäpäästöinen orgaanisten kaasujen 

osalta (Westermarck ym., 1998, 82). Puupohjaisten eristeiden epäpuhtauspääs-

töt ovat muita eristemateriaaleja pienemmät (mt., 73). Luonnonmukaisten ver-

housmateriaalien valmistukseen ei ole myöskään tarvittu kemiallista käsittelyä tai 

liuottimia, joten niistä lähtevien päästöjen määrä jää alhaiseksi (mt., 82). Puuta 

voidaan myös käsitellä kestävämmäksi ilman kemiallisia aineita lämpökäsittelyn 



 

22 
 

avulla (mt., 14). Puulla on siis useita ominaisuuksia ja mahdollisuuksia, joiden 

ansiosta se on sisäilman kannalta hyvä materiaalivalinta.  

  

3.2   Puumateriaalien merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille 

 

Kuten jo aiemmin on tullut ilmi, puulla on huomattu olevan positiivinen vaikutus 

ihmisen terveyden kannalta (Muilu-Mäkelä ym., 2014, 4). Puu ihmisten ympäris-

tössä saa heidät tuntemaan olonsa hyväksi ja sama liitetään kaikkeen puun käyt-

töön sisustuksessa ja huonekaluissa (Rametsteiner ym., 2007, 11). Rakennusten 

suunnittelussa terveysnäkökulma tulisi olla etusijalla (Burnard & Kutnar, 2015, 

969.), sillä riippumatta siitä, onko kyseessä koulu, koti tai työpaikka niin ympäristö 

vaikuttaa tilan käyttäjään (mt., 982). Saarikangas (2002, 59) tuo esille, että asun-

non ja ympäristön vaikutus terveyteen on otettu esille asuntokeskustelussa jo hy-

vin pitkään, sillä hyvän elämän edellytykseksi on nähty asunnon puhtaus, terveel-

lisyys ja viihtyisyys. 

 

Nyrud ja Bringslimark (2010, 215) puhuvat sen puolesta, että luonnon hyödyntä-

minen rakennetuissa ympäristöissä voi antaa ihmisille pääsyn luonnon vaikutus-

ten ääreen. Vaikka vaikutukset olisivat yksilötasolla pieniä, voi merkitys isossa 

mittakaavassa olla suuri (mt., 215). Puu koetaan miellyttävänä ja rauhoittavana 

materiaalina ja sen vaikutuksia on mitattu myös fysiologisesti (Muilu-Mäkelä ym., 

2014, 10). Syitä puiden ja metsän rauhoittaville ominaisuuksille voidaan nähdä 

useita esimerkiksi puiden koko ja ikä ja se, että ne koetaan turvallisina ja rauhal-

lisina, metsän monimuotoisuus ja aistienvaraan rakentuvat kokemukset kuten 

tuoreempi ilma, kosketus, värit, äänet sekä tuoksut. (Milligan & Bingley, 2007, 

805.)  

 
Puun turvallisuus ja sisäilmavaikutukset 
 

Puun eduksi terveyden näkökulmasta voi katsoa esimerkiksi sen, että siitä ei 

haihdu terveydelle haitallisia aineita (Siikanen, 2001, 15). Antibakteeristen omi-

naisuuksien ansiosta puu vähentää toksisten yhdisteiden haitallisia vaikutuk-

sia ihmiseen (Muilu-Mäkelä ym., 2014, 10). Asunnon terveellisyys koskien kos-

teus- ja homevaurioita ja turvallisia materiaaleja näyttäisi nousevan tärkeimmäksi 
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tekijäksi asuntoa valittaessa ja äänieristys toiseksi tärkeimmäksi (Viita ym., 2013, 

24).  

 

Kosteus- ja homeongelmien esiintyvyys on huolestuttavaa (Holmijoki, 2013, 9). 

Sisäilmaongelmia aiheuttavat home, kaasumaiset päästöt ja raadon. Synteettis-

ten tuotteiden lisääntyminen on lisännyt ihmisten oireilua, vaikka tutkimukset 

ovatkin näyttäneet perussyyn olevan sisäilmassa. (Westermarck ym., 1998, 73.) 

Turvallisuus näkökohdat herättävät kuluttajissa huolta puumateriaalin käytön 

suhteen (Miilumäki & Autio, 2019, 57). Toisaalta esimerkiksi Hakalan ym. (2015, 

448) tutkimuksessa korostettiin puun pitkäikäisyyttä kosteudelle altistettaessa eli 

keittiössä ja kylpyhuoneessa, mutta puun vaatima jatkuva hoito nähtiin työläänä.  

 

Kuluttajat näkevät kosteusvauriot ja tulipalo riskin merkittävänä uhkana asumi-

sessa, mutta pelko niistä ei näytä keskittyvän erityisesti puutaloihin (Miilumäki & 

Autio, 2019, 57). Puun kulutuksen kestoon ja paloturvallisuusriskiin katsotaan 

voivan vaikuttaa sen käsittelyllä (Miilumäki & Autio, 2019, 57-58; Westermarck 

ym. 1998, 72). Toisaalta käsittelyä ei nähdä sisäilman kannalta hyvänä (Miilumäki 

& Autio, 2019, 59). Luonnonmukaiset rakenteet näyttäisivät olevan tulipalon sat-

tuessa ainakin yhtä järkeviä materiaaleja kuin muut (Westermarck ym., 1998, 72), 

sillä vaikka puu on palavaa ainetta, niin tietyissä rakenteissa sillä on paremmat 

ominaisuudet tulipalon sattuessa kuin esimerkiksi betonilla (Siikanen, 2001, 22-

23).  

 

Puun vaikutus aktivaatioon ja rauhoittumiseen 

 
Tsunetsugun, Miyazakin ja Saton tutkimuksessa (2007) mitattiin eri määriä puuta 

sisältävien huoneiden visuaalista vaikutusta ihmiseen fysiologisesti ja subjektiivi-

sella arvioinnilla. Testihuoneita oli kolme, joista yhdessä oli nolla prosenttia 

puuta, toisessa 45 prosenttia puuta ja kolmannessa 90 prosenttia puuta. (mt., 

11). Tulokset osoittivat, että huoneessa, jossa ei ollut puuta, tapahtui merkittävää 

verenpaineen laskua, mutta ei juuri muutoksia autonomisen hermoston aktivaa-

tiossa. Huone myös arvioitiin huomattavin matalin pistein luonnollisuudessa ja 

rauhallisuudessa, jota fysiologiset vasteet saattavat heijastaa. (mt., 16.)  
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Huoneessa, joka sisälsi puuta 45 prosenttia, koehenkilöillä havaittiin merkittävä 

verenpaineen lasku ja pulssin nousu. Tässä huoneessa koettiin korkeinta muka-

vuutta ja rauhoittavuutta subjektiivisessa arvioinnissa. (Tsunetsugu ym., 2007, 

16.) On huomattu, että kokemus puusta sisätiloissa ja fysiologiset vasteet eivät 

välttämättä korreloi keskenään tämän kaltaisissa tutkimuksissa (mt., 11). Tämän 

arvellaan johtuvan kohtuullisen puun määrästä, minkä monet kokevat mukavaksi 

(mt., 16). 

 

Puun määrä sisäpinnoilla vaikuttaa myös vaikutelmaan. Saatetaan kokea, että 

puuta on niin liikaa, että se ei enää näytä hyvältä ja kaivataan puun rinnalle enem-

män myös muita materiaaleja, jotta kokonaisuus olisi hyvä. (Jaskari, 2011, 25.) 

Huoneessa, jossa puuta oli 90 prosenttia, ihmisillä oli testin alussa huomattavaa 

laskua verenpaineessa, mutta puun määrän ajateltiin olevan liian kuormittavaa 

yksilöille, koska se aiheutti aivotoimintojen nopeaa laskua ja pulssin nousua al-

tistuksen loppuvaiheessa. Tutkimus osoitti, että huoneen sisustuksen vaikutukset 

erilaisilla puumäärillä aiheutti erilaisia vasteita autonomisen hermoston aktivaati-

ossa. (Tsunetsugu ym., 2007, 16.)  

 

Myös Sakuragawa (2006, 294) huomasi materiaalien vaikutuksen, siihen kuinka 

hyvin tila soveltui erilaisiin toimintoihin. Tutkimus osoitti myös, että materiaaleilla 

on vaikutusta tilan soveltumisesta rauhoittumiseen ja aktiivisuuteen (mt., 294.) 

Tsunetsugu, Miyazaki ja Sato (2005) ovat selvittäneet myös päivittäisen elinym-

päristön visuaalisia vaikutuksia ihmiseen tarkastelemalla kahden tavallisen ko-

koisen olohuoneen vaikutuksia ihmiseen sekä subjektiivisten arviointien että fy-

siologisten vasteiden kautta. Tutkimuksessa huoneiden, jossa oli eri määrä puuta 

sisustusmateriaalina, välillä ei ollut eroa subjektiivisessa arvioinnissa, mutta fy-

siologiset vasteet osoittivat erilaiset vaikutukset huoneiden välillä (mt., 1343-

1345). Tavallisesta olohuoneesta eroava huone, joka sisälsi paljon sisustus-

puuta, nosti fysiologista aktiivisuuden tilaa (mt., 1345.)  

 

Puumateriaalin vaikutus stressiin 

 
Burnard ja Kutnar (2015) ovat tarkastelussaan selvittäneet puunkäytön mahdolli-

suuksia elvyttävänä materiaalina suhteessa stressiin. Katsaus tuo esille myös 
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tarpeen tutkia tarkemmin puun psykofysiologisia vaikutuksia ja puun eri tekijöitä 

stressin kannalta (Burnard & Kutnar, 2015, 969). Puun hyvistä akustisista omi-

naisuuksista johtaen, sillä voidaan vähentää melua, mikä puolestaan vähentää 

ihmisten stressitasoja (Muilu-Mäkelä ym., 2014, 10). Milliganin ja Bingleyn (2007, 

806) tutkimuksessa ihmiset, joille metsä oli lapsena merkinnyt turvallista ja mu-

kavaa leikkiympäristöä, käyttivät metsäympäristöä stressistä palautumiseen ja 

rentoutumiseen.  

 

Myönteiset vaikutukset metsän ja puiden vaikutuksella hyvinvointiin on löydetty, 

mutta puun positiivista vaikutusta hyvinvointiin ei ole voitu yleistää koko väestöön 

(Milligan & Bingley, 2007, 809). Sama ilmiö saattaa näkyä sisätilojen materiaalien 

vaikutuksissa, sillä Sakuragawan ym. (2005) tutkimuksen mukaan ne ihmiset, 

jotka pitävät puumateriaalista, saivat psykofysiologista hyötyä puupaneelista si-

sätiloissa. Huomattiin, että puupaneelit vaikuttavan rentouttavasti ihmisiin, jotka 

pitivät puupaneeleista. Ihmisiin, jotka eivät pitäneet niistä, se vaikutti neutraalisti 

eikä aiheuttanut stressiä. Valkoisen terässeinäpaneelin huomattiin aiheuttavan 

stressiä ihmisille, jotka eivät pitäneet siitä. (mt., 139.)  

 

Myös Fellin (2010, 37) tutkimuksessa mitattiin luonnollisten ja keinotekoisten ma-

teriaalien vaikutusta stressiin. Lisäksi kartoitettiin, miten ihmiset kokivat huoneen 

ominaisuudet esittäen heille adjektiiveja, joista heidän piti määrittää, kuinka hyvin 

ne kuvasivat testihuonetta. (mt., 41-42, 80.) Tutkimuksen mukaan puu näyttäisi 

vähentävän stressiä sisätiloissa, sillä yksilöillä puuhuonekaluilla sisustetussa toi-

mistossa näytti olevan vähemmän stressiä (mt., 85). Lisäksi puun kemiallisten 

yhdisteiden yhteys ihmisten stressitasojen laskuun on löydetty, mutta rakennus-

materiaaleista haihtuvien yhdisteiden vaikutuksia ei juuri tunneta, sillä yhdisteet 

haihtuvat puusta melko nopeasti (Muilu-Mäkelä ym., 2014, 10). 

 

Puun vaikutukset kosketustuntuman perusteella 

 
Puun positiivisiksi vaikutuksiksi sisätilojen materiaalina luetaan esimerkiksi sen 

heikko sähkönjohtavuus, jonka vuoksi se tuntuu lämpimältä (Muilu-Mäkelä ym., 

2014, 10). Puun kosketuspinta onkin miellyttävä (Siikanen, 2001, 15). Puuta pi-

detään lempeänä materiaalina kosketustuntuman perusteella, minkä vuoksi sitä 



 

26 
 

on hyödynnetty sisustuksen materiaalina. Etenkin subjektiivista arvioita koske-

tustuntumasta on tutkittu (Morikawa, Miyazaki ja Kobayashi, 1998, 495). Mori-

kawa ym. (1998) halusivatkin selvittää puun koskettamisen aiheuttamia fysiologi-

sia vaikutuksia mittaamalla pulssia ja verenpainetta.  

 

Heidän tutkimuksensa mukaan ruostumaton teräs ja vinyyli vaikuttivat merkittä-

västi sekä pulssiin että verenpaineeseen. Erilaiset puumateriaalit ja silkki eivät 

juurikaan vaikuttaneet pulssiin tai verenpaineeseen, joten näyttäisi siltä, että ne 

ovat ihmisen keholle stressittömämpiä materiaaleja. (Morikawa ym., 1998, 496.) 

Myös Sakuragawa, Kaneko ja Miyazaki (2008) tutkivat, miten puun koskettami-

nen vaikuttaa ihmiseen. He käyttivät fysiologisen arvion mittarina verenpaineen 

mittausta ja subjektiivista kokemusta mitattiin aistinvaraisella arviolla. Huomioon 

otettiin myös materiaalien erilainen lämmönjohtokyky, jotta saatiin vertailukelpoi-

sia mittauksia. (Sakuragawa ym., 2008, 107.)  

 

Tutkimuksessa huomattiin, että puun koskettaminen tuotti tuntemuksia turvalli-

suudesta, miellyttävyydestä, karkeudesta ja luonnollisuudesta eikä fysiologisilla 

mittareilla havaittu stressiä. Kylmä puu puolestaan tuotti tuntemuksia vaarallisuu-

desta, epämiellyttävyydestä, luonnollisuudesta ja karkeudesta, mutta siinäkään 

ei havaittu stressiä fysiologisella mittarilla. Huoneenlämpöinen alumiini sekä 

kylmä akryylimuovi tuottivat tasaisen, keinotekoisen, vaarallisen ja epämiellyttä-

vän tuntemuksen ja lisäsivät systolista verenpainetta. Tutkimus osoittaa, että puu 

eri lämpötiloissa ei aiheuta fysiologista stressiä toisin kuin synteettiset materiaalit 

kuten alumiini. (Sakuragawa ym., 2008, 112.) Näissä tutkimuksissa havaittu si-

sätilojen materiaalien vaikutus ihmiseen on merkittävä, koska ihminen koskettaa 

sisätilojen materiaaleja ja huonekaluja jatkuvasti esimerkiksi kävellessään latti-

alla. On siis merkitystä millaisia tunteita niiden koskettaminen tuottaa ja millaisia 

fyysisiä ominaisuuksia niillä on (mt., 107.)  

 

3.3   Puumateriaalin ekologinen kestävyys 

 

Tapamme viime vuosisadan aikana käyttää materiaa ja energiaa yltäkylläisesti ja 

kulutuksen kasvu eivät sovi yhteen kestävyyden tavoitteen kanssa (Autio, 2019, 

48). Naiset näyttävät pitävän ympäristöystävällisyyttä enemmän merkitsevänä 
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kuin miehet. Viidan ym. tutkimuksessa (2013, 34) naisista 42 % piti ympäristöys-

tävällisyyttä erittäin merkitsevänä ja miehistä vain kymmenen prosenttia. Aktas 

(2013, 60) nostaa esille, että sisätilojen ratkaisuilla voidaan vaikuttaa sekä sisä-

tiloihin että ihmisiin ja kestävyyteen. 

 

Sisustusmateriaalien valinnassa tulisi huomiota kiinnittää useampaan seikkaan 

arvioitaessa niiden ympäristövaikutuksia (Aktas, 2013, 64). Materiaalivalintoja 

tehtäessä tulisi suosia uusiutuvia, pitkäikäisiä, kierrätettäviä ja turvallisia valintoja 

(Alasaarela, Kälkäjä & Mäenpää, 2012, 34; Aktas, 2013, 64). Hyviä valintoja ovat  

joustavat ja matalan energiankulutuksen materiaalit, joiden huonot vaikutukset 

sisäympäristöön ovat vähäisiä. Suositeltavaa on myös käyttää materiaaleja, joi-

den valmistuksen ja koostumuksen aiheuttamat päästöt ovat pieniä, ja joista syn-

tyy jätettä mahdollisimman vähän. (Aktas, 2013, 64.)  

 

Materiaalien valmistuspaikalla on väliä, koska tuotteiden kuljettamiseen menee 

energiaa. Valmiiden tuotteiden uusiminen korjaamalla ja huoltamalla pidentää 

tuotteen käyttöikää (Alasaarela ym., 2012, 34). Tässä asiassa ympäristöystäväl-

lisyyttä voi parantaa valitsemalla puumateriaaleja ja pintoja, jotka kestävät käy-

tössä ja, joita on mahdollista huoltaa. Puumateriaalista valmistettujen tuotteiden 

eduksi voidaan ajatella se, että raaka-aine on mahdollista kasvattaa ja tuote val-

mistaa kotimaassa. Kotimaisuus koetaan tärkeänä ostopäätöstä tehtäessä 

(Rämö ym., 2012, 1). Kuluttajan kannalta on tärkeää, että tuodaan esille, mitä 

nämä ympäristöystävälliset materiaalit sisustuksessa ja kodin sisätiloissa ovat.  

 

Puu on puhdas, uusiutuva ja saastuttamaton materiaali (Siikanen, 2001, 15), joka 

on peräisin uusiutuvasta luonnonvarasta (Burnard & Kutnar, 2015, 982). Metsät 

toimivat merkittävinä hiilinieluina, sillä ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä yhteyt-

tämisessä (Maa- ja metsätalousministeriö, 2018). Puu on ekologinen materiaali, 

joka kestää aikaa ja jossa on varastoituneena hiiltä niin luonnossa kuin rakenne-

tussa ympäristössä koko sen elinkaaren ajan (Muilu-Mäkelä ym., 2014, 4; Ala-

saarela ym., 2012, 33; Burnard & Kutnar, 2015, 982). Asunnon käytönaikainen 

energiankulutus on vähentynyt, jolloin rakennusmateriaalien valmistus aiheuttaa 
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suhteellisesti suuren osan rakennusalan ympäristövaikutuksista. Valmistuspro-

sessin lisäksi tulee ottaa huomioon materiaalin sisältämä hiilen määrä. (Alasaa-

rela ym., 2012, 33.)  

 

Suomen ja Euroopan alueella puu ja puupohjaiset materiaalit ovat täysin uusiu-

tuvia (Alasaarela ym., 2012, 33-34). Sertifioiduissa metsissä havupuut kaadetaan 

noin 80 vuoden ikäisenä, ja ne korvataan istuttamalla heti uusi metsä. Tästä 80 

vuoden sisällä metsässä on sitoutuneena sama hiili määrä kuin aluksi. Hiilinielun 

määrää voidaan kasvattaa sijoittamalla kaadetut puut materiaaliksi pitkäaikai-

seen käyttöön. (mt., 34.) Skandinaviassa käytetyn progressiivisen kuivausuunin 

käyttö vähentää merkittävästi energiankulutusta (Bergman & Bowe, 2008, 457). 

Näin ollen voidaan ajatella, että puuntuotannossa skandinaavisissa maissa on 

omaksuttu energiaa säästäviä menetelmiä. 

 

Euroopan Unioni on tarkentanut, että ensisijaisesti tulisi ehkäistä jätteen synty-

minen ja valmistella se uusiokäyttöön. Tämän jälkeen se tulisi kierrättää ja hyö-

dyntää esimerkiksi energiana ja vasta viimeisenä vaihtoehtona on loppukäsittely. 

(Euroopan Unioni, Jätedirektiivi 2008, 4 artikla.) Ruuskan ym. (2013) mukaan 

kasvihuonekaasuihin voidaan vaikuttaa uusiokäyttämällä rakennusmateriaaleja 

ja esimerkiksi puun kohdalla uusiokäytön vähentämä kasvihuonekaasujen pää-

symäärä on merkittävä (mt., 22-25). Myös materiaalitehokkuudella voimme sääs-

tää luontoa ja uusiutumattomia luonnonvaroja. Rakentamisessa materiaalitehok-

kuutta voidaan parantaa valitsemalla mahdollisimman paljon uusiutuvia ja kierrä-

tettäviä materiaaleja. Puuteollisuudessa materiaalitehokkuus huomioidaan käyt-

tämällä työstöjätteet energiantuotantoon, jonka ansiosta fossiilisia polttoaineita 

voidaan käyttää energiantuotannossa vähemmän. (Alasaarela ym., 2012, 33.) 

Puun eduksi voidaan laskea myös se, että sitä ei tarvitse viedä kaatopaikalle, 

vaan sitä voidaan uusiokäyttää ja hyödyntää energiana.   

 

Bergman ja Bowe (2008) tutkivat jalopuisen puutavaran tuotantoa käyttämällä 

elinkaari-inventointi menetelmää. Jalopuuta käytetään esimerkiksi lattioissa ja 

huonekaluissa. Ympäristöasioissa tietoisuus taloudellisista kustannuksista, ener-

gian käytöstä ja asuinrakennusten ympäristövaikutuksista on yhä keskeisempää. 

Lisäämällä puupolttoaineiden käyttöä sekä hiilineutraalin prosessin käyttäminen 
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vähentäisi puun valmistuksesta syntyviä ympäristövaikutuksia ja lisäisi sen käyt-

töä vihreänä rakennusmateriaalina. Vihreällä rakentamisella viitataan menetel-

mään, joka tähtää materiaalien, rakentamisen ja käytön energiatehokkuuteen ja 

vähennetään ympäristövaikutuksia. (mt., 448.)  

 

Metsäklusterin laatimissa toimintastrategioissa korostuu vahvasti uusien korkei-

den teknologioiden tehokas ja energiaa säästävä puumateriaalien käyttö (Tuuva-

Hongisto, 2010, 6). Bergmanin & Bowen (2008) tutkimus osoitti, että puuntuotan-

nossa on useita mahdollisuuksia, joiden avulla puutavaran valmistuksesta saa-

daan ekologisempaa. Esimerkiksi lisäämällä paikan päällä tapahtuvaa puupoltto-

aineen kulutusta voidaan vähentää fossiilisia kasvihuonekaasuja. (mt., 457.) On 

myöskin huomattava, että tutkimukset puutuotteista verrattuna muista materiaa-

leista valmistettuihin tuotteisiin eivät ole aina vertailukelpoisia mittaustavasta joh-

tuen (mt., 457-458). 

 

Rametsteiner ym. (2007, 16) avaavat viimeaikaisia tutkimuksia, jossa on tutkittu 

kuluttajien käsityksiä puun käytön vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Asiantunti-

joiden mukaan puun käyttö sekä hiilen pitkäaikaisena varastona sekä uusiutu-

mattomien materiaalien korvaaminen uusiutuvilla nähdään hyödyllisenä osana il-

mastonmuutoksen torjuntastrategiaa. (mt., 16) Puu sitoo hiiltä ja on ekologinen 

materiaali (Tuuva-Hongisto, 2010, 46). Euroopan maissa kansalaisten käsitykset 

ilmentävät kuitenkin toisenlaista ajattelutapaa ja ihmiset pelkäävät metsäalan pie-

nenemistä (Rametsteiner ym., 2007, 16). Kuluttajilla ei ole myöskään paljoa tie-

toa puurakennusten mahdollisuuksista hiilen varastona (Miilumäki & Autio, 2019, 

58; Tuuva-Hongisto, 2010, 46).   

 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa eri alueilla (Englanti, Skotlanti ja Wales) ihmiset 

uskovat, että metsänhakkuut uudelleen istuttamisesta huolimatta, lisäävät ilmas-

tonmuutosta. Samanaikaisesti he kuitenkin näkevät hyväksi keinoksi ilmaston-

muutoksen torjunnassa korvata puulla uusiutumattomia materiaaleja. (Ramets-

teiner ym., 2007, 16-17.) Kuluttajien tietämys asiasta on siis ristiriitaista ja puut-

teellista. Tuuva-Hongiston (2010, 46) mukaan ekologisuus saattaa tuntua kulut-
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tajista ristiriitaiselta käsitteeltä, esimerkiksi puiden ja metsien tehokkaan hyödyn-

tämisen näkökulmasta. Puun käytön kannalta ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

tiedon lisääminen voisi olla merkityksellistä. 

 

Myös Rämön ym. (2012) tutkimuksessa puuta pidettiin melko ympäristöystävälli-

senä materiaalina, vaikka epätietoisuus puun ympäristövaikutuksista olikin 

suurta. Aktas (2012, 60) toteaa, että rakennuksen ympäristövaikutuksia tulisi tar-

kastella koko sen elinkaaren näkökulmasta. Hasun ja Hirvosen (2015, 595) tutki-

muksessa selvisi, että kuluttajatkin pitävät rakentamisessa keskeisenä koko elin-

kaarivaikutusten huomioimista, ja että hiilijalanjälkeä pidetään perusteluna ympä-

ristöystävällisille materiaaleille. Vastaajat myös ajattelivat, että energiatehokkuus 

menee asukkaille aiheutuvien kustannusten edelle. (mt., 595.) 

 

Puusta keskusteltaessa nousee esille teemoja, jotka liittyvät luonnonmukaisuu-

teen, vihreisiin arvoihin, kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen. Ajatusta pe-

rustellaan, sillä ettei puuta tarvitse jalostaa vaan se kasvaa maapallolla itsestään, 

sitä voi uusiokäyttää, sen voi hävittää polttamalla eikä puutuotteiden valmistuk-

sessa tarvitse käyttää öljyä. (Jaskari, 2011, 26.) Ympäristönäkökulmia pidetään 

todella merkittävänä ostopäätöstä tehdessä. Kotimaisuus ja ympäristöystävälli-

syys saatetaan ymmärtää samana asiana. (Rämö ym., 2012, 1.) Suomalaisten 

keskuudessa puhe ympäristökysymyksistä ja alkuperästä liittyy enemmän koti-

maahan, kun taas saksalaisten keskuudessa pohdittiin asioita sademetsän pui-

den ja pitkien kuljetusmatkojen näkökulmasta (Hakala ym., 2014, 108).  

 

Aution mukaan (2019, 47) ihmiselle tyypillistä on antroposentrinen ajattelu, jossa 

luonto on olemassa ja hyödynnettävissä ihmistä varten. Kuluttajan ympäristövai-

kutusten kannalta merkittävimpiä ratkaisuja ovat asunto, elintarvikkeet ja auto, 

koska ne muodostavat kuluttajan suurimman ympäristövaikutuksen (Seppälä 

ym., 2009, 89). Tietoisuuden lisääminen materiaalien vaikutuksista ympäristölle 

antaisi kuluttajille enemmän mahdollisuuksia valita materiaaleja vastuullisesti ja 

kestävästi. Puutuotteiden ja puupintojen pitkäikäisyys ja turvallisuus tekevät 

niistä niin ympäristön kuin kuluttajankin kannalta hyvän valinnan.  
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3.4 Puun ja muiden materiaalien kokeminen sisustuksessa ja 

sisäpinnoilla 

 

Kuluttajien kuvauksia ja ajatuksia puusta suhteessa muihin materiaaleihin 

 

Nyrud ja Bringslimark (2010, 210) ovat nostaneet esille tutkimustarpeen puusta. 

He pohtivat, haluavatko ihmiset puumateriaalia sisätiloihin, ja suositaanko sisäti-

loissa puuta ei-luonnollisten materiaalien sijaan. Tutkimukset antavat viitteitä täl-

laisesta, sillä Viidan ym. (2013, 22) tutkimukseen kaksi kolmasosaa vastaajista 

piti parkettilattiaa ehdottomana tai tärkeänä asiana kodissa. Jonssonin ym. 

(2008, 675) tutkimus tuki käsitystä siitä, että puun arvostetut ominaisuudet ovat 

yhteydessä sen luonnolliseen alkuperään. Puu koetaan lämpimäksi, kotoisaksi, 

eläväksi ja luonnonmukaisuutensa vuoksi kestävään kehitykseen sopivaksi (Mii-

lumäki & Autio, 2019, 57). Harvat tutkimukset käsittelevät kuitenkaan vaikuttaako 

puun suosimiseen sen luonnollisuus (Nyrud & Bringslimark, 2010, 52). 

 

Rice ym. (2006) tutkivat Kanadassa ihmisten suhtautumista puuhun sisätiloissa 

käyttämällä valokuvia. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia ympäristöjä puun 

avulla voidaan rakentaa ja voidaanko puutuotteilla vaikuttaa positiivisesti ihmis-

ten emotionaaliseen tilaan. Esiin nousikin seikkoja, jotka avaavat puunkäytön 

mahdollisuuksia. (mt., 644.) Tutkimuksessa selvästi suosituin, oli kuva rustiikki-

sesta olohuoneesta. Huoneesta ensimmäiset kuvaukset olivat yleensä “lämmin” 

ja “puu”. Ilmapiiriä ja tunnelmaa kuvattiin hyvin positiivisesti usein mukavaksi, 

lämpimäksi ja rentouttavaksi. (mt., 651-652.) Jonssonin ym. (2008) tutkimuk-

sessa pyrittiin tunnistamaan, mitä ominaisuuksia ja mielleyhtymiä ihmiset käytti-

vät kuvatessaan eri tyyppisiä puu- ja puupohjaisia materiaaleja ja miten ne liittyi-

vät materiaalien suosioon. Keskeisiä esiinnousseita ominaisuuksia olivat luonnol-

linen, pehmeä, elävä, prosessoimaton, arvokas, vaalea ja miellyttävä. Myös vas-

taajien käsitys puumaisesta rakenteesta onnistuttiin määrittelemään. (Jonsson 

ym., 2008, 674.)  

 

Osallistujat myös arvioivat eri materiaalien ominaisuuksia Ricen ym. (2006, 652-

653) tutkimuksessa. Puu, keramiikka, kivi ja nahka ryhmitettiin yhdessä luonnol-
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lisiksi materiaaleiksi. Puu arvioitiin muita materiaaleja enemmän lämpimäksi, ko-

dikkaaksi, kutsuvaksi, luonnolliseksi ja rentouttavaksi, mutta muita materiaaleja 

vähemmän se arvioitiin moderniksi, keinotekoiseksi ja teolliseksi. Tyylikkyydessä 

ja nykyaikaisuudessa puu oli verrattavissa muihin materiaaleihin. (Rice ym., 

2006, 653.) Puu nähdään ulkonäöllisesti kestävänä valintana, joka säilyy suku-

polvelta toiselle ja on aina tyylikäs ja esteettinen (Hakala ym., 2015, 448). Puu on 

lämmin ja kaunis materiaali, joka vanhenee kauniisti (Siikanen, 2001, 15).  

 

Jonssonin ym. (2008, 674) tutkimuksessa massiivipuu edusti prosessoimatto-

muutta, luonnollisuutta, elävyyttä ja puunkaltaisuutta ja lisäksi se yhdistettiin kor-

keisiin suosituksiin. Yhdistelmämateriaalit kuvattiin keinotekoisiksi, prosessoi-

duiksi, ei-luonnollisiksi ja koviksi (mt., 674-676). Paneelit sijoittuivat tässä arvioin-

nissa luonnollisen puun ja komposiittien väliin (mt., 676). Puun käsittelyn näh-

dään vähentävän puun luonnollisuutta, kierrätettävyyttä ja sisäilmaystävällisyyttä 

(Miilumäki & Autio, 2019, 58). Puuta arvioidaan sisustusmateriaaleja arvioitaessa 

lämpimäksi, luonnolliseksi, kodikkaaksi, rentouttavaksi ja kutsuvaksi. Sekä lasia 

että muovia arvioidaan puuta nykyaikaisemmaksi, teollisemmaksi ja keinotekoi-

simmaksi. Muovi arvioitiin kaikista keinotekoisimmaksi tutkimuksessa mukana 

olevista materiaaleista. (Rice ym., 2006, 653-654.) 

 

Spetic, Kozak ja Cohen (2007) vertailivat puulattian ja kokolattiamaton ominai-

suuksia kanadalaisten kotitalouksien näkökulmasta. Samalla he halusivat selvit-

tää kanadalaisten kotitalouksien käsityksiä puulattioista. Tutkimuksessa käytet-

tiin kyselylomakkeita (mt., 35). Vastaajia pyydettiin kertomaan heidän mielipi-

teensä puulattiasta ja kokolattiamatosta. Näitä kahta eri lattiatyyppiä pyydettiin 

arvioimaan miellyttävyydessä, houkuttelevuudessa, terveellisyydessä, kestävyy-

dessä, kohtuuhintaisuudessa ja ympäristöystävällisyydessä. Puulattia arvioitiin 

kokolattiamattoa korkeammalle kaikissa muissa ominaisuuksissa paitsi kohtuu-

hintaisuudessa, joka arvioitiin samoin molemmissa lattiatyypeissä. (Spetic ym., 

2007, 36.)  

 

Nyrud ja Bringslimark (2010, 204) tarkastelivat olemassa olevan kirjallisuuden 

avulla sitä, voisiko puunkäytöllä sisustusmateriaalina olla psykologisia hyötyjä. 

He myös pyrkivät antamaan selityksiä, mistä puun hyödylliset vaikutukset voisivat 
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johtua. Tutkijat nostavat esille ajatuksen siitä, että jos puun sisätiloissa voi kokea 

luontona niin oletus puun ja luonnon samankaltaisista vaikutuksista saa tukea 

(Nyrud & Bringslimark, 2010, 205). Kun ihmisiltä kysyttiin tärkeitä tekijöitä huo-

neesta, jossa he haluaisivat viettää aikaa, mainittiin kymmenen yleisimmän vas-

tauksen joukossa kasvit ja puu (Rice ym., 2006, 652). Nyrud ja Bringslimark 

(2010, 214) tulivatkin siihen tulokseen, että puutuotteiden etu suhteessa muista 

materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin on luonnollisuus.  

 

Puu eri käyttökohteissa ja puun herättämät mielikuvat 

 
Selvitettäessä nuorien ja nuorten aikuisten (15–35) suhtautumista puuhun tuot-

teiden materiaalina ja energian raaka-aineena, tuli esille, että kohderyhmän suh-

tautuminen puunkäyttöön oli myönteistä. (Rämö ym., 2012.) Puun puolesta pu-

huvia argumentteja ovat luotettavuus, ympäristöystävällisyys, arvokkuus ja hy-

vännäköisyys (Jaskari, 2011, 23). Puu mielletään ajattomaksi materiaaliksi, sillä 

sen ajatellaan olevan samalla sekä nykyaikainen että perinteinen. Jopa 98 pro-

senttia tutkimukseen osallistujista luonnehti puuta materiaalina sanalla kodikas. 

Vanhanaikaiseksi puun koki reilusti yli puolet (63%) ja nuorekkaaksi vielä huo-

mattavasti useampi (79%). (Rämö ym., 2012.) Puusta elää vielä käsityksiä liittyen 

vanhanaikaiseen sisustukseen ja kellertävään värimaailmaan, joita ei koeta mie-

luisina (Miilumäki & Autio, 2019, 57). 

 

Materiaalin laatu tiedostetaan hintaan ja kestävyyteen vaikuttavina seikkoina. 

Kiinteä massiivi- tai kovapuusta tehty tuote assosioituu paitsi korkeampaan hin-

taan niin myös laatuun tarkoittaen myös korjattavuutta ja pitkäikäisyyttä. Hinnan 

ja ulkonäön ohella arvostetaan laatua ja kestävyyttä. Laatu ja kestävyys yhdiste-

tään myös ulkonäköön, sillä korkealaatuisten materiaalien nähdään kestävän 

myös ulkonäöllisesti aikaa. (Hakala ym., 2015, 448.) Laatu ja kestävyys arvioi-

daan kaikista korkeimmalle puutuotteiden valinnassa ostopäätöstä tehdessä. 

Hinta, esteettisyys ja ympäristöystävällisyys jäävät esimerkiksi niiden taakse. 

(Rice ym., 2006, 655-656.)  Puuhuonekaluja luultavasti hankitaan pysyvämpään 

käyttöön kuin lastulevyhuonekaluja, sillä puun laatu määritellään sen pitkäikäi-

syyden kautta (Hakala ym., 2015, 448).  
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Rämön ym. (2012, 15) tutkimuksen tuloksissa näkyivät asenteet puun käyttöön 

sisustusmateriaalina. Ajatuksissa puusta korostui kodikkuus, nuorekkuus, perin-

teisyys, sillä se oli samanaikaisesti perinteinen, moderni ja kodikas. Esimerkiksi 

perinteistä puupanelointia ei ajateltu epäsopivana nuorekkaan kodin sisutukseen. 

Myöskin hirsirakentaminen sai kahdelta kolmasosasta positiivisen vastaanoton 

muunakin kuin vapaa-ajan rakennusten materiaalina. (mt., 15.) Tumma puu koe-

taan edelleen arvokkaana ja vaalea puu modernina. Miehille puu oli keskimää-

räistä useammin vanhahtava materiaali ja naisille puupanelointi oli miehiä use-

ammin liian vanhanaikainen nykyaikaiseen kotiin. (Rämö ym., 2012, 15.) Värillä 

onkin kuluttajille sisustuksen pintamateriaaleissa väliä. Speticin ym. (2007, 36) 

tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan mieluisinta lattianväriä esittämällä 

graafisesti viittä eri väriä tummasta vaaleaan. Vastaajat arvioivat mieluisimmiksi 

lattiamateriaalin väreiksi keskivaalean ja tummuudeltaan keskelle sijoittuvan vä-

rin (mt., 36-37).  

 
Karjalaisen (2017) kyselyssä puukerrostalojen asukkaille kysyttiin palautetta puu-

kerrostalojen suunnittelijoille ja kehittäjille. Vastauksia tuli moninaisesti, mutta 

kaikista yleisin palaute oli, että puumateriaalia haluttiin enemmän näkyväksi pin-

tamateriaaliksi rakennuksen sisätiloihin. (Karjalainen, 2017, 22.) Kyselyn valossa 

näyttää siis siltä, että kuluttajat arvostavat puumateriaalia sisätilojen pintamateri-

aalina. Myös Miilumäki ja Autio (2019, 57) sanovat, että puuta toivotaan näky-

vämmäksi osaksi asuntoa, kunhan siitä tehdään silmää miellyttävää ja kohtuu-

hintaista.  

 

Jaskarin (2011, 26) tutkimuksessa nousi esille kuluttajan näkemys siitä, että 

puulla on tietynlainen arvo, jonka vuoksi sen käyttäminen kertakäyttöisenä mate-

riaalina ei ole suotavaa. Myönteistä suhtautuminen puunkäyttöön on puun käy-

tölle totutuissa ja perinteisissä suhteissa (Rämö ym., 2012). Tämä on voinut oh-

jata puumateriaalien käyttökohteita ja, sillä on voinut olla vaikutusta siihen, mihin 

tarkoituksiin sopiviksi kuluttajat mieltävät puumateriaalin. Puuta pidetään yliver-

taisena ja aitona materiaalina yleisellä tasolla tarkasteltuna huolimatta sen käy-

tännöllisyyden ongelmista, jotka tulevat esille, kun puuta aletaan tarkastella tuo-

teryhmä kohtaisena materiaalina (Jaskari, 2011, 23).  
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Myös puuhuonekaluilla näyttää olevan erityinen merkitys. Puu sisältää arvostet-

tuja näkökulmia. Erityisesti, kun arvioidaan korkeaa hintaa, kestävyyttä ja esteet-

tisiä ominaisuuksia. Lisäksi nostalgiset huonekalut kuten perityt pöydät tai retro-

lamput yhdistyvät taloudellisiin, ympäristöystävällisiin ja esteettisiin merkityksiin 

ja erityisesti ne merkitsevät yhteyttä perheen historiaan. (Hakala ym., 2015, 447.) 

Tutkimuksessa siis osallistujat näkivät puuhuonekalut arvokkaina ja kuvasivat 

niitä esteettisiksi, ekologiksi ja kalliiksi (mt., 448). Puun nähdään sopivan esimer-

kiksi rakennusmateriaaliksi, sisustuksen ja huonekalujen materiaaliksi sekä pa-

peri- ja kartonkiteollisuuden tuotteiden materiaaliksi. (Rämö ym., 2012.) Puuhuo-

nekaluja arvostetaan ja erityisen arvostettavina pidetään puupöytiä ja lastule-

vyistä ja synteettisistä puumateriaaleista erottuvaa massiivipuuta (Hakala ym., 

2015, 448).  

Jaskarin (2011, 24) tutkimuksesta nousi esille näkökulma, jonka mukaan puun 

käyttäminen ja arvostaminen liittyisi ihmisen korkeaan statukseen. Asia tuli esille 

erityisesti lattiamateriaalien kohdalla, jossa parketin valitseminen näytti ilmentä-

vän korkeampaa sosiaalista statusta kuin laminaatin valitseminen. Puun arvok-

kuus ja sen yhteys ihmisen sosioekonomiseen asemaan näkyi puheena arvok-

kaasta vaikutelmasta. Kuitenkin puun yhteys sosiaaliseen asemaan ja statuk-

seen oli riippuvainen yhteydestä. Kaikkien tuoteryhmien materiaalina puu ei an-

tanut viitteitä sosiaalisesta statuksesta tai ainakaan ihmiset eivät sille tällaista 

merkitystä antaneet. (Jaskari, 2011, 24.)  

Arvellaan, että tulevaisuudessa puusta valmistetaan tuotteita, joita ei ole vielä 

edes kehitetty. Puupohjaisista tuotteista pyritään myös löytämään vaihtoehtoja 

aiemmille materiaaleille (Rämö ym., 2012, 38.) Suomen Metsäklusterissa on laa-

dittu uusia toimintastrategioita, joiden keskiössä ovat uudet tuotteet. Näissä stra-

tegioissa mainitaan myös tulevaisuuden asiakasratkaisut, joiden mukaan pyri-

tään löytämään puun mahdollisuudet tulevaisuuden asiakasratkaisuissa myös ra-

kentamisessa ja sisustamisessa. Tutkimuksessa painotetaan tavoitetta kehittää 

puu parhaaksi ratkaisuksi esimerkiksi rakentamiseen ja sisustamiseen. (Tuuva-

Hongisto, 2010, 6.) Miilumäki ja Autio (2019, 57) toteavat, että vaikka kuluttajat 

eivät kodin valitsemisessa pidä tärkeimpinä kriteereinä rakenteiden materiaalia 
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vaan sijaintia, hintaa sekä pohjaratkaisua, voi puu heidän mukaansa tuoda asu-

miseen lisäarvoa. 

 

Puun ulkonäkö ja lajikohtaisuus 

 
Monissa tutkimuksissa on saatu viitteitä, että ihmiset arvioivat samoja puulajeja 

hyvin erilaisiksi riippuen onko niitä arvioitu nimen vai ulkoasun perusteella. Bowe 

ja Bumgardner (2004) selvittivät asiaa jakamalla tutkimukseen osallistujat kah-

teen ryhmään, joiden piti arvioida kuutta kaupallisesti merkittävää lajia sanapoh-

jaisesti tai ulkonäön perusteella. (mt., 320.) Puulajit, joita arvioitiin, olivat pohjoi-

nen punainen tammi, mahonki, musta kirsikkapuu, musta saksanpähkinäpuu, so-

kerivaahtera ja itäinen valkoinen mänty (mt., 322). Tutkimuksen tulosten perus-

teella voidaan sanoa, että puulajeja arvioitaessa sanayhdistelmiin ja ulkoasuun 

perustuvat arviot eroavat toisistaan (Bowe & Bumgardner, 2004, 327). 

 

Lajin tuntemus aiheutti aikuisille haasteita, kuten se oli aiheuttanut aiemmassa 

tutkimuksessa myös opiskelijoille (Ks. Bumgardner & Bowe, 2002). Haastavuus 

lajien tunnistuksessa ilmeni samoissa lajeissa aikuisilla ja opiskelijoilla. Tutkimus 

vahvisti ajatuksen, että ennakkokäsitys lajista voi vaikuttaa arviointiin ulkonäköä 

arvioitaessa. Esimerkiksi mäntyä arvioitiin eri tavalla riippuen siitä, tunnistettiinko 

se männyksi. Tammen kanssa sama vaikutus näkyi lievemmin. Lajin menestyk-

seen vaikuttaa siis vahvasti sen maine. Vaikutelmat materiaaleista olivat välillä 

jopa vastakkaisia ulkonäölliseen ja sanalliseen perustuvissa arvioinneissa. 

(Bowe & Bumgardner, 2004, 327.) Tämänkaltaiset tutkimukset saivat Roosin, Do-

novan ja Nichollsin (2005) tutkimaan, miten tietoisuus nimestä vaikutti siihen, 

mitä puulajia suosittiin. Tutkimus tehtiin koskien kaapin ovia.  

 

Roosin ym. (2005, 25) tutkimus tuki aiempia käsityksiä ja sen lisäksi kertoi, että 

tiettyjen puulajien nimet lisäsivät niiden suosiota kaapinovina ja tiettyjen lajien 

nimet vähensivät sitä. Puulajin suosioon vaikutti siis lajin nimi. Esimerkiksi punai-

nen tammi ja kirsikka vaikuttivat niminä positiivisesti ja tätä hyödynnettiin lajien 

markkinoinnissa. Punainen leppä ei nimenä lisäännyt sen suosiota, mutta ilman 
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nimeä sen ulkonäkö nähtiin suotuisana. (Roos ym., 2005, 25.) Vastaajien tulota-

solla ja iällä oli myös vaikutusta siihen, mitä lajeja he suosivat (Roos ym., 2005, 

25-26). 

 

Jonssonin ym. tutkimuksessa selvisi, että havainto-ominaisuudet erottivat tavalli-

set puumateriaalit puupohjaisista paneeleista ja komposiiteista. Vastaajat käytti-

vät taktillisia ja visuaalisia vaikutelmia määritelläkseen ominaisuuksia ja kuvaa-

maan ja erottamaan eri kappaleita. (Jonsson ym., 2008, 674.) Puun esteettisyy-

teen vaikuttavat monet asiat kuten puun oksaisuus. Puun ulkonäköön liittyvässä 

puheessa esille nousevat värit ja syykuviot. (Jaskari, 2011, 25.) Sakuragawa ym. 

(2005, 136) viittaavat Masudaan (1985, 1992) sanoessaan, että puu heijastaa 

valon pitkää aallonpituutta, mikä saa puumateriaalin näyttämään lämpimältä. 

Puun kuvioinnilla on sen käytön kannalta olennainen merkitys: esimerkiksi syiden 

järjestäytyminen, oksaisuus, väri, vuosirenkaat (Siikanen, 2015, 18).  

 

Puun tietyt ominaisuudet ilman häiritsevää epäsäännöllisyyttä ovat yhteydessä 

harmoniaan ja aktiivisuuden lisääntymiseen (Jonsson, 2008, 675). Syykuvioilla 

voi olla monenlaiset vaikutukset, sillä vaikka se toisaalta lisää luonnollisuutta, ai-

toutta ja elävyyttä, voi liiallinen oksaisuus antaa negatiivisen vaikutelman (Jas-

kari, 2011, 25). Nakamura ja Kondo (2008) tutkivat silmäliikekameralla ja aistin-

varaisella arvioinnilla oksaisuuden vaikutusta puun houkuttelevuuteen. Subjektii-

vinen havainto oli, että seinäpaneeleissa olevat syyt antoivat todennäköisemmin 

vaikutelman epäjärjestyksestä (mt., 26).  

 

Nyrud ja Bringslimark (2010, 214) sanovat, että puu, jossa on vähemmän oksai-

suutta, koetaan miellyttävämpänä kuin puu, jossa on paljon oksaisuutta. Samaan 

asiaan voi liittyä huomio, että suotuisinta puuta on sellainen, jonka rakenteessa 

on tiettyä homogeenisuutta ja harmoniaa (mt., 213-214). Puupinnassa olevien 

oksien visuaalista vaikuttavuutta on mahdollista kontrolloida seinän suunnittelulla 

(Nakamura & Kondo, 2008, 25). Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi pa-

neelien urien leveys ja väri. Oksien visuaalista vaikutusta naamioidaankin suun-

nittelun avulla. (Nakamura & Kondo, 2008, 27.)  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
 

Tutkimuksen toteuttaminen oli monivaiheinen prosessi, joka muokkautui matkan 

varrella käytännön syistä. Tutkimuksen toteutustapaan ovat vaikuttaneet esimer-

kiksi käytettävissä olevat resurssit. Lähdin tekemään tutkimusta alun perin haas-

tattelumenetelmillä. Jouduin kuitenkin miettimään, missä ihmiset ovat nykyisin 

saavutettavissa. Tämän vuoksi päädyin tekemään avoimen nettilomakkeen. Näin 

ihmiset, jotka eivät käytännön syistä olisi voineet osallistua, saivat mahdollisuu-

den osallistua tutkimukseen. Analyysimenetelmä valikoitui sen mukaan, millainen 

menetelmä mielestäni parhaiten sopi aineistoon ja toi tutkimuksen kannalta olen-

naisia asioita esille.  

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen lähtökohdat nojaavat muun muassa kotitaloustieteeseen sekä kulu-

tus-, materiaali- ja asumistutkimuksiin ja toisaalta tämänhetkisiin asumisen- ja si-

sustamisen trendeihin, joissa puumateriaalit näkyvät vahvasti. Kotitaloustieteelli-

sessä tutkimusotteessa tiedon intressi voi olla monenlainen ja tarkoituksenmu-

kaista onkin hyödyntää erilaisia tutkimusotteita (Rauma, 2003, 203). Tutkimuk-

sessa tarkastellaan kodin sisustusta ja materiaalivalintoja, erityisesti sitä, millai-

sena puu nähdään sisätilojen materiaalina. Tutkimuskohteena ovat suomalaisten 

kuluttajien näkemykset ja kokemukset puusta kodin sisustuksen materiaalina 

sekä heidän puulle antamansa merkitykset sisustuksen ja sisätilojen konteks-

tissa. Lisäksi selvitän kuluttajien materiaalimieltymyksiä ja valintojen taustalla ole-

via arvoja.  

 
Tutkimuskysymykset:  

1. Millainen suhde suomalaisilla kuluttajilla on puun käyttöön sisustuksessa ja 

sisätilojen pintamateriaalina?  

1.1. Miten suomalaiset kuvaavat puuta, sen ominaisuuksia ja käytettävyyttä? 

1.2. Millainen arvostus puulla on sisätiloissa verrattuna muihin materiaaleihin? 

2. Millaiset kuluttamisen arvot ja mieltymykset näkyvät ihmisten puhetavoissa, 

kun he perustelevat sisustus- ja kulutusvalintoja? 
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Vastaan kysymyksiin laadullisen aineiston kautta, jonka olen kerännyt sähköi-

sellä lomakkeella. Avaan seuraavaksi aineiston keräämistä. 

 

4.2 Aineiston kerääminen 

 

Tutkimuksen toteutus lähti liikkeelle siitä, että halusin tehdä laadullista tutkimusta 

aiheesta. Hyvin usein aiheeseen liittyvät tutkimukset ovat olleet määrällisiä tutki-

muksia, mutta esimerkiksi KÄPY -hankkeessa on tehty myös laadullista tutki-

musta puusta (mm. Palonen 2017). Lähdin liikkeelle suunnittelemalla haastatte-

luja, joilla sitten testasin aihetta ja siitä teorian valossa saamiani käsityksiä. Var-

sinainen aineiston kerääminen tapahtui kuitenkin avoimia vastausvaihtoehtoja si-

sältävillä lomakkeilla.  

 

Aineiston analysointitavat muodostuivat sen mukaan, millaiset analysointitavat 

osoittautuvat aineiston kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Analyysissäni nojaan 

Alasuutarin (2006) esittämään kulttuuriseen näkökulmaan. Käytännön analyy-

sissä olen käyttänyt aineiston järjestämisessä ja jäsentämisessä apuna teemoit-

telua (esim. Eskola ja Suoranta 1998). Analyysiini sovelsi Jokisen, Juhilan ja Suo-

nisen (2012) esittelemää kategoria-analyysiä ja tarkemmin (mt., 42) ihmismieli ja 

kategoriat ydinaihetta.  

 

Varsinaiseksi menetelmäksi valikoitui lomaketutkimus, jonka laatimisessa on 

hyödynnetty alustavia haastatteluja. Aineistonkerääminen lähti liikkeelle siitä, että 

kartoitin millaisia tutkimustapoja muissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa oli 

käytetty. Alun perin suunnittelin teemahaastatteluja, joiden pohjana käytin Palo-

sen (2017) maisteritutkielman liitteenä olevaa haastattelurunkoa, sillä Palonen on 

gradussaan tutkinut asukkaiden asumisvalintoja ja kokemuksia puukerrosta-

loista. Sovelsin Palosen teemoja rakentaen kysymyksiä oman aihepiirini mukai-

sesti, jolloin sain tehtyä kaksi erilaista haastattelurunkoa: teemahaastattelu ja 

ihannekotihaastattelu. Testasin näitä kahta haastattelumenetelmää. Alustavien 

haastattelujen pohjalta alkoi nousta aiheeseen liittyviä kiinnostavia teemoja ja nä-

kökulmia. Muokkasin kysymyksiäni saamieni vastausten ja kommenttien poh-

jalta.  
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Sovelsin myös Ricen (2006) ideaa, sillä hän oli käyttänyt tutkimuksessaan apuna 

kuvia, jotka sisälsivät erilaisia määriä puumateriaalia. Valitsin netistä sisustusku-

via vapaassa käytössä olevista kuvista. Valikoin mukaan eri kategorioista olevia 

kuvia kuten: keittiö, olohuone, makuuhuone ja asunnon kokonaiskuva, joissa 

puumateriaaleja oli hyvin erilaisia määriä. Kuvista tuli esille puun määrän, laadun 

sekä muiden ominaisuuksien vaihtelu. Lisäksi valitsin kuvia, joissa puuta ei ollut 

laisinkaan tai hyvin vähän, ja muiden materiaalien määrä korostui. Kysymysrun-

goksi muokkasin teemoja ja apukysymyksiä, jotka sopivat kuviin ja ajattelua he-

rätteleviksi. Haastattelutavassa oli piirteitä valokuvahaastattelusta, jota voisi kut-

sua virikkeelliseksi kuvahaastatteluksi. Haastattelutavan etu on, että mahdolli-

suus hyödyntää jo olemassa olevia valokuvia (Pyyry, 2012, 45).  

 

Osallistavissa tutkimuksissa keskeistä ovat merkitykset, joita valokuvien avulla 

tulee esille (Pyyry, 2012, 45). Kuvien tarkoitus on herättää haastateltavan ajatuk-

sia puumateriaaleista ja sisustuksesta. Valokuvien avulla voi vähentää muodolli-

suutta ja lisätä keskustelua sekä nostaa esille asioita, joita ilman kuvia tulisi esille. 

(Pyyry, 2012, 46.) Mietolan (2007, 151) mukaan haastattelutilanteeseen voi suh-

tautua tiedon tuottamisena, joka tapahtuu siinä hetkessä ja kontekstissa. Minulla 

oli tässä vaiheessa ehtinyt muodostua jo ajatuksia aiheesta ja siitä, mikä sen tut-

kimuksessa olisi olennaista. Pyrin kuitenkin olemaan avoin uusille näkökulmille.  

 

Aloituskysymyksen yhteydessä annoin nipun sisustuskuvia ja pyysin lajittele-

maan kuvat kolmeen ryhmään: mieleiset, ei-mieleiset ja neutraalit (Ks. Rice 

2006). Tämän jälkeen haastattelin soveltaen väljästi kysymysrunkoa ja käyttäen 

apuna kuvia ja niiden herättämiä ajatuksia. Nämä käyttämäni haastattelumene-

telmät antoivat minulle kuvan siitä, millaisia teemoja, aiheita ja näkökulmia minun 

kannattaisi tutkimuksessa käsitellä. Käytin haastatteluista saamaani tietoa lo-

makkeen suunnittelussa. Haastattelut antoivat minulle siis mahdollisuuden ko-

keilla, millaisia teemoja minun kannattaisi lomakkeeseeni valita. Se, miksi en pi-

täytynyt haastattelussa päämenetelmänä johtui käytännön syistä. Haastatelta-

vien etsiminen nopeassa aikataulussa osoittautui haastavaksi. Päädyin siihen, 

että nykyaikana ihmiset tavoittavat parhaiten sosiaalisessa mediassa. Tätä nä-

kemystäni vahvisti kokemukseni Facebookin puu- ja sisustusaiheisista ryhmistä, 

joissa keskustelu kävi erittäin vilkkaana.  



 

41 
 

 

Lomaketta tulee testauttaa asiaan perehtyneellä henkilöllä ennen varsinaista tut-

kimusta (Valli, 2018, 98). Tein ensimmäisen pilotti -lomakkeeni e-lomakepalve-

luun marraskuussa 2018 ja pyysin muutamaa ihmistä kokeilemaan ja kommen-

toimaan sitä. Kokeilin myös lomakkeen toimivuutta itse. Tein uuden lomakkeen, 

jota muokkasin ohjaajaltani saaman ja muiden vastaajien antaman palautteen 

perusteella. Hioin lomaketta yksityiskohtaisesti läpi kysyen jatkuvasti palautetta 

ja testaten kysymysten ymmärrettävyyttä, jotta kysymykset vastaisivat sitä, mitä 

halusin tutkimuksessani selvittää.  

 

Kuvataitelija Kaisu Sirviö lahjoitti kyselylomakkeeseen vastaajien kesken arvot-

tavaksi taidegrafiikan vedoksen. Suunnittelin Facebookissa julkaistavan ilmoituk-

sen, jossa oli linkki kyselylomakkeeseen ja arvontaan. Muokkasin ja viimeistelin 

kyselylomakkeen ja ilmoituksen ohjaajaltani saaman palautteen mukaan. Avoi-

meen kyselylomakkeeseen oli mahdollista vastata linkin kautta. Linkki jaettiin Fa-

cebookissa, joka on suurin ja keskeisin yhteisöpalvelu (Pönkä, 2015, 22).  

 

Halusin tehdä vastaamisen mahdollisimman mutkattomaksi vastaajien kannalta. 

Vastaamiseen ei tarvinnut erillisiä tunnuksia, vaan kuka tahansa linkin saanut 

pystyi vastaamaan tutkimukseen anonyymisti. Lomakkeen käyttöä ei rajoitettu, 

joten lomakkeeseen oli mahdollista vastata ilman kirjautumista. Lomakkeeseen 

sai vastata täysin anonyymisti tai jättää halutessaan sähköpostiosoitteen, jolloin 

pystyi osallistumaan myös lomakkeen yhteydessä taidevedoksen arvontaan, tai 

ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua mahdolliseen haastatteluun, joita ei kuiten-

kaan tämän tutkielman puitteissa rajauksen vuoksi ole toteutettu. Koska linkin 

kautta osallistuminen tuo myös sen mahdollisuuden, että linkkiä voidaan jakaa, 

ja kaikki sen saaneet voivat vastata, päädyin siihen, että ei ole tarkoituksenmu-

kaista yrittää rajoittaa vastaajia tiettyyn Facebook-ryhmään. Laitoin ilmoituksen 

asetukset julkiselle, jolloin myös muut ihmiset pystyivät jakamaan julkaisua. Jul-

kaisua olikin jaettu useasti. 

 

Lomakkeen pituus tulee suhteuttaa vastaajien ja tutkimusaiheen mukaan ja vas-

tausaika ei saa olla liian pitkä (Valli, 2018, 95,98). Julkaisin ilmoituksen useassa 

ryhmässä. Ilmoitin kyselyyn vastaamisen kestävän noin 10-20 minuuttia ja laitoin 
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kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin vastaamisen pakolliseksi. Valli (2018, 

102) on todennut tällaisella menettelytavalla olevan hyvät ja huonot puolensa, 

sillä kaikilla ei ole sanottavaa jokaiseen kohtaan, ja osa saattaa jättää tällöin vas-

taamisen kesken. Se oli kuitenkin tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista, 

sillä vastauksissa haettiin kiinnostuneisuutta aiheeseen eivätkä puutteellisesti 

täytetyt vastauslomakkeet olisi antaneet riittävästi tietoa tutkimusongelman kan-

nalta.  

 

Lomake oli pyritty tekemään niin, että siihen vastaaminen vaati mielenkiintoa ja 

kiinnostusta aiheeseen. Tästä syystä uskoin lomakkeeseen vastanneiden olevan 

valmiiksi kiinnostuneita sisustamisesta ja puumateriaaleista. Vastaajien motivaa-

tioon vaikutti myös varmasti vastanneiden kesken arvottu taidevedos. Vastaa-

misaikaa lomakkeessa oli hieman yli kaksi viikkoa marraskuun loppu puolelta al-

kaen. Lomakkeessa kysyttiin vastaajien taustatiedoista ikä ja sukupuoli, joihin 

molempiin vastattiin avoimella kohdalla. Lomakkeessa oli kuusi avointa kysy-

mystä, jotka jakaantuivat neljän eri teeman alle.  

 

 Materiaalien mieleisyys (Mistä materiaaleista pidät sisustuksessa? Mistä 

et) 

 Valinnat ja vaikuttavat tekijät (Mitkä seikat huomioit, kun sisustat kotiasi?) 

 Tunnelmat ja mielikuvat (Kuvaile millaisia tunnelmia ja mielikuvia puu si-

sustuksessa herättää? Missä puu on esteettistä? Mihin se ei mielestäsi 

sovi?) 

 Puumateriaalit sisustuksessa (Millainen puu on huonekalujen materiaa-

lina? Millainen puu on sisätilojen pintamateriaalina? (Lattia, seinä, katto, 

ovet, tasot) Miten puun eri ominaisuudet vaikuttavat sen käyttöön sisus-

tuksessa ja sisäpinnoilla?) 

 

Lisäksi osassa vastauksissa oli kysymykseen liittyviä lisätietoja, jotka tarkensivat 

kysymystä. (Ks. tarkemmin liiteluettelo, Liite 5 & 6) Lomakevastauksia tuli 95. 

Vastaajista 7 oli miehiä ja 88 naisia. Vastaajien ikä vaihteli välillä 17-67. Vastauk-

sien pituus ja laajuus vaihteli paljon, ja muutama yksittäinen kohta oli onnistuttu 

jättämään tyhjäksi. 
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Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden sukupuoli ja ikäjakauma. 

 

Tutkimukseeni vastanneista valtaosa (93%) oli naisia. Naisten suurempi vastaus-

määrä voi johtua monesta seikasta. Myös esimerkiksi Huttusen ja Aution (2010) 

sekä Kylkilahden (2018) tutkimuksissa enemmistö vastaajista oli naisia. Kylkilahti 

(2018, 56) selittääkin naisten yliedustuksen olevan yleinen kirjoituskilpailuaineis-

tossa esiintyvä ongelma. Oma aineistoni vaati vastaajilta myös hieman pidem-

pien vastauksien kirjoittamista ja osallistujien kesken arvottiin palkinto. Aineiston-

keruussa oli siis samankaltaisia piirteitä kuin kirjoituskilpailuaineistossa.  

 

Toinen naisten enemmistöön vaikuttanut seikka voinee liittyä aiheeseen. Saran-

tola-Weiss (2003, 37-38) esittelee, miten nainen toisaalta on nähty nautiskele-

vana kuluttajana, jolle on myyty unelmia tavaroiden kautta, mutta joka on askeet-

tisella kulutustyylillä on ollut modernin yhteiskunnan ja kotitalouden perusta. 

Myös Saarikankaan (2002, 79) mukaan kodin viihtyisäksi ja houkuttelevaksi te-

keminen on ollut naisen tehtävä, jossa naisen aktiivinen rooli asiassa on koros-

tunut. On siis mahdollista, että koska kotiin ja sisustamiseen liittyvät asiat ovat 

perinteisesti mielletty enemmän naisille kuuluviksi, naiset ovat helpommin lähte-

neet vastaamaan aihepiiriin liittyvään kyselyyn.  

 

Aineiston vastauksissa myös vastaajien ikä kiinnitti huomiota. Suurin vastaaja-

ryhmä oli 17-29 vuotiaat (44%) ja 30-42 vuotiaita vastaajia oli noin neljäsosa. 
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Vastaajia, jotka olivat iältään 56-67 vuotiaita oli vastaajista vain noin viisi prosent-

tia. Nuorten aikuisten runsasta vastaamista voi selittää esimerkiksi kyselyn julkai-

supaikkana toiminut Facebook ja lomakkeen sähköinen muoto. Vallin (2018, 102) 

mukaan sähköiset kyselyt ovatkin enemmän nuorten mieleen. Koivula, Räsänen 

ja Sarpila (2016, 179) tuovat esille suuntauksen, jossa verkkolomakkeiden suosio 

on kasvanut kaikissa ikäryhmissä. Kuitenkin alle kolmekymmentä vuotiaiden 

verkkolomakkeeseen vastaaminen oli kasvanut huomattavasti enemmän kuin yli 

60 vuotiaiden. Vuonna 2014 alle 30 vuotiaat valitsivat verkkolomakkeen paperi-

lomakkeen sijaan 20 prosenttia todennäköisemmin kuin yli 60 vuotiaat (mt., 179).  

 

Heikkilä (2014, 66) tuo esille, että internetkyselyssä kaikilla vastaajaryhmään 

kuuluvilla tulisi olla mahdollisuus vastata kyselyyn. Internetissä toteutettujen ky-

selyiden soveltuvuus riippuu siis vastaajaryhmästä (Valli, 101). Soveltuvuutta tu-

lee tarkastella kohderyhmän mukaan (mt., 102). Internetkysely, jossa on avoimia 

kysymyksiä saattaa aiheuttaa sen, että kyselyyn jätetään vastaamatta (Heikkilä, 

2014, 47). Toisaalta taas, kun tutkitaan suomalaisten kuluttajien suhdetta puuhun 

ei kaikkien vastaajien saavutettavuus ole tarpeellista tai edes mahdollista. Vas-

taajien nuoren iän painottuminen tutkimuksessa ja saadut tulokset, joissa näkyy 

positiivinen suhde puuhun materiaalina tukevat aiemmin saatuja tuloksia nuorten 

positiivisesta suhtautumisesta puuta kohtaa esimerkiksi Hakala ym. (2015) ja 

Rämö ym. (2012).   

 

Vaikka laadullisessa analyysissä tutkimukseen vastanneiden määrä ei ole mer-

kittävä tekijä (Eskola & Suoranta, 1998, 18,60,62,66), huomiota kiinnitti, että 

tässä tutkimuksessa nuorten naisvastaajien määrä oli huomattava. En ole kuiten-

kaan analysoinut kuluttajien puhetta puusta sukupuolen tai iän näkökulmasta, 

sillä en halunnut tässä tutkielmassa keskittää huomioita sukupuolinäkökulmaan 

tai iän merkitykseen. Erojen tarkastelu iän ja sukupuolen mukaan veisi analyysin 

helposti demografisten muuttujien tarkasteluun, jota en tutkielman tarkoituksen 

kannalta nähnyt keskeisimpänä. Koin tärkeäksi rajata analyysiä tutkielmaan so-

pivaksi. Halusin keskittyä yleisesti suomalaisten näkökulmaan, jossa tämän tyyp-

pisessä aineiston hankintatavassa tulee esille niiden puhe, joita aihe kiinnostaa.  
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4.3 Analyysin eteneminen – puhetavat ja kategoriat 

 

Aloittaessani tutkimustani perehdyin aiheeseen lukemalla paljon kirjallisuutta, 

jotta sain kattavan ennakkokäsityksen siitä, millaisia asioita aiheeseen liittyi. Es-

kola ja Suoranta (1998, 63) sanovatkin teoreettisen perehtyneisyyden antavan 

silmälasit, joiden läpi tutkija alkaa erottamaan aineistosta asioita. Vaikka aineisto 

kerättiin lomakkeella, se oli laadullinen sisältäen vain avoimia kysymyksiä. Kvali-

tatiivisen tutkimuksen tavoitteena ei lähtökohtaisesti ole tilastollinen yleistettä-

vyys, vaan kuvaaminen, ymmärtäminen, tulkitseminen ja selittäminen (Eskola & 

Suoranta, 1998, 61). Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko ei ole siis rat-

kaisevaa tutkimuksen onnistumisen kannalta (Eskola & Suoranta, 1998, 62). 

Omassa tutkimuksessani aineiston koko oli 95 avoimen lomakkeen vastausta. 

Jos olisi kyse kvantitatiivisesta kyselylomakkeesta, olisi aineiston koko saattanut 

olla liian pieni.  

 

Kvalitatiiviseen analyysiin aineiston koko on kuitenkin melko suuri. Tutkija tietää 

aineiston olevan riittävä, kun se kyllääntyy. Teoreettisesti saavutettavissa oleva 

tulos on siis saatavissa tietyllä määrällä aineistoa. Aineiston määrän lisääntyessä 

se ei tuota enää uutta informaatiota, vaan alkaa toistaa itseään. (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 62-63.) Lomakevastauksista koostuvassa aineistossa oli vastauk-

sien välillä jopa hämmästyttävää toistuvuutta. Vastauksissa ei ollut merkittävästi 

sellaisia, jotka olisivat poikenneet jotenkin oleellisesti muista vastauksista. Vas-

tauksissa oli niin paljon samankaltaisuutta, että sieltä oli mahdollista ja tarkoituk-

senmukaista esittää joitakin asioita tilastollisesti. Mieleiset ja ei-mieleiset materi-

aalit sisustuksessa ja sisäpinnoilla antoivat selkeää tietoa, joka oli mahdollista 

esittää kuvaajien avulla. Alasuutari (1999, 32) sanookin, että kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista analyysiä voidaan soveltaa samassa tutkimuksessa ja samassa ai-

neistossa.  

 

Analyysissäni tutkin ihmisten vastauksia puusta sisustuksessa ja sisätilojen pin-

tamateriaalina. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ihmisistä ja 

heidän näkemyksistään syvemmin. Alasuutarin (1999, 38) mukaan laadullisessa 

tutkimusmenetelmässä analyysi ei voi perustua tarkasteluun yksilöiden välisistä 

eroista muuttujien suhteen, vaan kokonaisuuden selittämiselle. Tulkinnan tulee 



 

46 
 

kyetä selittämään kokonaisuus niin, että aineistossa ei ole asiaankuuluvia seik-

koja, jotka olisivat ristiriidassa tulkinnan kanssa. (mt., 38.) Laadullisessa tutki-

muksessa informantteja ei myöskään vertailla toisiinsa. Heitä ei voi ajatella sa-

manlaisina yksilöinä, joiden erot voitaisiin typistää yksilömuuttujiksi, vaan he 

edustavat eri puhujan asemia tutkittavaan ilmiöön liittyen. (Alasuutari, 1999, 49.) 

 

Puhuttaessa puusta, joka on kulttuurisesti keskeinen osa suomalaisuutta ihmis-

ten puhetavat puusta kertovat paitsi heidän suhteestaan puuhun, niin kulttuu-

rimme ja yhteiskuntamme suhteesta puuhun. Tällöin ihmisten puhetavat puusta 

puhuttaessa ilmentävät kulttuurimme tapoja puhua puusta. Kuten Alasuutari 

(2006, 79) ilmaisee vastaukset eivät ilmennä ihmisiä persoonallisuuksineen ja 

elämäntapoineen, vaan kyse on puhetavoista, joita tietyissä yhteisöissä ja tie-

tyssä ajassa käytetään.  

 

Toiminta ja toimijat pysyvät kulttuurisessa näkökulmassa mukana, mutta näkö-

kulma tuo esille kontekstin ja olosuhteet, joissa toimijat ajattelevat, kokevat ja 

luovat merkityksiä. Alasuutari toteaa, että tällöin näkökulma ei korostakaan yksi-

löiden yksittäistä toimintaa, vaan kokonaiskuvaa ja sen ymmärtämistä. (Alasuu-

tari, 2006, 81.) Omassa tutkimuksessani tarkoitukseni on juuri ymmärtää kulttuu-

rista ja yhteiskunnallista kontekstia, jossa puusta puhutaan sisätilojen ja sisus-

tuksen materiaalina. Tämän vuoksi en kokenut tarpeelliseksi selvittää kyselylo-

makkeeseen vastanneiden taustoja tai perustietoja tai rajoittaa kyselyyn vastaa-

mista.  

 

Kyselyyn vastanneet ovat paitsi yksilöitä kokemuksineen ja ajatuksineen, niin pa-

kostikin suomalaisen kulttuurisen puhetavan edustajia puusta puhuttaessa. Tut-

kimuksessani puusta puhuttaessa yksilöt ilmentävät totuttuja ja sallittuja tapoja 

ajatella ja puhua puusta ja esille tulevat asiat voivat olla yhtä lailla näkyviä kuin 

vielä piilossa olevia tai tulevaisuudessa valtaa saavia puhetapoja. Päähuomio 

kiinnittyy siis omassakin tutkimuksessani, miten tutkimukseen osallistujat ilmen-

tävät suomalaista tapaa puhua puusta erityisesti sisätilojen pintamateriaalina ja 

sisustuksessa, sillä kuten myös Alasuutari (2006, 82) sanoo keskiössä ovat kult-

tuurisesti jaetut merkitysrakenteet. 
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Kulttuurinen näkökulma korostaa toiminnan ehtoja, jotka tulevat kulttuurista ja 

kulttuurinen näkökulma ei katso toiminnan olevan vain käyttäytymistä, vaan myös 

kommunikaatiota. Puhetta ei siis nähdä vain ilmauksena, vaan toiminnan muo-

tona, joka muokkaa yhteiskuntaa. (Alasuutari, 2006, 82.) Tutkimuksessani en voi-

nut seurata ihmisten konkreettista toimintaa, vaan tutkin heidän tapojaan puhua 

puusta, jonka näen yhtä lailla toiminnaksi, jolla on seuraus, sekä vaikutus, joka 

muokkaa yhteiskuntaa ja sen ilmapiiriä. Katson siis ihmisten puhetavan puusta 

olevan toimintaa, jolla on tavoite ja suunta. Puhetavan avulla pääsemme käsiksi 

siihen, mitä on ja mihin suuntaan vastaajat haluavat olla kulttuuria kehittämässä.  

 

Kulttuurinen näkökulma nojaa myös metodisiin periaatteisiin (Alasuutari, 2006, 

82). Lukija ei voi tutkijan esille tuoman tulkinnan varassa arvioida analyysiä, jota 

aineistosta on tehty (mt., 82-83). Jotta voin altistaa tekemäni aineistotulkinnat 

muiden arvioinnin kohteeksi, koin, että tarvitsen tutkimukseeni menetelmän, 

jonka avulla myös lukija voi tarkastella aineistosta tekemieni tulkintojen perustel-

tavuutta. Aloittelijana halusin pyrkiä välttämään Alasuutarin (2006, 83) mainitse-

maa opinnäytetöiden ongelmaa. Olen lukenut aiheeseen liittyviä aiempia tutki-

muksia enkä halua toistaa niistä saamiani ennakkokäsityksiä kera aineistolai-

nauksien.  

 

Jos tulkinnan tekeminen ei ole systemaattista ja noudata kriteerejä, joita tulkin-

nalle on asetettu, ei tutkimuksesta löydy uutta ja yllättävää (Alasuutari, 2006, 83). 

Pyrin tutkimuksessani jatkuvasti oikaisemaan tekemiäni luokitteluja ja teemoitte-

luja, niin että ne noudattaisivat luomiani sääntöjä. Analyysissäni kävin läpi hyvin 

monta analyysikierrosta, joiden tarkoituksena oli oikaista epäjohdonmukaisuuk-

sia tulkintatavassa ja samalla luoda selkeitä kriteereitä tulkintatavoille. Tarkoituk-

sena analyysissäni on osoittaa aineistostani löytyvät toistuvuudet ja tämän avulla 

osoittaa voimassa olevia kulttuurisia puhetapoja puusta materiaalina. Tämä an-

taa lukijalle mahdollisuuden arvioida tulkintaa kriittisesti, osoittaa tulkinnan poh-

jan ja antaa mahdollisuuden nostaa esille tuoreita huomioita (Alasuutari, 2006, 

83). Aineistoa lukiessani minulle alkoi nousta näkemyksiä siitä, millaiset kulttuu-

riset puhetavat vallitsevat puusta puhuttaessa. Metodiset välineet ovat tutkijan 

keino osoittaa intuitionsa todeksi (Alasuutari, 2006, 84).  
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Alasuutari (1999, 50-51) vertailee lomaketutkimusta laadulliseen tutkimukseen 

vertailemalla havaintojen tuottamista ja arvoituksen ratkaisemista. Vaikka 

omassa tutkimuksessani oli piirteitä molemmista tutkimustyypeistä, oli se kuiten-

kin selkeästi laadullinen tutkimus, sillä tavoitteena oli pelkistää havainnot, keskit-

tyä olennaiseen sekä yhdistellä havainnot. Arvoituksen ratkaisemisessa kes-

keistä oli ymmärtävä selittäminen sekä aiempiin tutkimuksiin että teoreettiseen 

viitekehykseeni viittaaminen. (mt., 51.) Erottavin vaihe on raakahavaintojen yh-

distäminen. Siinä, missä poikkeustapaukset kuuluvat kvantitatiiviseen analyysiin, 

kvalitatiivisessa analyysissä pyritään tuottamaan selitysmalli, jonka sisälle kaikki 

havainnot menevät. (mt., 52.)  

 

Ihmisten toiminnassa ja ihmisten välisissä kohtaamisissa tapahtuu kategoriointia. 

Kategorisointi ei tarkoita, että ihmisillä olisi valmis ajatus siitä, mitä kategoriaa 

kulloisessakin asiassa pitää käyttää, vaan kategorisointi tapahtuu valikoiden. Ka-

tegorisointi on siis paikallisesti tapahtuvaa ja todellistuvaa toimintaa. Kategori-

soinnin tutkimuksessa kiinnostavaa on, mitä kategorioita ihmiset kulloinkin valit-

sevat käyttöönsä ja, millaisia vaikutuksia tällä on. Kategoria-analyysin avulla 

voimme saada selville millaisia kulttuurisesti jaettuja merkityksiä ja tunnuspiirteitä 

nousee esille, kun tiettyjä kategorioita käytetään eri tilanteissa. (Jokinen, Juhila 

ja Suoninen, 2012, 19.) Tutkimuksessani ihmiset nostivat esille puuhun liittyviä 

positiivisia ominaisuuksia, kuten sen luonnonmukaisuuden ja aitouden, kun heiltä 

kysyttiin puun sopivuudesta sisustuksen ja sisätilojen pintamateriaaliksi.  

 

Käyttämäni analyysitapa eteni aineiston teemoittelun kautta kategorisointiin. Ka-

tegorisoinnilla tarkoitetaan tapaa, jossa ihmisiä ja asioita nimetään ja luokitellaan. 

Nimeämisestä ja luokittelusta syntyy kategorioita. Kategoria-analyysi on kulttuu-

rin tutkimista toimintana, jossa kategorisoinnilla ja kategorioilla on vahva merki-

tys. Kategoria-analyysissä keskeisiä kysymyksiä ovat: mitä kategorioita ihmiset 

käyttävät eri tilanteissa, miten he käyttävät kategorioita ja, mitä siitä seuraa ja 

millaisia kulttuurisesti jaettuja merkityksiä ja tunnuspiirteitä nousee esille, kun tiet-

tyjä kategorioita käytetään tietyssä tilanteessa. Lisäksi millaisia muita kategori-

ointi mahdollisuuksia tilanteessa olisi ollut. (Jokinen ym., 2012, 42.)  
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Kategoria-analyysissä on useampi ydinaihe: Garfinkelin etnometodologia, sack-

sin jäsenyyskategorisointi, ihmismieli ja kategoriat sekä rakenteet ja kategoriat 

(Jokinen ym., 2012, 42-43). Näistä ydinaiheista ihmismieli ja kategoriat ovat ana-

lyysiini liittyvää ydinaihetta. Täma kategoria viittaa tutkimukseen, jossa ihmismie-

len sisäisiksi totuttuja asioita tutkitaan ihmisten välisenä toimintana. Tutkimus 

tuottaa kategorioita ja teemoja. (Jokinen ym., 2012, 42). Kuten omakin tutkimuk-

seni on laadullinen tutkimus voi sisältää kvantitatiivisia osatarkasteluja esimer-

kiksi taulukkoja, joihin on koodattu aineistossa riittävän useasti toistuvia havain-

toyksikköjä. Tämä näkyy tuloksien selittämisessä, joissa kokonaiskuvaa selite-

tään myös kvantitatiivisista kohdista saatuja johtolankoja. Ydin eli merkitystulkin-

nan antaminen on kuitenkin laadulliseen tutkimustapaan kuuluva menetelmä. 

(Alasuutari, 1999, 53.) 

 

Omat hypoteesini täytyi siis asettaa testattavaksi ja testata johtaako johdonmu-

kainen tulkinta näihin johtopäätöksiin. Johtopäätökset vaativat aina tutkijan teke-

miä tulkintoja, mitä puhe tarkoittaa kontekstissaan, mutta lukija saa tässä mene-

telmässä mahdollisuuden arvioida tulkintoja empiiristen perusteiden avulla (Ala-

suutari, 2006, 84). Jotta voisin osoittaa lukijalle tekemieni tulkintojen perusteita, 

olen koonnut empiriasta taulukoita ja laittanut tutkielmaani aineistosta esimerkki-

kohtia, jotka ilmentävät puhetapaa, jonka olen systemaattisella analyysilla löytä-

nyt. Myös Alasuutari (2006, 84) puhuu tällaisen puolesta.  

 

Vastaamisajan päätyttyä analyysivaihe lähti liikkeelle aineiston luennasta ja alus-

tavasta koodailusta. Luin vastaukset ensin läpi kysymysryhmittäin saadakseni 

kuvan aineistosta. Tämän jälkeen kävin jokaisen vastaajan vastauksen läpi yksi-

tellen ja tällä toisella lukukerralla etsin aineistosta esiin nousseita teemoja peila-

ten lukemaani teoriaan. Eskola ja Suoranta (1998, 175) neuvovat nostamaan ai-

neistosta teemoja, jotka auttavat lähestymään tutkimusongelmaa. Vastauksien 

perusteella aloin muodostamaan erilaisia alustavia teemoja, joihin vastaukset 

tuntuivat liittyvän. Muokkasin ja lisäsin teemoja matkan varrella analyysissäni.  

 

Aineistosta alkoi hahmottua teemoja aiheeseeni liittyen ja nimesin nämä teemat 

ensin alustavasti. Laadullisessa analyysissä pelkistetään havainnot, joiden pe-



 

50 
 

rusteella arvoitus ratkaistaan, joten nämä kaksi vaihetta kietoutuvat tiiviisti toi-

siinsa (Alasuutari, 1999, 39). Alustavat teemat kuvasivat sitä, mistä materiaa-

leista ihmiset eivät pidä tai pitävät kodin sisustuksen kontekstissa, millaiset tekijät 

vaikuttavat sisustusvalintoihin, mihin tarkoituksiin puun katsotaan sopivan sisus-

tuksessa ja mihin ei, millaisia ominaisuuksia puulle nimetään ja, miten ne vaikut-

tavat käytettävyyteen, miten puuta kuvataan sisustuksessa, millaisena ja millä 

ehdoilla puun katsotaan sopivan sisustukseen ja teema muut, joka koostui aluksi 

hankalasti luokiteltavista kohdista.  

 

Analyysin aikana teemojen nimet kehittyivät. Nimeämällä alustavia teemoja, voi-

daan tarkastella niiden ilmenemistä aineistosta (Eskola & Suoranta, 1998, 175-

176). Teemojen perusteella värikoodasin vastauksia eri teemoihin liittyviksi. Kun 

olin tehnyt tämän kaikille vastauksille, aloin tehdä uutta analyysikierrosta aineis-

tolle. Kierros toimi tarkastuskierroksena aiemmalle aineiston luokittelulle teemo-

jen alle ja mietin jokaisen kohdan uudelleen. Luokittelin päätöksieni mukaisesti 

vastauksia teemojen alle. Monet vastauksista vastasivat mielestäni useampaan 

teemaan, jolloin joko hajotin vastauksen eri teemojen alle sopiviin osiin tai siirsin 

saman kohdan useamman teeman alle. Tämän tein, jos vastauksen merkitys olisi 

muuttunut vastauksien osiksi hajottamisen myötä. Jos vastausta oli muutoin vai-

kea ymmärtää kirjoitin sulkuihin, mihin kysymykseen ja asiayhteyteen se oli liitty-

nyt.  

 

Merkitsin jokaiseen vastaukseen myös vastauksen numeron (esim. V27=vas-

taaja, jonka koodi on 27). Monet sanat, jotka toistuivat aineistossani, tuottivat 

hankaluuksia. Tällaisia sanoja olivat esimerkiksi kestävä ja lämmin, joista pää-

dyin siihen, että ne menevät pääosin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen riippuen 

asiayhteydestä, sillä esimerkiksi tunnelmissa ja mielikuvissa lämpimällä viitattiin 

selvästi tunnelmaan fyysisen ominaisuuden sijaan. Näin pystyn myöhemmässä 

vaiheessa tarkastamaan yhteyksiä ja arvioimaan tutkimusta. Lopuksi suunnitel-

missani oli haastatella noin kolmea henkilöä, kehittämälläni virikekuvahaastatte-

lulla, jotta voin vertailla aineistosta saamiani tuloksia haastatteluissa esiin nostet-

tuihin seikkoihin ja syventää aiheeseen liittyvää tietoa. Aineisto osoittautui kuiten-

kin niin laajaksi, että ei ollut tarkoituksenmukaista ottaa tutkielman analyysiin 

enää enempää aineistoa.  
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Aineistosta voi koota keskeiset teemat ja koota ne erilaisiksi kysymyksenasette-

luiksi (Eskola & Suoranta, 1998, 176). Teemat ja luokitukset, joita aineistoni oli 

tähän mennessä tuottanut: liittyivät sisustuksellisiin lähtökohtiin materiaalien kan-

nalta, joka sisältää pidetyt ja ei-pidetyt materiaalit, taustalla vallitseviin sisustus- 

ja kulutusfilosofioihin, joka sisältää valintaan vaikuttavat tekijät sekä mihin tarkoi-

tuksiin puun katsotaan sopivan sisustuksessa ja mihin ei, millaisia ominaisuuksia 

puulle nimetään ja miten ne vaikuttavat käytettävyyteen, miten puuta kuvataan 

sisustuksessa sekä millaisena ja millä ehdoilla puun katsotaan sopivan sisustuk-

seen. Tämän jälkeen aloin käydä jokaista teema-aluetta erikseen läpi. Halusin 

löytää puhetavat ja kuvaukset niiden sisältä. Eskola ja Suoranta (1998, 176) neu-

vovat, että kun aineistosta on löydetty tutkimukseen liittyvät aiheet, tulee sieltä 

erotella tutkimusongelman kannalta keskeinen sisältö. 

 

Jätin analyysistä osan aineistosta pois, sillä kuten Alasuutari (1999, 40) sanoo, 

aineistoa tarkastellaan valitusta näkökulmasta, jolloin ollaan kiinnostuneita vain 

siihen liittyvistä havainnoista. Tämän jälkeen havainnoista etsitään yhteinen 

piirre, jonka mukaan niitä yhdistellään. Taustalla on ajatus siitä, että havainnot 

ovat esimerkkejä samasta ilmiöstä. (mt., 40.) Tässä tutkimuksessa käsittelen ja 

analysoin teemoja, jotka ovat tutkimuskysymyksieni kannalta olennaisia ja muo-

dostavat keskeisen kokonaisuuden eli tutkimuksen ytimen. Nämä teemat liittyvät 

taustalla vallitseviin sisustus- ja kulutusmieltymyksiin ja arvostuksiin sisältäen si-

sustusvalintoihin vaikuttavat tekijät, sisustuksen materiaaliset lähtökohdat sisäl-

täen sisustuksessa ei-pidetyiksi materiaaleiksi mielletyt ja pidetyiksi materiaa-

leiksi mielletyt, sekä puuhun liittyvät kokemukset, merkitykset, ajatukset ja arvos-

tukset sisältäen sen, miten puuta kuvataan, miten sen ominaisuuksia kuvataan ja 

miten ominaisuuksien yhteyttä käytettävyyteen kuvataan.  

 

Poikkeava ilmiö, jota aineistosta löytyi, oli se, että sisustus ei ole automaattisesti 

jokaisella niin harkittua tai perusteltua, vaan valintoihin voi vaikuttaa sattumanva-

raisuus. Jokaisella kuluttajalla sisustaminen ei ole välttämättä tärkeä osa-alue tai 

sitä ei aina koeta niin kiinnostavaksi. Tällöin myös valintoja ei aina osata perus-
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tella. Asiaan voi vaikuttaa myös elämäntilanne tai asumisratkaisujen väliaikai-

suus, mutta se ei tässä tutkimuksessa tule ilmi, sillä tutkimuksen fokus on muu-

alla.  

En hae tyylillisesti täydellistä eheyttä V14 
 
Värimaailma ja mieleisyys. En kauheasti ole miettinyt kokonaisuutta mikä taas 
aiheuttaa sen että jotkut asiat näyttää hassulta, mutta mitäs se haittaa. V34, Mikä 
mahtuu ja mistä pidän. En sisusta määrätietoisesti, vaan sisutus on vuosien ker-
rostuma: huonekaluja ja esineitä on siunaantunut lahjoina, kotoa pois muutta-
essa, kavereilta tarpeettomaksi jäädessä ja heräteostoksina vuosien varrella. En 
edes muista, milloijn olisin ostanut tietoisesti jotain (varsinkaan uutta!) sisustaak-
seni. Matonkin ostin sen vuoksi, että se oli nätti ja lattia kylmä. Olin pohtinut ma-
ton ostamista, ja kun sopiva tuli käsityöläismarkkinoilla vastaan, ostin sen kum-
mempia ajattelematta. V59.  

 

Tällainen oli kuitenkin aineistossa poikkeus. Laadullista tutkimusta tulisi katsoa 

niin etäältä, että poikkeavuuksia ei löydy (Alasuutari, 1999, 42-43). Omassa tut-

kimuksessani esiintyi poikkeuksia, mutta poikkeavuudet liittyivät kuitenkin sellai-

siin seikkoihin, joilla ei ole vaikutusta tutkimustulosten kannalta, sillä ne eivät ole 

ristiriidassa tulosten kanssa, vaan kertovat muusta kuin tutkittavasta ilmiöstä. 

Tämä liittyy siihen, että kaikki vastaukset eivät aina liittyneet aiheeseen tai vas-

tanneet tutkittavaan ilmiöön. Lomaketutkimuksessa vastauksia tarkastellaan 

yleensä otoksena tietystä perusjoukosta (Alasuutari, 1999, 204). Tässä tapauk-

sessa niin ei voida kuitenkaan tehdä, koska vastaajien hankkimistapa on saatta-

nut valikoida tutkimukseen ihmisiä, jotka ovat erityisen kiinnostuneista sisustami-

sesta tai puusta. Toisaalta tämä teki tutkimusaineistosta erityisen kiinnostavan.  

 

4.4  Puun jäsennykset aineistossa  

 

Päädyin siis tarkastelemaan taustalla vallitsevia arvostuksia, jotka tuntuivat il-

mentävän sisustusmieltymyksiä- ja arvostuksia sekä esittämään lyhyen kuvauk-

sen siitä, miten eri materiaaleihin suhtauduttiin. Lisäksi tutkimuksessani tarkaste-

lin puun ominaisuuksia ja sen suhdetta käytettävyyden kokemukseen sekä ihmis-

ten tapoja kuvailla puumateriaaleja sisustuksen yhteydessä eli millaisia ilmauksia 

ja kuvauksia puusta käytetään sisustuksessa. 
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Kuluttajien perusteluja puuhun liitetyistä merkityksistä sekä sisustus- ja 

kulutusvalinnoista 

 
Ensiksi kuvaan analyysin: Kuluttajien perusteluja puuhun liitetyistä merkityksistä 

sekä sisustus- ja kulutusvalinnoista -teemasta. Luokitellessani aineistoa tämän 

teeman alle, minulla oli jo käsitys siitä, että vaikka olin kysynyt lomakkeessa mitä 

seikkoja huomioidaan sisustusvalinnoissa, oli tähän kysymykseen vastattu tyypil-

lisesti kaikista laajimmin ja vastaus tuntui kertovan paitsi valintojen taustalla ole-

van sisustusmieltymyksen niin samalla myös kulutuksen arvoista, mikä on luon-

nollista, sillä kuluttaminen ja sisustaminen kytkeytyvät olennaisesti yhteen. Sain 

siis tähän kohtaan paljon syvempää tietoa, kuin olisin odottanut kysymykselläni 

saavani. Lähdin nimeämään puheesta rakentuvia kategorioita. Huomasin, että 

samat kategoriat toistuivat kuluttajien puheessa.  

 

Kategoriat, joita aineistosta sisustukseen ja kuluttamiseen liittyen rakentui, olivat 

vastuullisuus, hedonistisuus ja käytännöllisyys. Vastuullisuus kategoria sisälsi 

ympäristöön, ekologisuuteen ja eettisyyteen, laatuun, kotimaisuuteen tai käsityö-

hön liittyviä merkityksiä ja tunnuspiirteitä. Hedonistisuus kategoria tarkoitti vallit-

sevaa yksilöllistä hyvinvointia korostavaa kulttuuria kuten esteettisyyttä, hyvin-

vointia, kodikkuutta ja itseilmaisua. Käytännöllisuus kategoria sisälsi käytäntöön 

vaikuttavia seikkoja kuten hinta, materiaali, perhe ja asuinkumppanit. Joista mer-

kittäväksi nousi taloudellisuuspuhe. Taloudellisuutta ei ole kuitenkaan nostettu 

erilliseksi kategoriaksi käytännöllisyydestä, sillä käytännöllisyyden vaatimus ja ta-

loudelliset näkökohdat kietoutuvat yhteen.  

 

Kuluttajien puherepertuaarit aineistossa ilmensivät mainittuja kategorioita. Ai-

neiston analyysini tuotti jotakin, mitä en osannut ennalta arvata. Merkittävää oli, 

että aineistossa oli nähtävissä puherepertuaarit, jotka yhdistyivät näihin sisustuk-

sen mieltymyksiä ja kulutuksen arvostuksia ilmentäviin kategorioihin. Useim-

missa vastauksissa oli useampaan kategoriaan menevää puhetta ja monissa 

vastauksissa näkyi puherepertuaareja kaikista kolmesta kategoriasta. Myös Au-

tio ym. (2010, 105) sanovat, että kuluttajien puhe sisältää harvoin vain yhden-

laista eetosta, vaan niiden välillä siirrytään ja niitä käytetään yhtäaikaisesti. Kult-

tuurisista teksteistä on nähtävissä useampia eetoksia (mt.,105).  



 

54 
 

 

Puherepertuaarit, jotka eivät ilmentäneet pääkategorioita liittyvät pääosin puhe-

tapoihin, jotka ilmensivät sitä, että sisustus- tai sen taustalla olevat valinnat eivät 

olleet selkeitä vastaajalle. Kuitenkin kohtia, jotka eivät menneet kolmen ensim-

mäisen kategorian puherepertuaareihin, oli vain seitsemän. Kategorioiden ulko-

puolelle jäävät tekijät, jotka kuitenkin useimmin liittyivät valintojen sattumanvarai-

suuteen eli siihen, että valintojen ei koettu olevan tiedostetun harkinnan tulosta 

esiintyi hyvin vähän (yhteensä 7 kohtaa). Nämä liittyivät useimmiten siihen, että 

vastaaja ei ollut miettinyt valintojensa perusteita. Tämä ei ollut kuitenkaan tämän 

tutkimuksen keskiössä, sillä tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita peruste-

luista ja arvoista ei niiden puuttumisesta, joten tätä ei tarkasteltu analyysissä (Ks. 

luku 5). Analyysin tuottamaa tietoa on tulosluvussa.  

 

Ei-pidetyt ja pidetyt materiaalit, sisustukselliset lähtökohdat materiaalien 

kannalta 

 
Otin käsittelyyn Materiaaliset lähtökohdat (ei pidetä, mielletään negatiivisesti tai 

pidetään, mielletään positiivisesti). Tähän kuuluvat kohdat esiintyivät pääasialli-

sesti siihen liittyvän kyselylomakkeen kysymyksen alla, jossa kysyttiin mistä ma-

teriaaleista kuluttajat pitävät sisustuksesta ja mistä eivät. Olin kerännyt kohdat ei-

pidetyt ja pidetyt materiaalit teemojen alle, jotta luokittelu olisi helpompaa. Analy-

soidessani kategorioita rakentamalla, millaiset materiaalit sisustuksessa ja sisä-

tiloissa olisivat suomalaisille mieluisia ja millaiset eivät, syntyi luokkia, jotka osoit-

tivat kulttuurisesti jaetun positiivisen käsityksen puusta ja muista luonnonmateri-

aaleista ja negatiivisen käsityksen muovista ja muista keinotekoisemmista mate-

riaaleista.  

 

Tämä analyysi rakentui niin, että analysoidessani materiaalimieltymyksiä luokit-

telin ja teemoittelin aineistossa mainittuja pidettyjä ja ei-pidettyjä materiaaleja eri-

laisiksi kategorioiksi. Laskin kuinka monta kertaa kategoriat esiintyivät aineis-

tossa ja kokosin tiedot taulukkoon esimerkkeineen. Tein hypoteeseja mahdolli-

sista syistä. Luokitteluja korjasin analyysin edetessä. Epäselviä ilmauksia kuten 

aidot materiaalit ei hyväksytty. Analyysissä materiaalien luokittelu ja teemoittelu 
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perustui materiaalien alkuperään ja valmistukseen kirjallisuuteen perustuen, ai-

kaisempiin tutkimuksiin sekä aineistossa esiin tuleviin seikkoihin. Tätä osiota kor-

jasin ja analysoin myös uudelleen tutkimuksen edetessä, sillä materiaalien raaka-

aineissa ja valmistustavoissa on paljon variaatiota, jonka vuoksi ne olisi voinut 

luokitella useammalla eri tavalla.  

 

Pyrin rakentamaan materiaalikategoriat kirjallisuudesta löytämäni parhaan tiedon 

mukaan. Koska pidettyihin ja ei-pidettyihin kategorioihin tuli melko erilaisia vas-

tauksia, kategoriat eroavat niiden välillä. Samanlaiset kategoriat pidetyissä ja ei-

pidetyissä materiaaleissa eivät olisi olleet mahdollisia aineiston sisällön kannalta. 

Ne eivät olisi myöskään tuoneet esille kuluttajien mieltymyksiä tarkoituksenmu-

kaisesti. Kategoriat rakennettiin vastausten mukaan, jotta kuluttajien mieltymyk-

set tulisivat mahdollisimman selkeästi esille. Seuraavat taulukot havainnollistavat 

luokittelua. 

 
Taulukko 1. Materiaalikategorioiden rakentuminen aineistossa, pidetyt 

 

Pidetyt materiaalit Sisältää 

Puu Puu jossakin muodossa 
Puu mainittu eri sanoin esim. laji, parketti, lankku, 
puupaneeli, hirsi, puuhuonekalut, puutalo tai muuta 
puumateriaaleja 

Luonnonmateriaalit Luonnonmateriaalit ylipäätään  
tai mainittu materiaalityyppi esim. kivi, marmori, 
nahka, pellava, puuvilla, rottinki, korkki, taljat, villa, 
silkki, juutti, savislammaus 

Puoliluonnolliset Esimerkiksi posliini, tiili, paperi, pahvi, betoni, va-
neri, paperitapetti, laatat 

Synteettiset Esimerkiksi laminaatit, tapetti (yleisesti mainittu tai 
muu kuin paperitapetti), muovi ja vastaavat, maa-
lattu pinta, sametti, epoksi, vinyylilankku, osb 

Synteettiset ja kiiltävät Ei kovin luonnolliset materiaalit ja melko kiiltä-
vät materiaalit esim. lasi ja metalli, teräs ja rauta 

 

Taulukko 2. Materiaalikategorioiden rakentuminen aineistossa, ei-pidetyt 
 

Ei-pidetyt materiaalit Sisältää 

Muovi Kaikki muovimaininnat myös muovimatto 

Muut keinotekoiset Muut synteettiset ja keinotekoiset materiaalit, 
jäljitelmät sekä tekokuidut 

Vaneri, lastulevyt ja puukuitulevyt Nostettiin esille erityisesti, suoria mainintoja 

Puupaneelit Nostettiin esille erityisesti, suoria mainintoja 

Metalli ja teräs Mainitaan suoraan, osa sallii tietyin ehdoin 

Poikkeavat Esimerkiksi kiiltävyyteen, kovuuteen, raskauteen, 
sävyihin ja väreihin sekä pehmeisiin materiaaleihin 
kuten nahkaan liittyviä seikkoja 
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Perustelen seuraavaksi luokittelua materiaalien raaka-aineiden ja valmistustavan 

mukaan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja aineistoon perustuen, niiltä osin kuin olen 

katsonut sen tarpeelliseksi. Osa ihmisistä viittaa aidoilla materiaaleilla luonnon-

materiaaleihin, osalle ne voivat tarkoittaa myös betonia ja muita luonnollisista ma-

teriaaleista valmistettuja tai luonnollisen tuntuisia materiaaleja. Päädyin siihen, 

että jos ei mainita, mihin viitataan sanalla aidot, niin en luokittele viittausta luon-

nollisiin materiaaleihin, jotta tulos ei vääristy. Esimerkiksi seuraavan kohdan otin 

pois luonnonmateriaaleista, koska ei voida tietää mihin materiaalien aitoudella 

viitataan. Kohta sisältyi kuitenkin puumateriaalien -kategoriaan. 

 

Aidot materiaalit. Puu on suosituin. Mm. parkettilattia, lautaseinä, puurimakatto. 

V20 

Vastauksista erottui selkeästi, että puulla on vahva asema pidetyissä materiaa-

leissa. Laskin kohdat, jossa puumateriaalit mainitaan pidettynä materiaalina. 

Useimmissa vastauksissa puu oli mainittu suoraan, mutta vastauksiin on myös 

laskettu kohtia, joissa mainitaan esimerkiksi puulaji, puiset tasot, parketti tai hirsi 

eli puusta rakentui yksi luokka. Vaneria rottinkia ja korkkia ei ole huomioitu tähän 

osioon. Ricen ym. (2006) tutkimuksessa puu, keramiikka, kivi ja nahka ryhmitet-

tiin yhdessä luonnollisiksi materiaaleiksi (Rice ym., 2006, 653).  

 

Nahka valmistetaan eläimen vuodasta (Oijala, 1998, 129) ja pellava on viljelty 

kasvi (Westermarck ym., 1998, 9). Korkki, joka on yleensä korkkitammen kuorta, 

valmistetaan paineen ja lämmön avulla lattianpäällysteeksi. Se voidaan pinnoit-

taa joko mehiläisvahalla tai PVC-:llä. (Siikanen, 2001, 43.) Joten ne ja niiden 

tyyppiset materiaalit on luokiteltu luonnonmateriaalit -kategoriaan. Rottinki on 

luonnonmateriaali, joka on valmistettu ”palmukiipijäkasveista” (Crossley, 2014, 

2), ja joka on erilainen kuin tavalliset puut, siksi tässä tutkimuksessa lasken sen 

ylipäätään luonnonmateriaaleiksi. Se on myös mainittu vastauksissa erikseen ja 

on tyypiltään vähän erilainen kuin tavallinen puu. Seuraava esimerkki aineistosta 

havainnollistaa sitä, että rottinkia ei mielletä tavalliseksi puuksi: 
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Pidän lähtökohtaisesti eniten kivitaloista. Seinien ja lattian on mielestäni tärkeä 
olla valkoiset/yksiväriset - tämä tuo asuntoon selkeyttä ja mahdollistaa moni-
puolisemman sisustamisen. Lattian on tärkeä olla puuta, sillä se luo mielestäni 
kodikkaan ja rauhoittavan tunnelman. Suosin usein huonekaluissani puuta, 
mutta myös esimerkiksi rottinki on usein hyvä vaihtoehto. V95 

 

Betonin määrittelin analyysissa puoliluonnolliseksi materiaaliksi. Betoni valmiste-

taan irrallisesta kiviaineesta, vedestä ja sideaineesta, joista tehdä kiinteä kova 

massa (Siikanen, 2001, 131). Siihen tulee sementtiä, runkoainetta, mineraalisia 

seosaineita, vettä, lisäaineita ja muita aineita (mt., 138). Luonnonkivi puolestaan 

on syntynyt geologisissa prosesseissa toisin kuin betoni (mt., 47). Kivistä, esi-

merkiksi pyörökiveä, joka on luonnon muovaama, voidaan käyttää ilman teollisia 

prosesseja, mutta nykyään kiveä voidaan työstää teolliseste kivilouhimoissa 

(Westermarck ym., 1998, 29). Joten kivi on luokiteltu luonnonmateriaaleihin. 

 

Tiili ja laatat määriteltiin puoliluonnolliseksi. Tiili ja muut keraamiset materiaalit 

kuten kaakeli ja klinkkerilaatat valmistetaan sintraamalla, jossa käytetään joko 

luonnonjauhetta ja mekaanisesti jauhettua jauhetta ja mahdollisesti seosaineita. 

Apuna on sitova neste, puristus ja korkea lämpö (Siikanen, 2001, 77). Tiili val-

mistetaan polttamalla savesta, jonka lisäksi siihen voidaan käyttää useita sen 

ominaisuuksia parantavia aineita, jotka ovat usein luonnonmukaisia (mt., 77-79). 

Keraaminen laatta valmistetaan savesta polttamalla ja se voidaan valmistaa joko 

lisäaineilla tai ilman (mt., 91). Kaakelilaatta valmistetaan luonnonmateriaaleista, 

joihin on sekoitettu kaoliinia ja se lasitetaan aina (mt., 91). Kuivapuristetut klink-

kerilaatat (mt., 92) ja mosaiikkilaatat (mt., 93) ovat sintrattuja ja voidaan lasittaa 

tai jättää lasittamatta. Märkäpuristetut klinkkerilaatat valmistetaan kuten tiilet (Sii-

kanen, 2001, 94). Posliini keraamisena materiaalina menee myös puoliluonnolli-

siin  

 

Paperi ja pahvi kuuluvat rakennuspapereiden luokkaan, ja tavallisesti ne ovat kyl-

lästämättömiä, mutta ne voidaan myös päällystää muovilla ja bitumilla (Siikanen, 

2001, 42). Paperi ja pahvi eivät ole analyysissäni luonnonmateriaaleja, vaan puo-

liluonnollisia materiaaleja. Päädyin tähän, koska jotta niitä saadaan, täytyy käyt-

tää teollisia valmistusprosesseja ja niitä ei ole luonnosta saatavilla valmiina. Pa-

peri (Paperin valmistusprosessi, 2015) ja pahvi (Palmroos, 2015) luokitellaan 
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puoliluonnolliseksi materiaaliksi, koska niiden raaka-aine on luonnollinen, mutta 

ne valmistetaan teollisesti.  

 

Vanerin valmistus perustuu siihen, että puisia kerroksia liimataan yhteen. Vanerin 

päällystykseen voi käyttää erilaisia pinnoitteita. (Siikanen, 2001, 36.) Vaneria en 

ole laskenut puumateriaaleihin enkä luonnonmateriaaleihin, vaikka se on valmis-

tettu puusta ja sillä on puumaisia ominaisuuksia, koska se on myös valmistettu 

osista teollisesti (Vaneri, n.d). Luokittelin sen puoliluonnollisiin materiaaleihin. 

Puukuitulevyt valmistetaan puusta tai puuaineisista kasveista paineen ja lämmön 

avulla. (Siikanen, 2001, 34) Lastulevy valmistetaan puulastuista ja lämmössä ko-

vettuvista liimoista puristamalla ja pinnoittamalla molemmilta puolilta (mt., 39).  

 

Osb-levy on yksi lastulevytyypeistä. Mdf-levy on yhdistelmä kuitu- ja lastulevystä. 

Se on tasakoosteinen, mutta sisältää liimaa ja valmistus on samankaltainen kuin 

lastulevyssä. (Siikanen, 2001, 41.) Mieleisissä ja ei-mieleisissä materiaaleissa 

osb-levy, mdf ja niiden kaltaiset on luokiteltu keinotekoisiin/synteettisiin materiaa-

leihin. Ei mieleisissä materiaaleissa vaneri, puukuitulevy ja lastulevy ovat oma 

ryhmänsä, koska ne nousivat aineistossa esille erityisesti.  

 

Muovit ovat ryhmä erilaisia synteettisiä materiaaleja, jotka ovat hyvin erilaisia 

ominaisuuksiltaan. Muovit koostuvat polymeereistä ja lisäaineista (Siikanen, 

2001, 249). Muovin ja muovituotteiden valmistaminen ovat monimutkaisia pro-

sesseja (mt., 249-254). Muovit luokiteltiin tässä tutkimuksessa omaksi katego-

riakseen, koska halusin tuoda esille, että ne muodostivat huomattavan ryhmän 

ei-pidetyissä materiaaleissa tämän tutkimuksen aineistossa.  

 

Tapetteja on olemassa useita erilaisia, mutta usein niiden pintaa on käsitelty tai 

painettu, vaikka ne olisivat paperisia. Myös tekokuituisia tapetteja on. Tapettila-

jeja ovat esimerkiksi paperitapetit, muoviset vinyylitapetit, laminoidut tekstiilitape-

tit ja tekokuituiset veluuritapetit. (Siikanen, 2001, 315-317.) Näin ollen tapetti ei 

ole välttämättä materiaalina enää kovin luonnollinen, joten sitä luokitellaan syn-

teettiseksi materiaaliksi tässä tutkimuksessa, ellei mainita sen olevan paperita-

petti, jolloin se luokitellaan puoliluonnollisiin materiaaleihin. Myös Ricen ym. 
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(2006, 654) tutkimuksessa tapetti arvioitiin muissa ominaisuuksissa alhaisim-

maksi, mutta keinotekoisuudessa korkeimmaksi.  

 

Maalattu seinäpinta arvioidaan puuta enemmän nykyaikaiseksi, moderniksi, kei-

notekoiseksi ja teolliseksi (Rice ym., 2006, 654). Maalit valmistetaan useimmiten 

sideaineista ja niiden seoksista, pigmenteistä, liuotteista ja apuaineista (Siikanen, 

2001, 293; Westermarck ym., 1998, 55). Vaikka monia maaleissa olevia aineissa 

voidaan käyttää myös luonnosta saatavia ja mahdollisimman vähän jatkojalostet-

tuja aineita, sisältävät maalit monia eri ainesosia ja saattavat myös olla muovi-

pohjaisia. (Westermarck ym., 1998, 55.) Näin ollen myös maalattu pinta on las-

kettu synteettisiin.     

 

Teräs on raudan jatkojalostustuote. Teräkseen lisätään useassa vaiheessa eri-

laisia lisäaineita, jotka vaikuttavat suuresti sen ominaisuuksiin (Siikanen, 2001, 

180). Terästä valmistetaan useilla eri prosesseilla, jolla saadaan erilaisia teräs-

materiaaleja (mt., 180-181). Lasin valmistuksessa käytetään lasinmuodostajia, 

juoksutinaineita ja stabilisaattoreita. Raaka-aineet sekoitetaan ja sulatetaan ja 

massaan lisätään metallioksideja (mt., 231). Teräs, metallit ja lasit ovat kaikki 

synteettisiä materiaaleja, jotka ovat ominaisuuksiltaan kiiltäviä, kovia ja raskaita. 

Mieleisissä materiaaleissa niille oli oma kategoriansa. Ei mieleisissä materiaa-

leissa metalli ja teräs olivat oma ryhmänsä, mutta koska lasi tuli esille vain har-

voin, jolloin sitä rinnastettiin kiiltäviin ja koviin pintoihin, se luokiteltiin poikkeaviin, 

jossa olivat muut samankaltaiset.  

 

Analyysin tarkemmat tulokset mieleisistä ja ei-mieleisistä materiaaleista voi kat-

soa tulokset luvusta, josta selviää kategorioiden esiintyvyys aineistossa sekä 

niistä tehdyt tulkinnat. Luokittelua on jatkettu analyysissä niin pitkälle, että kaikki 

aineiston pidetyissä ja ei-pidetyissä -teemoissa esiintyneet materiaalit kuuluivat 

johonkin kategoriaan. 
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Puun merkityksiä 

Seuraavaksi esittelen teeman: Puun merkityksiä -analyysin. Kun olin luokitellut 

kaikki tähän teemaan liittyvät kohdat, tiesin jo millaisiin kysymyksiin se tulisi mah-

dollisesti vastaamaan. Teeman käsittelemät aiheet liittyvät puun kuvailuun sisus-

tuksen kontekstissa, puun herättämiin tunteisiin, ajatuksiin ja kokemuksiin sekä 

siihen, miten puuta kuvataan ja sanoitetaan sisustuksen kontekstissa. Aineiston 

alustavan luennan perusteella puuhun tunnuttiin liittävän sisustuksessa rauhoit-

tavuus, luonnonläheisyys, kotimaisuus, lämpimyys, elävyys, hyviä tunnelmia, 

ajattomuutta ja muita positiivisia ominaisuuksia.  

Luokitellessani teeman alla olevia kohtia sieltä erottui selkeästi erilaisia tapoja 

kuvata, kokea ja merkityksellistää puuta sisätilojen pintamateriaalina ja sisustuk-

sen materiaalina. Puun kuvailussa käytetyistä puherepertuaareista muodostuvat 

kategoriat olivat luonto, hyvinvointi ja tunnelma, epäsuotuisa, estetiikka, käytän-

nöllinen, ekologinen ja eettinen. Tarkastelemalla näiden kategorioiden esille tuo-

mia kulttuurisesti jaettuja merkityksiä, kuten sitä, että myös sisätiloissa puu liite-

tään luontoon ja nähdään luonnollisena tai sitä, että puusta puhuttaessa puhu-

taan sen ekologisuudesta, voimme huomata, että puu mielletään kulttuurisesti 

pääosin positiivisesti. Kategorioita tarkastelemalla huomaamme myös, että 

puusta puhuttaessa on valittu paljon positiivisia kategorioita. Vastaajat olisivat 

voineet valita myös muita kategorioita kuten luonnon koskemattomuuden ja hiili-

nielun, jonka yhteydessä usein hakkuut kyseenalaistetaan, koska pelätään met-

säalan pienenemistä (Rametsteiner 2007). Hiilinielut olivat syksynä, jolloin ai-

neisto kerättiin, esillä mediassa ilmastollisista syistä. 

Luontonäkökulma perustui siihen, että siinä puuta kuvattiin luonnolliseksi, luon-

nonläheiseksi tai se liitettiin muuten luontoon sisätiloissa. Hyvinvointi ja tunnelma 

näkökulma perustui siihen, miten puuta kuvattiin. Adjektiivit, joilla sitä kuvattiin, 

liittyivät tunnelmaa ja hyvinvointia tuoviin asioihin kuten elävyyteen, rauhoittavuu-

teen, kutsuvuuteen ja puhtauteen. Käytettyjä sanoja olivat esimerkiksi: lämpö, 

rauhoittavuus, kodikkuus, elävyys, tunnelma, kotoisuus, rentous, pehmeys, ai-

tous, luotettavuus, ystävällinen, syinen, suojeltava, kutsuva, moniulotteinen, ro-
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soisuus, suomalaisuus, kotimainen, skandinaavinen, tuntuma, turvallisuus, perin-

teinen, alkukantainen, puhtaus, luonteva. Tällainen näkökulma oli selvästi yksi 

puhetapa puusta puhuttaessa.  

Epäsuotuisat näkökulmat olivat puhetapa, jossa puu nähtiin mökkimäisenä, tunk-

kaisena, rauhattomana ja liian tummana sisustukseen, jonka vuoksi nimesin ka-

tegorian epäsuotuisaksi. Estetiikka näkökulma rakentui ulkokohtaisten seikkojen 

varaan eli siinä korostettiin puun sisustuksellista arvoa. Toisaalta trendejä ja toi-

saalta pysyvyyttä. Tähän näkökulmaan ei otettu huomioon muita kuin esteettisiä 

seikkoja. Sanat, joita usein käytettiin, olivat esimerkiksi kaunis, paras, ihana, 

hieno, ajaton, arvokas, juhlava, valoisa, tyylikäs. Käytännölliset näkökohdat pu-

huivat puun käytön puolesta tai sitä vastaan. Ekologisuuteen ja eettisyyteen liit-

tyvät puhetavat totesivat puun eettiseksi tai ekologiseksi tai niihin viittaaviksi. 

Aineistoni perusteella suomalaisten kuluttajien ja sisustajien keskuudessa vallit-

sevat tietyt kulttuuriset puherepertuaarit, kun on kyse puumateriaaleista sisustuk-

sessa ja sisätilojen pintamateriaalina. Pääosin puuta kuvailtaessa ilmaisut ovat 

hyvin positiivissävytteisiä. Pyysin kyselylomakkeessa vastaajia kuvailemaan mil-

laisia tunnelmia ja mielikuvia puu sisustuksessa herättää, mutta kuvailut puusta 

sisätilojen ja sisustuksen materiaalina eivät rajoittuneet ainoastaan tämän koh-

dan vastauksiin, vaan kuvailua puusta löytyi eri puolilta aineistoani. Se, miten 

suomalaiset kuluttajat kuvasivat puuta, esitellään tarkemmin tulokset luvussa.  

 

Puun ominaisuudet ja käytettävyys 

 

Viimeisenä teeman: Puun ominaisuudet ja käytettävyys -analyysi. Aiempien ana-

lyysikierrosten johdosta, minulle oli syntynyt jo kuva siitä, millaisia ominaisuuksia 

puulle nimetään eli millaisia ominaisuuksia kuluttajat ajattelevat puulla olevan, ja 

miten ne vaikuttavat kuluttajien mielestä puumateriaalin käytettävyyteen sisus-

tuksessa. Aineiston perusteella esille oli noussut esimerkiksi puun muokattavuu-

teen, kosteuden kestoon, sisäilma-asioihin, ekologisuuteen, kestävyyteen, tuok-

suun, akustiikkaan, elävyyteen, huollettavuuteen ja alttiuteen vaikutuksille liittyviä 

seikkoja. Huomion kiinnittää se, kuinka monipuolisesti kuluttajat tunnistavat puu-

hun liittyviä materiaalisia ominaisuuksia (Vrt. luku 3). 
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Puulla on luonnonmateriaalina monenlaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen 

käytettävyyteen sisätilojen sisustuksessa ja sisätilojen pintamateriaalina. Osa 

puun ominaisuuksista parantaa sen käytettävyyttä eri sisätilojen konteksteissa ja 

osa ominaisuuksista on sellaisia, jotka haittaavat sen käytettävyyttä niin sisätilo-

jen pintamateriaalina kuin sisustuksessakin. Minua kiinnosti tietää, miten kulutta-

jat tunnistavat erilaisia ominaisuuksia puumateriaalille ja miten he kokevat omi-

naisuuksien vaikuttavan käytettävyyteen.  

 

Tarkastelin: millaiset ominaisuudet esiintyvät kuluttajien puheessa, millaisia omi-

naisuuksia puulle nimetään, millaisilla sanoilla puun käytettävyyttä kuvataan ja 

miten ne yhdistetään käytettävyyteen? Olen luokitellut aineistosta kaikki kohdat, 

joiden koen liittyvän puheeseen puun ominaisuuksista ja käytettävyydestä. Kyse-

lylomakkeessa olen erikseen kysynyt, miten puun eri ominaisuudet vaikuttavat 

sen käyttöön sisustuksessa ja sisäpinnoilla, mutta kuten muissakin kohdissa, 

vastauksia kategoriaan: Puun ominaisuudet ja käytettävyys, löytyi eri kohdista 

kyselylomaketta.  

 

Olin siis valinnut aineistosta kaikki kohdat, jotka liittyivät puun ominaisuuksiin ja 

käytettävyyteen. Aloin käydä vastauksia läpi. Huomasin, että sana kestävä esiin-

tyi puun ominaisuutena hyvin usein, joten poimin kaikki kohdat, joissa se mainit-

tiin ja laskin ne. Tämän jälkeen aloin luoda erilaisia alakategorioita vastauksista 

värikoodaamalla kohtia vastauksista sekä kokonaisia vastauksia. Alakategorioita 

syntyi melko paljon: kestävyys, käsiteltävyys, käytännöllisyys/epäkäytännölli-

syys, kosteus ja kosteusbufferointi, materiaalin tuntemus ja fyysinen olemus, ul-

konäkö, akustiikka ja eristävyys, eläminen, ekologisuus, sisäilma, puulaji, väri-

muutokset ja herkkyys vaikutuksille, turvallisuus, tuoksu ja muut. Kokosin ominai-

suudet taulukkoon.  

 

Nämä lukuisiin alakategorioihin eli ominaisuuksiin ja käytettävyyteen liittyvät sei-

kat liittyvän joko puun fyysiseen olemukseen ja sen osatekijöihin tai vaihtoehtoi-

sesti puun ominaisuuksien vaikuttavuuteen sen käytettävyyden kannalta. Lisäksi 

yksi kategoria, koski muita tekijöitä. Pääkategoriaksi muodostui siis puun fyysi-

nen olemus ja osatekijät ja puun olemuksen vaikutus sen käytettävyyteen. Nämä 
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kategoriat sisälsivät kulttuurisesti jaettuja puun tunnuspiirteitä ja koettuja merki-

tyksiä liittyen esimerkiksi puun tuoksuun ja materiaalin tuntuun. Lisäksi oli joitakin 

hajanaisia tekijöitä, jotka eivät liittyneet kumpaankaan vaihtoehtoon. Hajanaiset 

tekijät johtuivat tiedon puutteesta sekä vastaajan virheellisistä käsityksistä. Tar-

kempaa kuvausta tulosluvussa. 
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5 Puhetta puusta – kuluttajien puherepertuaarit 
 

Kuluttajien perustelut puuhun liitetyistä merkityksistä sekä sisustus- ja kulutusar-

vostuksista kertovat meille sisustus- ja kulutusmieltymyksistä sekä millaisin argu-

mentein niitä perustellaan. Argumentteja valintoihin vaikuttavista perusteista on 

syytä tarkastella puhujan roolin mukaan. Puhujan roolilla tarkoitan sitä, että ää-

nessä voi olla vastuullinen kuluttaja, intohimoinen sisustaja taikka käytännöllinen 

lapsiperheen äiti. Tämä ei tarkoita sitä, että vastaaja vaihtuisi, vaan ihmisellä on 

monta roolia, joiden näkökulmasta hän voi puhua. Rooli saattaa vaihtua puheen-

aiheen tai teeman mukaan eli vastaaja vaihtaa puherepertuaaria aiheen sisällä 

tai aiheen vaihtuessa. Kuten Alasuutari (2006, 84) toteaa, yksilön pelkistäminen 

johonkin yhteen elämäntapatyyppiin ei ole järkevää. Yksilöt eivät ole puheissaan 

johdonmukaisia, vaan voivat yhden keskustelun sisällä esittää mielipiteitä, jotka 

vaikuttavat keskenään ristiriitaisilta. (Alasuutari, 2006, 84.)  

 

5.1 Käytännöllisyys, hedonismi ja vastuullisuus 

 

Puheeseen vaikuttaa muun muassa kulttuurissa sallitut- ja totutut tavat puhua. 

Nämä puheroolit voivat myös kulkea rinnakkain ja näyttää erilaisia puolia meistä, 

käytännöllinen- ja taloudellinen minä, hedonistinen nautiskelija minä vai vastuul-

linen maailmanpelastaja minä (Ks. Taulukko 2). Näitä kutsutaan puherepertuaa-

reiksi ja niillä tarkoitetaan kulttuurisesti jaettuja teemoja ja haasteita. Puhumme 

siis kunkin teeman yhteydessä siihen liittyvistä totutuista näkökulmista ja haas-

teista. Asia voi näyttäytyä meille niin, että kyseessä on puhujan asenteet ja mie-

lipiteet, mutta kontekstia tarkastelemalla huomaamme, että kyse on puhujan eri 

rooleista eli kulttuurisesti jaetuista puherepertuaareista. (Alasuutari, 2006, 84.) 

 

Askeesi ja hedonismi on aiemmin liitetty sekä kulutuskulttuuriin että kodinsisus-

tukseen ja muotokieleen. Askeettisuuden ja hedonismin välille on vedetty selkeä 

ero. Askeettisella kulutuksella on viitattu perinteiseen tapaan kuluttaa, jolle tyypil-

listä on säästäväisyys, rationalismi sekä järkevyys. Hedonismilla on tarkoitettu 

nautinnollisuutta ja huvia, tarkemmin sanottuna sen on nähty kohdistuvan ”kau-

niiseen turhuuteen”, joka on modernin kuluttamisen piirre. Askeettisuus pyrkii yh-

teiseen hyvään, mutta hedonismi vastaa yksilön omiin tarpeisiin. Hedonismiin 
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kytkeytyy myös merkittäviä arvoja kuten tasa-arvo. Raha on tehnyt työväestölle 

ja naisille mahdolliseksi ilmaista itseään ja osallistua kuluttamalla. Näin yksilön 

hyvinvointiin tähtäävää hedonismia on mahdollista katsoa joukkokulttuurina. (Sa-

rantola-Weiss, 2003, 37.) 

 
Taulukko 3. Kuluttajien puheesta kuuluvat puheroolit/puherepertuaarit 
 

Puherepertuaari Teemat 

Vastuullisuus Ympäristöön ja ekologisuuteen liittyvät seikat, eet-

tiset seikat, laatu, kotimaisuus, käsityö ja muut 

vastuullista kuluttamista ilmentävät puhetavat 

Hedonistisuus Vallitseva yksilöllinen hyvinvointia korostava kult-

tuuri: esteettisyys, hyvinvointi, kodikkuus, itseil-

maisu 

Käytännöllisyys  
 

Valinnoissa huomioidaan käytännön elämään liitty-

viä seikkoja kuten hinta, materiaali, perhe ja asuin-

kumppanit. Taloudelliset tekijät näkyvät vahvasti 

käytännöllisen toiminnan taustalla ja asettavat eh-

toja valinnoille 

 

 

Jännitteisyys puherepertuaarien välillä 

 
Vastauksissa tulee ilmi erilaisia jännitteitä eri roolien välillä. Käytännöllisyys ja 

vastuullisuus saattavat kilpailla keskenään, samoin kuin vastuullisuus ja este-

tiikka tai esimerkiksi käytännöllisyys ja estetiikka. Uimonen (2019, 126) huomasi, 

että hänen minäkeskeisyydeksi nimeämänsä merkityskokonaisuus yhdisti es-

teettisyyden ja mielihyvän toiminnallisuuteen. Tunne ja järki siis muodostivat yh-

teisen taustan (mt., 126). Lähes jokaisessa vastauksessa esille tulee vastuullinen 

kuluttaja, hedonistinen ja minäkeskeinen sisustaja sekä käytännöllinen rationaa-

linen valitsija.  

Yritän ostaa pitkäikäisiä tuotteita, jotka ovat sen verran klassisia, että ne miellyt-
tävät pitkään. Ostan suomalaista, kun se on mahdollista ja suosin kokopuisia 
tuotteita lastulevyn sijaan. Hinnalla on suuri merkitys ostopäätöksessä. En halua 
ostaa tuotetta, jonka hinnasta iso osa on ilmaa designin takia. Tuotteen on oltava 
kaunis, mutta en halua maksaa pelkästä merkistä. V29 
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Esim. Pieniä lapsia meillä on paljon, eli ensisijaisesti otetaan se huomioon. Ja 
tietenkin tuotteen ulkonäkö ja käytettävyys. Sitten rahalla on suuri merkitys, olisi 
kiva tehdä aina laadukkaita hankintoja, mutta toisinaan täytyy laadusta joustaa 
hinnan takia. Kotimaisuudella ei juurikaan ole vaikutusta. V53 

 
Kauneus, kestävyys, taloudellisuus, kestävä kehitys, värit, valot, käytettä-
vyys...V15 

 

Ihmisten sisustuskuluttaminen kamppailee useimmissa meissä olevien järkevän 

käytännöllisen kuluttajan, nautiskelevan esteetikon ja maailmantilasta sekä yh-

teiskunnasta ja ympäristöstä huolta kantavan kulutusta välttelevän toimijan vä-

lillä. Aiemmin ekologinen kuluttaminen on nähty vain ostamisen vähentämisenä. 

Vastuullinen kuluttaminen nähdään pitkälti tapana, jossa pyritään ostamaan vain 

tarpeellisin ja vähennetään kuluttamista (Nyrhinen & Wilska, 2012, 31). Asketismi 

ja hedonismi eivät sulje kuitenkaan toisiaan pois, vaan kulkevat rinnakkain. (Sa-

rantola-Weiss, 2003, 38-39).  

 
Teen päätökset erityisesti estetiikan perusteella. Lisäksi laatu ja materiaalit vai-
kuttavat. Plussaa toki jos voin tukea kotimaista tuotantoa tai käsityönä tehtyjä 
tuotteita. Hinta vaikuttaa totta kai mutta jos tuote miellyttää niin saatan myös 
säästää rahaa. V1 

 

Kun puhutaan kodinsisustuksesta, asketismi ja hedonismi nostavat esille kysy-

myksiä rationaalisuudesta ja askeettisuudesta sekä herättävät kriittisyyttä jouk-

kotuotantoa kohtaan. Maailman muuttumisen mukana on sisustuksen ihanne siir-

tynyt hedonismista askeesiin. Kulutuksen lisäämisen sijaan kulutuksen laatu on 

saanut valtaa. Askeettisuus onkin ollut pohjoismaissa ennen kaikkea kallista si-

sustamista. Suomalainen hedonistinen sisustamistyyli on moniin muihin maihin 

verrattuna varsin askeettista. (Sarantola-Weiss, 2003, 39.)  

 

Tasapaino ja vastuullisuus – Rinnakkaisuus puherepertuaareissa 

 
Tässä tutkimuksessa näkyi kuluttamisen malli, jossa kuluttaminen ei ole vain os-

tamatta jättämistä, vaan uusi ekologinen kuluttaminen on kokonaisvaltainen 

muuttunut asenne kuluttamista kohtaan, jossa vastuullinen kuluttaminen näh-

dään parempina valintoina, tasapainoiluna hedonistisen kuluttajuuden ja käytän-

nöllisyyden mukaansa kätkevänä mallina.  Kuten Autio ja Autio (2009, 227) ovat 

sanoneet: ”Suomalainen kätketty nautinto avautuu sisustusoppaista askeettisena 
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hedonismina, jossa näyttäisivät yhdistyvän nautinnon ja puritaanisuuden par-

haimmat ominaisuudet: toiminnallisuus, viihtyisyys ja kauneus.” 

 

Myös Karjalaisen (2017) kyselyssä puukerrostalojen asukkaille noin 76 prosenttia 

asukkaista arveli puuhun liittyvien ekologisten seikkojen vaikuttavan heidän 

asunnon valintaansa tulevaisuudessa merkittävästi ja jonkin verran (Karjalainen, 

2017, 16). Ekologinen kuluttajuus ei ole asketismia, vaan yhdistyy tässä tutki-

muksessa nautintoon. Pyritään nauttimaan siitä, mitä kotona on ja vähentämään 

turhaa kodikkuuden kärsimättä. Päinvastoin kodikkuus ja tunnelma sekä hyvin-

vointi näyttäisivät yhdistyvän luonnollisiin ekologisiin materiaaleihin.  

 
Värit. Tummilla väreillä saa luotua kotoisia hämyisiä nurkkia, joihin käpertyä. Et-
sinnässä on kierrätetty, laadukas ja kestävä tuote, jota voi myöhemmin tarvitta-
essa korjata. En osta huvikseni tai hetken mielijohteesta, tavarat hankitaan har-
kinnan ja oikean tarpeen myötä. Etsin mielummin pitkään sitä täydellistä, joka 
kestää kulutuksen ja täyttää vaatimukseni, kuin ostan korvaavan tuotteen väliai-
kaiseksi ratkaisuksi. Hinnan on oltava kohtuullinen, mutta olen valmis maksa-
maan enemmän tuotteesta, joka on laadukas, käyttöä kestävä ja eettinen, koska 
ostan lähtökohtaisesti esineitä, joihin sitoudun pitkäaikaisesti (tai jotka ovat 
helppo myydä eteenpäin). V61 

 

Nykykuluttamiskulttuuria, jollaista aineisto tukee voisi kutsua kuluttamisen koko-

naisvaltaiseksi malliksi, joka ei kuitenkaan ole ristiriidaton. Tarkastellessani pu-

herepertuaareja, tulin samaan tulokseen kuin Sarantola-Weiss (2003, 38), että ei 

voida selkeästi erottaa askeettista ja hedonistista kuluttamista toisistaan (mt., 

38). On rinnakkaisia kuluttamisen rooleja ja ristiriitoja niiden välillä sekä siinä, 

millä perusteella päätöksiä lopulta tehdään.  

Nautiskeleva nykypäivän kuluttajasisustaja haluaa myös huomioida vastuullisuu-

den ja kotoisuuden, jotka ikään kuin lisäävät hänen kodistaan kokemaa hyvin-

vointia ja viihtyisyyttä. Kuten Uimosen (2019, 152) tutkimuksessa tuli ilmi, voi eko-

loginen toiminta johtua, sen henkilökohtaista mukavuutta lisäävästä vaikutuk-

sesta. Ekologiset ympäristöystävälliset arvot painottuvat kuluttajien sisustusva-

linnoissa yhä enemmän. Tätä kehityskulkua on tuotu esille myös aiemmissa tut-

kimuksissa (esim. Autio ym. 2010, 113).  

 
Siitä en pidä, ettäläytetään harvinaisia ulkomaisia puulajeja, joiden käyttö tuhoaa 
alkuperäisiä kasvupaikkoja. V15 
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Pudasjärven hirsikortteli hankkeen loppuraportissa (2012) katsottiin materiaaliva-

lintoja ekologisesta näkökulmasta. Luonnonmateriaalit kuten kivi, savi, turve, 

luonnonkuidut ja puu sekä puupohjaiset materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. 

Materiaalit, jotka on tuotettu vähällä energialla, ovat pitkäikäisiä ja helposti kier-

rätettäviä. Näin voidaan säästää luonnonvaroja. (Alasaarela ym., 2012, 34.) 

Tästä syystä sisustusmateriaalivalintoja tehtäessä on ekologisempaa ja ympä-

ristöystävällisempää valita luonnonmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Mutta 

kuluttajien käsitykset vastuullisista sisustusvalinnoista eivät aina suinkaan pe-

rustu todellisille tiedoille, vaan oletuksille.  

 
Puussa on kaunis oma kuvio, joten se sopii moneen. Lisäksi pidän sen ekologi-
suudesta. V75 (ominaisuudet ja käytettävyys) 

 

Aineisto luo kuvaa, että kuluttaja voi liittää terveelliset ja turvalliset materiaalit au-

tomaattisesti myös ympäristövalinnoiksi ja toisinpäin. Mielikuvat ja materiaalien 

jakaminen hyviin ja huonoihin, sen sijaan, että ymmärrettäisiin materiaalien ja va-

lintojen voivan olla toisaalta hyviä ja toisessa mielessä huonoja. Eli ekologisesti 

kestävä ja vähän ympäristöä kuormittava tuote ei ole automaattisesti terveellinen 

ja turvallinen, vaan nämä tekijät voivat olla ristiriidassa. Vaatii kuluttajalta paljon 

löytää tuotteita ja materiaaleja, jotka ovat kaikissa suhteissa hyviä. Puu oikein 

käytettynä voisi olla vastaus kuluttajien tarpeeseen löytää materiaaleja, jotka ei-

vät kuormita ihmistä tai ympäristöä ja ovat useimpien mielestä kauniita.  

Tarve asua ja rakentaa ympäristöystävällisesti on tunnistettu tutkimuksissa ja 

asukkaiden näkökulmasta, mutta esimerkiksi taloudellisista syistä tämä koetaan 

haasteeksi ja hankalaksi toteuttaa käytännössä (Hasu & Hirvonen, 2015, 595–

596). Suomessa puumateriaalit eivät ole kuitenkaan automaattisesti kalliita hy-

vistä ominaisuuksistaan huolimatta, joten kuluttajien kannalta puu voi olla tulevai-

suuden valinta, jolla voidaan tukea myös kotimaista tuotantoa ja taloutta.  

Kodin ikä ja tyyli kulkevat rinnakkain toisiaan tukien. Vanhan talon pintoja uusit-
taessa, kannattaa kunnioittaa rakentamisaikakauden tyyliä. Jos talo on vanha ei 
kodin sisustuksen tarvitse olla mikään museo, vaan modernit huonekalut sopivat 
myös hyvin sisustukseen. Koti on asujiensa näköinen ja kertoo heistä. Huomioin 
värit, materiaalit , kalusteet ja kaiken  sopusoinnun ja yhteesopivuuden.  Tavaraa 
ei saa olla liikaa ja liikkumisväylien on oltava avoimet. Käytännöllisyys on huip-
pua, mutta kauneus menee sen edelle. Nautin katsellessani vanhojen lattialank-
kujen kiiltäväksi kulunutta pintaa, tekstiileissä välillä värejä vaihdellen valkoiseen 
rauhalliseen pintaan. Silkkiä, pellavaa, puuvillaa matoissa ja tekstiileissä, kiveä, 
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puuta ja marmoria, puuparkettia. Luonnonmateriaalit eivät ole kalliimpia, kun 
käyttää mielikuvitusta niiden hankinnassa. V63.  

Hedonismi ja käytännöllisyys – minä, me ja hinta 

Kotona oleminen ja nautiskelu, hyvinvointi ja viihtyminen nousevat esille toistu-

vasti. Kotia sisustetaan ja sinne ostetaan ennen kaikkea itseä varten. Koti on yk-

sityinen tila, paikka, jossa tulisi olla hyvä ja rauhoittava olla. Millerin (2001, 1) 

mukaan kodista on tullut yksityinen paikka, jossa tapahtuu tärkeät asiat, ihmis-

suhteet ja elämän yksityinen puoli. Kotona kohtaamme itsemme kaukana muista. 

Suhteesta omaan kotiin on tullut tärkeää. Kodin sisustukseen, koristukseen, ra-

kenteeseen ja asioihin, jotka täyttävät sen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 

Materiaalinen kulttuuri kodeissamme näyttää, mitä olemme omaksuneet ulkopuo-

lelta ja edustaa tätä maailmaa omassa piirissämme. (mt., 1.) 

 
Matreriaalit, niiden kestävyys, luonnonmukaisuus, niiden luoma tunnelma, viihty-
vyys, kodikkuus ja sopiminen yhteen. Haluan että sisustus näyttää minulta ja 
asiat joista pidän ovat esillä. Sisustan kotia itselleni ja panostaakseni viihtyvyy-
teen. Sisustuksessa haluan suosia kestävyyttä ja elinikäisiä valintoja. V74  
 
Tilan tuntu on tärkein sekä valon liikkuminen. Harmooniset värit ja selkeys tulevat 
seuraavina. Meillä ei ole valtavia määriä tavaraa, vain tärkeimmät ja ne joilla on 
merkitys, kuten taide, lahjaksi saadut esineet. Olen hyvin visuaalinen ihminen ja 
minulle on tärkeää, että kotia katsellessa tulee hyvä olo. V81.  

 

Hyvästä valinnasta kuluttaja saa myös hyvää mieltä, kun syyllisyys ostamisesta 

poistuu. Vaikka haluttaisiin panostaa esteettisyyteen ja vastuullisuuteen, saattaa 

käytännöllisyys kuten hinta tai materiaalien soveltuvuus lapsiperheeseen muo-

dostua esteeksi. Ylipäätään koko kodin asukkaat, kämppikset, puoliso, lapset ja 

lemmikit halutaan huomioida sisustusvalinnoissa. Näin myös aiemmat asumisva-

lintoja selvittäneet tutkimukset ovat huomanneet. Lapintie (2008, 35) nostaa ko-

din yksityisenä, perhekeskeisenä ja intiiminä alueena, jossa kuluttaja voi perhei-

neen neuvotella valinnat. Esimerkiksi Uimosen (2019, 116) tutkimuksessa osal-

listujat olivat kiinnostuneita huonekalujen- ja pintojen materiaaleista lemmik-

kiensä näkökulmasta ja toisaalta kiireistä perhe elämää viettävä katsoo sisus-

tusta ja asumisesta käytännöllisyyden näkökulmasta.  

 
Riippuu paljon siitä, kenen kanssa asun. Jos saman katon alla asuu sisustuk-
sesta kiinnostuneita ihmisiä, teen heidän kanssaan yhteisiä päätöksiä ja komp-
romisseja. Jos vastapuolta ei kiinnosta, teen päätöksiä joskus kysymättäkin. Toki 
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yhteiset huonekalut neuvotellaan, varsinkin jos hinta on suuri. Pyrin yleensä os-
tamaan laadukkaita tuotteita, jotta niiden käyttöikä olisi pitkä. Haluan välttää tur-
haa kuluttamista ja uskon, että viihdyn paremmin kodissa, jossa on tarkoin vali-
koituja huonekaluja. Esimerkiksi sänkyyn voin laittaa paljonkin rahaa, koska hy-
vässä lykyssä se on loppuelämän ostos. V92  
 
Perheessämme on kaksi aikuista ja koiria. Sisustus mietitään kaikkien kannalta 
toimivaksi ja helppohoitoiseksi. Minä mietin sisustuksen, mutta kysyn mieheltä 
mielipidettä. Haluamme laadukasta, kestävää ja ekologista, mutta järkevän hin-
taista myös. Halvinta mahdollista ei yleensä em. syistä hankita. V3 

Käytännöllisyyteen ja siihen että ne ovat turvallisia myös kissoilleni. Suosin käy-
tettyä mieluummin kuin ostan uutta. Ostan sellaista mistä tiedän pitäväni ja joka 
kestää aikaa V42 

Käytännöllisyys puhe viittaa tässä tutkimuksessa rationaaliseen, harkitsevaan ja 

ennen kaikkea taloudelliseen tapaan suhtautua sisustukseen ja kuluttamiseen. 

Järkevän kuluttamisen kautta pyritään laatuun ja taloudellisuuteen sisustuk-

sessa. Hinta ja taloudellisuus tulee esille kuluttajien puheessa. Puhe rahasta kyt-

keytyy kuitenkin myös puheeseen laadusta. Kyse ei ole siis siitä, että sisustusar-

vostuksissa ja -mieltymyksissä raha olisi ratkaiseva tekijä, mutta suomalaiseen 

järkevään kuluttamisen traditioon kuuluu laadun lisäksi hinnan merkitys. 

Todellinen vaikuttava tekijä, jota et ole ottanut huomioon on raha. Suurin osa 
kuluttajista valitsisi kovasta puusta tehdyn lankkulattian mielummin, kuin lami-
naattilattian, mutta laminaattilattia on huomattavasti edullisempaa. V79  

Autio, Puhakka ja Huttunen (2010, 112) sanovatkin, että kulutusyhteiskunnan 

muuttumisesta huolimatta suomalaisessa kuluttamisessa on säilynyt oman kulut-

tamisen kontrollointi, sillä itsehillintä ja tarkoituksenmukaisuus mieleltään kulttuu-

risesti positiivisina ja edellytyksinä kulutusyhteiskunnassa toimimisessa (mt., 

112). Vanhat ja kierrätettävät materiaalit näyttäisivät olevan kuluttajien mielestä 

itsessään jo arvokkaita ja hyviä syitä sisustusvalinnoille, mutta siinäkin suhteessa 

halutaan pitää rationaalisuus ja järki mukana, uuden ostamiselle nähdään myös 

käytännön ja esteettisyyden kannalta syitä. Tasapainon säilyttäminen on tärkeää.  

 
Teen sisustusvalinnat melko intuitiivisesti, mutta tärkeää itselleni on, että sisus-
tuselementit sopivat toisiinsa ja luovat harmonisen kokonaisuuden. Hinta ei ole 
sisustusvalinnoissani ykkössijalla. Ostan kotiini sisustuselementtejä melko har-
voin ja harkitsen tarkkaan ostopäätöksiäni.  Etsin huonekaluja ja lamppuja usein 
vanhojen tavaroiden liikkeistä ja kirpputoreilta. Koen, ettei uutena ostetuissa ta-
varoissa ole usein samaa tunnelmaa ja tunnearvoa kuin vanhoissa. Toisaalta 
esimerkiksi kodinkoneissa suosin uutta ja kotona on hyvä olla myös jonkin verran 
uusia huonekaluja ja muita sisustuselementtejä, jotta koti ei näyttäisi ihan kirppu-
torilta. V95  
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Puu ja kulttuuriset merkitykset 

 
Puu on merkittävässä roolissa kulttuurisesti tarkasteltuna, koska puihin liittyy voi-

makkaita merkityksiä liittyen kulttuurisiin käytäntöihin ja uskomuksiin (Milligan & 

Bingley, 2007, 801). Jaskari (2009) tutki kuluttajien käyttämiä tapoja merkityksel-

listää puuta erilaisten puhetapojen avulla. Tutkimuksessa nousi esille kysymys, 

siitä pitääkö suomalaisen tykätä puusta, sillä keskustelussa ihminen, joka ei pitä-

nyt puusta tuntui ylittäneen kulttuurista arvojen ja normien rajan. (Jaskari, 2009, 

71.)  

 

Kun vastaajia Ricen ym. (2006) tutkimuksessa pyydettiin kuvailemaan omin sa-

noin tunteita, joita puu yksityiskohtia sisältävä huone herättää, oli myönteisiä tun-

teita yli 75 prosenttia vastauksista. Melkein puolet kuvasi tunnetta lämpimäksi ja 

yli viidesosa sanoi, että puuhuoneet ovat miellyttäviä, rauhoittavia tai luonnollisia. 

(Rice ym., 2006, 654.) Kulttuuriset merkitykset ja puhetavat puusta puhuttaessa 

näkyivät tässä tutkimuksessa nostaen samalla esille kokonaisvaltaisen kulutta-

misen mallin ja arvostukset, joita positiivisen puupuheen taustalla näyttäisi ole-

van.   

Mukavuuden, kotoisuuden, kestävyyden, rahan(riittävän edullista) ja tyylikkyy-
den. V56 

 

5.2 Materiaalimieltymykset sisustuksessa 

 

Materiaalimieltymykset voivat ilmentää samoja mieltymyksiä ja arvostuksia kuin 

kuluttajien puheessa esiintyvät mieltymykset ja arvostukset heidän pohtiessaan 

kuluttamis- ja sisustusarvostuksia. Luonnollisuus ja keinotekoisuus näyttäytyvät 

vastakkaisina, kysyttäessä materiaalivalinnoista. Siinä, missä puu edusti kulutta-

jalle positiiviseksi koettua luontoa ja luonnonmukaisuutta, muovi tuntui edustavan 

keinotekoisuutta, jota ei nähty miellyttävänä ja arvostettavana.  
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Epäsuosittu muovi ja muut keinotekoiset materiaalit 
 
Aineistosta on selkeästi nähtävissä, että vastaajista enemmistön mielestä epä-

mieluisia materiaaleja sisustuksessa ja sisätiloissa ovat muovi sekä muut keino-

tekoiset- ja synteettiset materiaalit. Aineistossa esiintyvät epämieluisat materiaa-

lit olivat suurimmaksi osaksi näistä materiaaliryhmistä. Myös aiempi tutkimus an-

taa osviittaa, että keinotekoisia materiaaleja ei arvosteta tai koeta sisustamisessa 

miellyttävänä, sillä Ricen ym. (2006) tutkimuksessa alimmaksi arvioiduista olo-

huoneista useissa ei ollut paljoa valoa, ne olivat tyylikkään moderneja, sisälsivät 

vähän puuta sekä muita luonnonmateriaaleja. Näistä huoneista puuttui vihreys 

sekä luonnonmateriaalit. (Rice ym., 2006, 651.)  

 

 

Kuvio 2. Ei-pidetyt sisustusmateriaalit. 

 

Muovi mainittiin ei-pidetyissä materiaaleissa yhteensä 53 kertaa eli kuluttajat ei-

vät pidä muovista itsessään tai muovista jossakin tietyssä muodossa kuten muo-

vimattona. Muut keinotekoiset- ja synteettiset materiaalit esimerkiksi jäljitelmät, 

tekokuidut, mdf ja laminaatti mainittiin 22 kertaa. Tästä voimme päätellä, että ku-

luttajat eivät arvosta muovia ja muita keinotekoisia materiaaleja sisätilojen mate-

riaalina.  

 
Muovilattia on yleensä ihan kauhea, joten muovimatto materiaalina kuuluu inhok-
keihi. V2 
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Jos minun täytyisi valita jokin materiaali, josta en pidä niin paljoa, niin se olisi 
muovi. V64 

 
Muovi, keinokuidut ja muut keinotekoiset materiaalit eivät taas miellytä lainkaan. 
V81  

Synteettisistä materiaaleista en välitä. V44 

Muita epämieluisiksi sisustusmateriaaleiksi vastaajat olivat maininneet Vanerin, 

lastulevyn ja puukuitulevyt (8 kpl), metallin ja teräksen (7 kpl) Puupaneelit (5kpl) 

sekä poikkeavat vastaukset (29 kpl). Myös vaneri, lastulevy ja puukuitulevy saa-

tetaan mieltää epäaidoiksi (Ks. Jonsson 2008) tai kestämättömiksi. Suhtautumi-

nen metalliin ja teräkseen sisustuksessa voi selittyä sillä, että Sakuragawan ym. 

(2005, 139) vertailututkimuksessa terässeinäpaneelit tuottivat epäterveelli-

sen, umpinaisen, mutta raikkaan tuntemuksen. Tässä tutkimuksessa osa sallii 

metallin kuitenkin tietyin ehdoin. Tutkimukset vastaajat kommentoivat esimer-

kiksi:  

En pidä niin paljon vanerista ja muovisista materiaaleista V80 
 
En pidä kylmistä metallisista huonekaluista. V84 

mutta vanhanaikaisesta puupaneelista en pidä V43 

En pidä muovista, muovitapetista koko paneloinnista puunvärisenä. V26 

Puupaneelit on mainittu aiemmissakin tutkimuksissa. Puuta suositaan kaikissa 

muissa kohteissa kotona paitsi seinäpaneelina (Rice ym., 2006, 655).  Merkittä-

vää on, että puupaneelin suunnittelulla voidaan muuttaa puupaneelin visuaalista 

vaikutusta, kunhan kontrolloidaan eri tekijöitä. (Nakamura & Kondo, 2008, 27.) 

Vaikka puupaneelit mainittiin harvoin, kertoo se jostakin, sillä puupaneloinnit ovat 

olleet hyvin yleisiä sisustuksessa. Tämä voi kertoa meille mahdollisesti uudenlai-

sesta aikakaudesta käyttää puuta. Toisaalta puupaneeleita esiintyy myös positii-

visissa yhteyksissä aineistossa eli ilmiö saattaa kertoa meille siitä, että puupa-

neeleista on tulossa jälleen trendi. Rämön ym. (2012, 15) mukaan perinteinen 

puupanelointi nähtiin sopivaksi myös nykyaikaiseen sisutukseen. Myöskin Jons-

sonin (2008, 676) tutkimuksessa puupaneelit arvioitiin yhdistelmämateriaaleja 

paremmiksi (Jonsson ym. 2008). 

 

Muita asioita ja materiaaleja mainitaan 29 kertaa. Mainitut seikat liittyvät kiiltävyy-

teen, kovuuteen, raskauteen, sävyihin ja väreihin sekä pehmeisiin materiaaleihin 
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kuten nahkaan. Poikkeavat liittyvät osa esimerkiksi siihen, että puusta ei pidetä 

tietyn värisenä tai sävyisenä. Saatetaan vierastaa keltaisuutta, punaisuutta tai 

liiallista tummuutta. Eivät siis kerro varsinaisesti materiaalityypeistä vaan materi-

aalien ominaisuuksista.  

 
En pidä siitä, jos asunnossa on liikaa samaa materiaalia vaan arvostan enem-
män eri materiaalien yhdistelemistä. V64 
 
Tummat ja kellertävät sävyt eivät ole mieleeni. V57 
 
En pidä  kirsikan väristä. V89 

 

Poikkeavissa vastauksissa tulee esille myös erilaista suhtautumistapaa ilmaiseva 

kommentti, jolla halutaan mahdollisesti vastustaa trendiä, jossa vallalla on van-

han ja huonokuntoisenkin arvostus. Vastaaja sanoo vastustavansa vallalla ole-

vaan trendiä. 

Helpompi vastata mistä ei pidä: kaikki pinnasta kuluneet, ruosteiset, "madon 
syömät" eli nämä vanhat jutut jotka ovat hieman muodissakin. V41.  

 

Muovit ja muut synteettiset materiaalit mainitaan yhteensä 75 kertaa, kun vas-

tauksien kokonaismäärä on 95. Voiko kertoa asenneilmastosta, jossa aitous on 

materiaaleissa tärkeää. Saattaa olla, että sisustukseen halutaan nyt pehmeyttä, 

sillä metallisuus, kiiltävyys ja kovuus mainittiin usein ei-pidetyissä asioissa. Puun 

miellyttävyyden materiaalina arvellaan johtuvan siitä, että se on peräisin luon-

nosta (Muilu-Mäkelä ym., 2014, 10). Seinäpaneelit tuottavatkin luonnollisia ja 

vaihtelevia vaikutelmia (Sakuragawa ym., 2005, 139). Kun taas metallisuus, kiil-

tävyys ja kovuus eivät ole luonnonelementeille tyypillisiä ominaisuuksia.  

 
Puu ja muut pidetyt luonnonmateriaalit 

 
Aineisto toi esille kuluttajien näkemyksen, jossa puu ja luonnonmateriaalit näyt-

tävät erityisen arvostettavana suhteessa muihin materiaaleihin. Tulos ei ole yllät-

tävä sillä, Ricen ym (2006) tutkimuksessa korkeimmalle arvioidut huoneet olivat 

sellaisia, joissa puumateriaalit olivat hyvin vallitsevia ja joissa synteettisiä mate-

riaaleja näkyi hyvin vähän. Olohuoneet, joissa oli isot ikkunat, puuta ja luonnon-

materiaaleja oli kaikki arvioitu parempaan puoliskoon kahdestakymmenestävii-

destä kuvasta. (Rice ym., 2006, 651.)  
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Kuvio 3. Pidetyt sisustusmateriaalit. 

 

Puu nousi esille aineistosta ylivoimaisesti pidetyimpänä materiaalina sisustuk-

sessa ja sisätilojen pintamateriaalina, sillä se mainittiin mieleiseksi materiaaliksi 

kaikkiaan 101 kertaa. Muut luonnonmateriaalit mainittiin 71 kertaa. Eli nämä kaksi 

luokkaa muodostavat selkeästi suurimmat ryhmät pidetyistä materiaaleista. 

Puu on yks lempparimateriaali V34 

 
Pidän puusta todella paljon, se tuo lämpöä ja kotoisuutta. Sopii monen materiaa-
lin kanssa yhteen! V75 (tunnelmat ja mielikuvat) 

 
Luonnonmateriaaleista kuten puusta ja kivestä. suosikkipuitani ovat Saarni, ka-
taja ja tammi sekä tervaleppä. Kivistä suosikkejani ovat Ylämaan vihreä ja gra-
niitti sekä betoni. V74 

 

Puoliluonnollisiksi nimeämieni materiaalien ryhmä sai mainintoja 24 kertaa. Tämä 

ryhmä sisälsi esimerkiksi posliinin, tiilen, paperin, pahvin, betonin, vanerin, pape-

ritapetin ja laatat. Synteettiset kiiltävät ja kovat materiaalit eli metalli, teräs, rauta 

ja lasi mainittiin mieluisina materiaaleina 24 kertaa. Muut synteettiset materiaalit 

kuten laminaatit, tapetti (yleinen nimitys tai muu kuin paperitapetti), muovi, maa-

lattu pinta, sametti, epoksi, vinyylilankku ja osb mainittiin yhteensä 12 kertaa. 

Synteettiset materiaalit jäävätkin vähemmistöksi pidetyissä materiaaleissa. 
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Pidän: Vinyylilankku, betoni, raakapuu, vaneri, rouheat äänieristelevyt, epoksi, 
kivitasot V50 

Pidän yleensä puusta. Lasi ja metalli toimivat, jos niistä ei tule liian kylmä ja kova 
vaikutelma. Nahkahuonekalut eivät ole mieleeni, kangaspintaiset ovat. Pidän 
parketista, laatoista ja laminaatistakin. V45 

Mieleisissä materiaaleissa nousi aineistossa esille puu ja luonnonmateriaalit, 

jotka mainittiin aineistossa toistuvasti. Aineiston perusteella näyttää, että kulutta-

jat arvostavat puuta ja muita luonnonmateriaaleja sisustuksen- ja sisätilojen ma-

teriaalina, ja ne nousevat esille arvostettavana sisustuksessa. Kuten aiemmat 

tutkimukset ja tämä tutkimus (Ks. Luku 3 & 5.3) ovat osoittaneet nähdään puun 

arvostuksella olevan yhteys sen luonnolliseen alkuperään. Tämän tutkimuksen 

mukaan (Ks. Luku 5.1) sisustuksesta ja materiaaleista puhuttaessa puheessa 

nousevat esille esimerkiksi vastuullisuuteen ja hedonistisuuteen liittyvät puheta-

vat, joihin puun- ja luonnonmateriaalien arvostaminen näyttää liittyvän.  

 
Pidän kaikista eniten luonnonmateriaaleista, kuten puusta (etenkin koivu), rottin-
gista, villasta ja pellavasta, mutta lisäksi lasista pieninä esineinä. Arvostan suo-
malaista, laatua sekä kirrrättämistä. V60 
 

Materiaalit, joiden valmistukseen on käytetty luonnollisia materiaaleja, mutta jotka 

oli valmistettu teollisesti esimerkiksi, yhdistelmämateriaalit saivat vain vähän mai-

nintoja. Kuluttajat tuntuvat arvostavan ennen kaikkea luonnollisuutta ja aitoutta, 

jossa puulle tyypilliset ominaisuudet tulevat esille. Esimerkiksi puupohjaisissa yh-

distelmämateriaaleissa puun elävät ominaisuudet eivät välttämättä tule esiin, 

mikä saattaa vaikuttaa siihen, että niitä ei nähdä yhtä arvostettavina. Aution & 

Aution (2009, 229) mukaan funktionaalisuuden aikakaudella kritisoitiin kallista ja 

käsintehtyä. Sarantola-Weiss (2011, 7) tuo esille tämän hetkiselle vuosikymme-

nelle tyypillisen kodin sisustuspuheen, jossa näkyy arvoina kauneus, viihtyisyys 

ja ekologisuus. Omat arvot myös halutaan näyttää sisustuksen kautta. (mt., 7) 

 
Pidän luonnonmateriaalien tunnusta kaikessa sisustuksessa. Eli valintani olisi 
aito materiaali keinotekoisen sijasta. Puulattiat ovat suosikkejani, erityisesti van-
hat massiiviouiset elämää ja askalia kokeneet lattiat. Vanha hirsiseinä, vaneri-
seinä sekä harkitut erityiset panelit miellyttävät niin seinissä kuin katossakin, osb-
levykin tai kelo tai tuppeen sahattu koivu ovat sopivassa paikassa hauskoja. 
Myös sileä betonipinta ja muottilaudoitettu betonipinta ovat rujon kauniita, tosin 
kylmiä materiaaleja. Pinkopahvit ja paperitapetit, savislammaus on jees. V94 
 
Pidän puisista huonekaluista ja puu- tai parkettilattiasta, puupaneelista, laatoista 
ja kivitasoista sisustuksessa. V91 
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Synteettiset materiaalit saivat mainintoja huomattavasti vähemmän kuin puu ja 

muut luonnolliset materiaalit. Synteettiset materiaalit on luokiteltu myös aiem-

missa tutkimuksissa kuluttajien kokemana vähemmän arvostetuiksi kuin puu ja 

muut luonnonmateriaalit (esim. Rice 2006). Synteettisiä materiaaleja on kuitenkin 

mainittu myös mieleisissä materiaaleissa. Samoin kuin puhetavoissa arvostuk-

sissa, myös materiaalien arvostuksissa näkyy jännitteisiä ja rinnakkaisia mielty-

myksiä. Nämä mieltymykset osoittavat, että materiaalien arvostuksissa voi olla 

yhtäaikaisesti mieltymys vanhoihin ja perinteisiin materiaaleihin kuin uusiin ja in-

novatiivisiin materiaaleihin.  

Pidän: Puu, kangas, betoni, metalli, rottinki, muovi ok esim valaisimissa, kivi V3 

Luonnonmateriaaleista mutta myös innovatiivisistä uusiomateriaaleista. V35 

Tekstiilien osalta pidän  luonnonmateriaaleista, kuten villasta ja puuvillasta. Oi-
keastaan kaikki mattoni ovat villaa. Minulle on tärkeää miltä asiat TUNTUVAT 
sen lisäksi, että ne näyttävät mieleiseltä. Muovin sijasta käytän sisustukseesa 
mieluummin puuta ja metallia. Seinät ovat mielestäni miellyttävämmät, kun laittaa 
tapetin. V92 

Materiaalimieltymykset osoittavat siis selkeästi puun ja luonnonmateriaalien ar-

vostuksen ja niihin yhdistetyn luonnollisuuden. Uimosen (2019, 154) tutkimuk-

sessa viihtyisyyttä ja mukavuuden tuntua kodissa lisäsi esimerkiksi puun ja mui-

den luonnonmateriaalien tuntu. Samanaikaisesti materiaalivalinnat eivät näyt-

täydy kuluttajien puheessa yksiselitteisinä mieltymyksinä. Ehdottomuus ei ole ku-

luttajan materiaalimieltymysten lähtökohta, vaan materiaaleihin suhtaudutaan 

kiinnostuneen uteliaasti.  

5.3 Puu sisustuksessa – luontoa, estetiikkaa, tunnelmaa ja 

tunkkaisuutta  

 

Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa suomalaisten puumateriaalille antamista mer-

kityksistä sisätiloissa, sillä tutkimustietoa aiheesta on ollut saatavilla niukasti suo-

malaisessa kontekstissa. Puun merkitykset sisustuksessa ilmensivät kuluttajille 

moninaisia näkökulmia. Kuluttajien esille tuomat merkitykset ja kuvaukset liittyivät 

puusta puhuttaessa luontoon, estetiikkaan, hyvinvointiin, tunnelmaan, käytännöl-

lisyyteen, ekologisuuteen, eettisyyteen ja epäsuotuisuuteen. Nämä merkitykset 
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tulevat esille kuluttajien puhetavoissa, sanavalinnoissa ja tavoissa merkityksellis-

tää puuta materiaalina kodin kontekstissa.  

 
Taulukko 4. Puusta käytetyt kategoriat 
 

Kategoriat Puherepertuaareja 
Luonto Puuta kuvataan luonnolliseksi, luonnonlä-

heiseksi tai liitetään luontoon sisätiloissa 

Hyvinvointi ja tunnelma Lämpö, rauhoittavuus, kodikkuus, elävyys, 
tunnelma, kotoisuus, rentous, pehmeys, ai-
tous, luotettavuus, ystävällinen, syinen, 
suojeltava, kutsuva, moniulotteinen, rosoi-
suus, suomalaisuus, kotimainen, skandi-
naavinen, tuntuma, turvallisuus, perintei-
nen, alkukantainen, puhtaus, luonteva 

Epäsuotuisat 
 

Mökkimäisyys, tunkkaisuus, rauhattomuus, 
liika tummuus 
 

Estetiikka Ulkokohtainen näkökulma, sisustuksellinen 
arvo, trendit ja pysyvyys, kaunis, paras, 
ihana, hieno, ajaton, arvokas, juhlava, va-
loisa, tyylikäs 

Käytännölliset 

 

Puhutaan puun käytön puolesta tai sitä vas-
taan 

Ekologinen ja eettinen Puu todetaan ekologiseksi tai eettiseksi 

 

Kategoriat puusta puhuttaessa näyttäisivät jakaantuvat tiettyihin puherepertuaa-

reihin, joita puusta puhuttaessa otetaan esille. Puuta kuvaillaan nostamalla esille 

sen yhteys luontoon eli luonnonmukaisuus ja luonnollisuuteen liittyvät asiat. Myös 

Jaskarin (2011, 25) tutkimuksessa puuhun liitettiin luonnonmukaisuus. Se on 

ikään kuin osa luontoa ja tuo luonnon sisätiloihin. Tämä osoittaa meille, että puu 

liitetään myös sisätilojen pinta- ja sisustusmateriaalina luontoon.  

Sisustuksessa puu rauhoittaa ja antaa tunteen siitä, että ihminen on rakennuk-
senkin sisällä osa luontoa. Puu vaikuttaa kestävältä ja autenttiselta. Se tuntuu 
fiksulta valinnalta. V36  

 
Tätä pitäisi tutkia tarkemmin, sillä jos puu sisätiloissa tuo meille luontomerkityksiä 

niin on mahdollista, että puulla on samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa tervey-

teen positiivisesti sisätiloissa kuin luonnossa. Tämän perusteella voisi varovasti 



 

79 
 

arvioida, että kuten puu luonnossakin synnyttää positiivisia, rauhoittavia ja elvyt-

täviä kokemuksia (Milligan & Bingley, 2007), niin sillä voi olla myös sisustuksessa 

samankaltaisia yhteyksiä hyviin tunteisiin ja tuntemuksiin. Aiemmassa analyysis-

säni taustalla olevista tekijöistä esille nousi vastuullisen kuluttajan rooli. Luonnon-

mukaisuus ja luonto voi vastata tähän kuluttajan tarpeeseen. Kuluttajat voivat liit-

tää puuhun automaattisesti eettisyyden ja ekologisuuden, jolloin puun voi ajatella 

vastuulliseksi valinnaksi, eikä vaikutuksia ympäristölle ja sosiaaliselle kestävyy-

delle katsota tapauskohtaisesti.   

 
Puu luo mielikuvan maanläheisestä asukkaasta ja myös suomalaisuudesta. Esi-
merkiksi näkyvät hirsirakenteet luovat mielikuvan asukkaasta, jolle luonto on lä-
hellä sydäntä. V77 
 
Lämmin, puhtaus, kotoinen tunnelma. Mielestäni kotimainen puu on aina eettistä. 
V74 
 
Materiaalina puu on rauhoittava ja kodikas. Puu on ekologinen ratkaisu ja tuo 
hyvää tunnelmaa. V78 
 
 

Puun kuvailussa tulee esille myös sen esteettinen merkitys, mikä liittyy varmaan-

kin osaltaan puun tämän hetkiseen trendikkyyteen. Toisaalta se voi liittyä myös 

puun pysyvään asemaan suomalaisena rakennus- ja sisustusmateriaalina, joka 

ei ole vain riippuvainen vallitsevista trendeistä. Olen nimennyt tämän kategorian 

esteettiseksi, sillä siihen liittyvä puhe keskittyy vahvasti enemmän puun ulkonä-

köön ja sisustukselliseen arvoon, arvioimatta puuta sen tarkemmin. Tähän liitty-

vät ilmaisut ovat usein hyvin samankaltaisia ja toistuvia. Ilmaisuja, joita puusta 

käytetään ovatkin esimerkiksi kaunis, hieno, paras, ajaton ja tyylikäs. Puuhun liit-

tyviä ominaisuuksia saatetaan kuitata esteettisiin ja ulkoiseen tyyliin liittyvin omi-

naisuuksin. Puuhun liitetään ajatuksissa estetiikka (Jaskari, 2011, 25). 

Nämä merkitykset saattavat kertoa meille siitä, miten puusta on totuttu puhumaan 

tai miten trendikäs puu on tällä hetkellä. Ilmauksia, joilla puuta kuvataan ovat esi-

merkiksi kaunis ja paras, jotka kertovat meillä puu tämän hetkisestä trendikkyy-

destä. Ajattomaksi kuvailu voi liittyä pysyvyyteen, joka puumateriaaliin liitetään. 

Puut tuntuvat ikään kuin vakailta ja pysyviltä silloin, kun elämässä on muutoksia 

(Milligan & Bingley, 2009, 804).   
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Erinomainen. Minulla on Artekin tuoleja, jotka ovat 40v vanhoja. Ehjiä ja hyviä. 
V23 (Millainen puu on huonekalujen materiaalina) 

Ajaton ja kaunis. V9 (Millainen puu on huonekalujen materiaalina)  

Tätä tutkimusta aloittaessani ja aiempia tutkimuksia lukiessani, minulle alkoi 

muodostua kuva puusta liittyen asumisterveyden edistämiseen ja toisaalta aloin 

miettiä näkevätkö kuluttajat puun osana hyvinvointia tuottavaa kotia. Speticin ym. 

(2007, 37) tutkimuksessa käsitys terveellisyydestä erotti selkeästi positiivisesti 

puun lattianmateriaalina kokolattiamattoon verrattuna. Koska koin, että näitä ky-

symyksiä olisi ollut haastavaa kysyä kyselylomakkeen muodossa, päädyin jättä-

mään nämä kysymykset pois.  

 

Kuitenkin analyysiä tehdessäni ja tutkiessani vastaajien kuvauksia puusta sisäti-

lojen ja sisustuksen materiaalina, aloin hahmottamaan, että yksi puhetapa, jolla 

puuta kuvaillaan, liittyy juuri puuhun hyvinvoinnin ja tunnelman näkökulmasta. 

Puuta kuvaillaan termeillä, jotka näyttävät sen osana hyvinvoivaa ja tunnelmal-

lista kotia. Sanoja, joilla puuta kuvaillaan tästä näkökulmasta ovat esimerkiksi: 

Lämpö, rauhoittavuus, kodikkuus, elävyys, tunnelma, kotoisuus, rentous, peh-

meys, aitous, luotettavuus, ystävällinen, syinen, suojeltava, kutsuva, moniulottei-

nen, rosoisuus, suomalaisuus, kotimainen, skandinaavinen, tuntuma, turvallisuus 

perinteinen, alkukantainen, puhtaus, luonteva.  

 

Ricen ym. (2006) tutkimuksessa puu arvioitiin muita materiaaleja enemmän läm-

pimäksi, kodikkaaksi, kutsuvaksi, luonnolliseksi ja rentouttavaksi, mutta muita 

materiaaleja vähemmän se arvioitiin moderniksi, keinotekoiseksi ja teolliseksi. 

Tyylikkyydessä ja nykyaikaisuudessa puu oli verrattavissa muihin materiaaleihin. 

(Rice ym., 2006, 653.)  Uimosen (2019, 138) väitöstutkimuksessa tunnelmaa tuo-

tiin kotiin muun muassa tuomalla luontoa sisälle. Kuten analyysissäni kamppaile-

vista kulutus- ja sisustusrooleista osoitin, on olemassa näkökulma, jossa kotia ja 

sisustusta ajatellaan nautiskelevasta yksilökeskeisestä näkökulmasta. Hyvin-

vointi ja tunnelma kategoria tuntuisi tämän aineiston perusteella osoittavan, että 

puu sisätilojen ja sisustuksen materiaalina vastaa tähän tarpeeseen.  
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Puuhun liitettävät epäsuotuisat kuvaukset ja ilmaukset näyttäisivät liittyvän usein 

mökkimäisyyteen, liikaan tummuuteen, tunkkaisuuteen, vanhahtavuuteen ja rau-

hattomuuteen. Myös aiemmissa tutkimuksissa puuhun on liitetty mielikuvia esi-

merkiksi menneistä ajoista (Rämö ym. 2012, 16) ja mökkimäisyydestä (Tuuva-

Hongisto, 2010, 49). Jaskarin (2009, 80) tutkimuksessa puu tietyissä konteks-

teissa toi mieleen kesämökin. Tunkkaisuus esiintyi usein puuta negatiivisessa 

mielikuvassa kuvaavana terminä. Puun tummuminen ja tai tumma puumateriaali 

liitetään aineistossa usein myös tunkkaisuutta lisääväksi tekijäksi. Mutta ylipää-

tään epäsuotuisia mielikuvia, tunnelmia ja kuvailua puusta aineistossa on hyvin 

vähän.  

 
Tummat puukalusteet luovat mökkimäistä tunnelmaa ja pimentävät sisustusta lii-
kaa. V20 
  
Puinen lattia on mielestäni sisustuksellisesti tärkeä elementti. Erityisesti vanhat 
(ehkä hieman narisevatkin) lankkulattiat luovat tunnelmaa ja viihtyisyyttä sekä 
tietynlaista syvyyttä tilaan.  Puiset seinät ja katto toimivat tilanteesta ja rakennuk-
sesta riippuen. Vanhoissa taloissa (esimerkiksi rintamamiestalot) puu sopii sei-
niin ja kattoihin erittäin hyvin ja on keskeinen tunnelman luoja. Joskus itseäni 
ahdistavat esimerkiksi 70-luvulla rakennetut talot, joissa niin lattia, seinät kuin 
kattokin ovat samanväristä puuta. Tällöin puu mielestäni ei lisää viihtyisyyttä 
vaan aikaansaa tunkkaisen tunnelman. V95 (millainen puu on sisätilojen pinta-
materiaalina).  

 

Puu nähdään myös varsin käytännöllisenä ja toimivana materiaalina. Sanat mo-

nipuolinen, käytännöllinen ja epäkäytännöllinen toistuvat aineistossa hyvin usein 

ja näillä sanoilla tunnutaankin kuvaavan puuta yleisesti. Puuta kuvataan sen mo-

nikäyttöisyyden ja käytettävyyden kautta. Sekä yleinen käytettävyys ja monipuo-

lisuus että käytettävyys tuotteissa nostetaan esille (Jaskari, 2011, 22). Myös 

Speticin ym. (2007, 36) mukaan puumateriaali arvioitiin paremmaksi lattiamateri-

aaliksi kaikessa muussa kuin kohtuuhintaisuudessa. Tässä tutkimuksessa puuta 

kuvattiin esimerkiksi:  

 
Erityisesti lattiat ja ovet sekä tasot ovat mielestäni hienoja ja käytännöllisiä. V1 
 
mutta jotkin puukalusteet ovat epäkäytännöllisiä, vaikkakin kauniita; esim. 
puusohvat. V28  

 

Samojen ilmaisujen toistuvuus aineistossa kertoo meille paljon puhetavoista, 

joilla puuta kuvataan. Toistuvuus vahvistaa käsitystä siitä, että puusta on totuttu 
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puhumaan tietyillä kuvauksilla ja toisaalta vahvistaa meille käsitystä siitä, että mi-

ten puu yleisesti ottaen koetaan ja miten sitä merkityksellistetään suomalaisessa 

kulttuurissa. Uimosen (2019, 113) tutkimuksessa kuluttajien arvostamat sisustus-

tuotteiden ominaisuudet olivat ennen kaikkea esteettisyys ja toiminnallisuus. Tä-

män lisäksi mainittiin laatu, ikä, design ja tuotemerkki. Sisustustuotteissa tulisi 

yhdistyä monet hyvät ominaisuudet ja sisustuksen tulisi olla samanaikaisesti aja-

tonta sekä trendien mukaista (mt., 114). 

 

5.4 Kestävä ja käyttöominaisuuksiltaan monipuolinen puu 

 

Kuluttajat tunnistivat laajasti erilaisia puuhun liittyviä ominaisuuksia. Puuhun liit-

tyvät ominaisuudet tuotiin puheessa esille samoin kuin ominaisuuksien vaikutus 

käytettävyyteen. Puun ominaisuudet liittyivät sen fyysiseen olemukseen eli ma-

teriaalin tuntuun, ulkonäköön, puulajiin ja tuoksuun. Kuluttajien esille tuomia puun 

ominaisuuksien vaikutuksia sen käytettävyyteen olivat turvallisuus, värimuutok-

set ja herkkyys vaikutuksille, sisäilma, ekologisuus, puun eläminen, akustiikka ja 

eristävyys, kosteus ja kosteusbufferointi, käytännöllisyys ja epäkäytännöllisyys, 

käsiteltävyys ja kestävyys. Lisäksi kuluttajilla näyttää olevan myös virheellisiä kä-

sityksiä sekä epätietoisuutta puun ominaisuuksista ja vaikutuksista käytettävyy-

den kannalta (Ks. Liite 7 & Liite 8).  
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Taulukko 5. Puun ominaisuudet pääkategorioittain 
 

Pääkategoriat Sisällytetyt alakategoriat Selite 

Fyysinen olemus  
osatekijöineen 

Materiaalin tuntu ja  
 
fyysinen olemus 
 
Ulkonäkö 
 
Puulaji 
 
Tuoksu 

Teemoissa yhdistyvät teki-
jät, jotka liittyvät puun fyy-
sisiin tekijöihin 

Fyysisten tekijöiden  
vaikutus  
käytettävyyteen 

Turvallisuus 

Värimuutokset ja herkkyys 
vaikutuksille 

Sisäilma 

Ekologisuus 

Eläminen 

Akustiikka ja eristävyys 

Kosteus ja kosteusbuffe-
rointi  

Käytännöllisyys/epäkäy-
tännöllisyys 

Käsiteltävyys 

Kestävyys 

Teemoissa yhdistyvät teki-
jät, jotka liittyvät puun fyy-
sisten tekijöiden vaikutuk-
siin puun käytettävyyteen 
sisätiloissa ja sisustuk-
sessa 

Epätietoisuus ja  
virheelliset käsitykset 

Ei sovi muihin Vastaajat eivät tienneet tai 
käsitykset ominaisuuksista 
olivat virheellisiä tai vasta-
sivat ohi kysymyksen 

 
 

 

Puuhun viitataan sanalla kestävä. Puuta kuvattiin aineistossa niin usein kestä-

väksi positiivisessa mielessä (98 kertaa), että se vaikuttaisi olevan merkittävä pu-

hetapa puusta puhuttaessa. Spetic ym. (2007, 37) ovat myös tuoneet esille, että 

puulattioita ja kokolattiamattoja arvioitaessa samalla lailla, on noussut selkeä kä-

sitys puulattiasta kestävämpänä lattiamateriaalina, jolloin se on pitkäaikainen in-

vestointi kotitaloudelle.  

 

Analysoidessani pohdin, viitataanko sanalla kestävä materiaalin kestävyyteen 

esimerkiksi kulutuksen kestoon ja siihen, että puumateriaali kestää aikaa vai ma-
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teriaalin eettiseen ja ekologiseen näkökulmaan. Päättelin vastauksien asiayh-

teyksistä ja sanavalinnoista, että suurin osa viittasi materiaalin kestävyyteen ku-

lutuksen ja ajan kestävyyden näkökulmasta, jotka eivät toki sulje pois materiaalin 

eettistä ja ekologista kestävyyttä. Kaakkuri-Knuuttila ja Ylikoski (1998, 24) koros-

tavat, että ilmauksen merkitys riippuu asiayhteydestä, jossa se on. Sama sana 

voi tarkoittaa aivan eri asioita eri yhteyksissä. Tätä kutsutaan merkityksen kon-

tekstuaalisuudeksi. (mt., 24.). (Esimerkkejä Liite 7 & 8, siitä miten tähän päätel-

mään on päädytty) 

 
Mielestäni puu on kestävä materiaali ja miellyttää minua myös esteettisesti V1 

Kestävä. Puulattiassa kiva tuntu verrattuna esim laminaattiin. Puiset väliovet kes-
tävät vuosikymmeniä. Puu pinta on huollettavissa hiomalla ja lakkaamalla/maa-
laamalla V33 (Millainen puu on sisätilojen pintamateriaalina) 

Muita alakategorioita, joita löysin, olivat käytännöllinen tai epäkäytännöllinen si-

sustuksessa, jolla tarkoitetaan sitä, että puuta pidetään käyttökelpoisena tai ei 

pidetä käyttökelpoisena. Perustelen edellä mainitun alakategorian sillä, että siinä 

selvästi viitataan siihen, pidetäänkö puuta materiaalina käyttökelpoisena ja ker-

rotaan perusteluja sen sille, miksi se nähdään käytännöllisenä tai epäkäytännöl-

lisenä.   

Puutasot ovat oman kokemukseni mukaan epäkäytännölliset mutta kivannäköi-
set. V38 (Millainen puu on sisätilojen pintamateriaalina) 

Pintamateriaalina puu on käytännöllinen V77 (millainen puu on sisätilojen pinta-
materiaalina) 

 

Huolto ja käsittely: ominaisuudet vaativat käsittelyä tai puuta voidaan käsitellä. 

Esille on noussut ajatus siitä, että viimeistelyllä on suuri merkitys puun antamaan 

vaikutelmaa, ja viimeistelemätön vaikutelma saattaa aiheuttaa negatiivisia miel-

leyhtymiä (Jaskari, 2011, 29). Puun mahdollisuudet käsiteltävyyden ja kunnos-

tuksen kannalta voivat olla merkittäviä, sillä Uimosen (2019, 111) tutkimuksessa 

tavaroiden kunnostaminen oli prosessi, jossa tavara sai uuden elämän ja muuntui 

omaksi. Tähän ryhmään valitsin kaikki, jotka liittyivät huoltoon tai käsittelyyn. Sel-

laiset kertoivat puun huollettavuudesta ja käsiteltävyydessä pakollisena tai mah-

dollisena. Tässä kohtaa esiintyi myös ristiriitaa.  
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Tosin puuta pitää myös huoltaa ja etityisesti keittiön pintojen materiaalina se vaa-
tii pintakäsittelyä Säännöllisesti. V1 
 
Hyvä sisätilojen pintamateriaaleina,koska sitä pystyy muokkaamaan tarvittaessa. 
V18 

 

Materiaalin tuntu ja ominaisuudet tarkoittivat ominaisuuksia liittyen kovuuteen ja 

pehmeyteen, raskauteen, keveyteen, tukevuuteen. Tähän kuuluivat kaikki ku-

vaukset, jotka tuntuivat kuvaavan puun tuntua, taktillisuutta, pehmeyttä, raskautta 

ja muita sen fyysisiä ominaisuuksia. Ulkonäköön liittyviä ominaisuuksia olivat 

sävy, väri, syisyys ja oksaisuus. Puusta puhuttaessa otetaan esille sen esteettiset 

ominaisuudet, joista puhuttaessa puhutaan usein edellä mainituista ominaisuuk-

sista.  

 
Vaaleat värit ja sävyt luovat valoisan ja kodikkaan tunnelman. Liikaa kuviointi luo 
levottomuutta. Tasainen mutta elävä pinta on rauhallinen. Puusyyt saavat näkyä 
mutta liika oksisto tai kirjava väri on rauhaton. V20 
 
Tietty haastavuus esim. tauluen paikkojen valintaan. Pinnat tuntuvat aina muka-
van lämpimiltä kädelle V62 (ominaisuudet ja käytettävyys) 
 
Puupinta voi tuntua usein hyvin erilaiselta. Riippuen kuinka paljon sitä on hiottu 
ja käsitelty. Itse tykkään, että jos vain mahdollista niin puun karheus saa tuntua. 
Ei tietenkään tuoleissa, mutta esim. Naulakkona tai sellaisessa paikassa missä 
ei tarvitse olla puun kanssa niin paljon ihokosketuksessa. V80  (ominaisuudet ja 
käytettävyys) 
 

Kosteus ja kosteusbufferointi, sillä kun puhutaan puusta, kuluttajat ottavat pu-

heeksi kosteuteen liittyvät positiiviset seikat ja ongelmat. Puun ominaisuutena 

mainittiin positiiviset vaikutuksen sisäilmaan ja puun hengittävyys. Akustiikka ja 

eristävyys, johon kuuluivat aineistossa mainitut ominaisuudet liittyen akustisuu-

teen ja eristävyyteen. Akustiikka ja eristävyys voi olla merkittävä tekijä, sillä epä-

mieluisa ääniympäristö voi häiritä ja vaikuttaa kotona viihtymiseen (Uimonen, 

2019, 154). Puulajin vaikuttavuus ominaisuuksiin ja käyttöön tuotiin vastauksissa 

esille. 

Myös puun sävyllä ja puulajilla on paljon eroja. Esim perinteisesti saunatiloissa 
käytetty haapa on vaaleutensa vuoksi erinomainen myös oleskelutiloissa. Puu 
luo ympärilleen aitoa lämpöä ja rauhoittaa tilaa. Se myös konkreettisesti parantaa 
hengitysilmaa sekä akustiikkaa. V83 

 
Lattiassa mikään ei tunnu ihanammalta jalkaa vasten kuin puu. Se on samalla 
pehmeä ja samalla kova. Seinissä puu toimii kosteuden imijänä ja luovuttajana 
vuorokauden tarpeiden mukaan, loistava ja tärkeä ihmisen eämän mukavuudelle 
ja terveydelle. Puu on tukeva ja sillä on monia mahdollisuuksia, jotka osa ihmi-
sistä unohtaa. V94 (millainen puu on sisätilojen pintamateriaalina) 
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Puun ominaisuutena nousi aineistoista sen herkkyys vaikutuksille ja värimuutok-

sille, sillä kuluttajat pohtivat puun käytettävyyttä sen herkkyyden ja muuntumisen 

kannalta nostaen esille alttiuden ympäristövaikutuksille, värimuutokset, kolhiintu-

misen ja naarmuuntumisen. Materiaalin eläminen kuvasi sitä, että vastaajat toivat 

ilmi puun elävän luonteen. Toisaalta, jotkut ihmiset kokevat juuri kulumisen tuo-

van lisäarvoa huonekaluille (Uimonen, 2019, 110). Tähän osioon luokittelin koh-

tia, jotka kertoivat puun elämisestä. Puun tuoksuominaisuus ja turvallisuus mate-

riaalina tunnistettiin tutkimuksessa.  

 
Puulattia. Elää kovasti, joten aika työläs ylläpitää siistinä. Värjäytyy ajan saatossa 
ja koloja tulee, puu on pehmeää! V82 (millainen puu on sisätilojen pintamateriaa-
lina) 
 
Männyn kuviointi tuo mieleen mökin ja on omalla tavallaan kaunis. Huoneka-
luissa männyn tuoksu on mielestäni miellyttävä ja rauhoittava. V19 

 

Ekologisuus ominaisuudella tuotiin esille puun kierrätettävyys ja ekologisuus vas-

tauksissa, mutta puun ekologisuutta ei kuitenkaan välttämättä perusteltu, vaikka 

osa puhuikin sen kierrätettävyydestä. Sama ilmiö on tullut esille tässä tutkimuk-

sessa aiemminkin. Kuluttajille ekologisuus ja luonnonmateriaalit tarkoittavat vä-

lillä samaa ja harva kuluttaja tuntuu pohtivan perusteita materiaalien ekologisuu-

delle. 

 
Puu on ekologinen ja kestävä valinta. V78 (millainen puu on huonekalujen mate-
riaalina)  
 

Puumateriaalien ominaisuudet näyttäytyvät suurelle osalle kuluttajista tässä tut-

kimuksessa tutuilta ja kuluttajat näkevät ominaisuuksilla yhteyden materiaalin 

käytettävyyteen. Puun käytettävyyteen liittyvät seikat eivät ole kaikille selviä, sillä 

kuluttajien keskuudessa ei aina osata arvioida miten puun ominaisuudet vaikut-

tavat käytettävyyteen. Materiaalitietoisuuden lisääminen puun kohdalla näyttää 

tämän tutkimuksen valossa olevan edelleen tarpeen. Kuluttajien vastauksissa oli 

myös yksittäisiä kohtia, joiden tulkitseminen oli hankalaa ja kuluttajan tarkoitus ei 

tullut esille. 

 

Tämän tutkimuksen kanssa samankaltaisia seikkoja tuli esille myös Karjalaisen 

(2017) asukaskyselyssä puukerrostalojen asukkaille, sillä he kommentoivat 
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muun muassa, että äänieristykseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota, mutta 

toisaalta akustiikkaa myös kehuttiin. Asukkaat kommentoivat myös puutalolle 

ominaista paukkumista ja ääniä. Askeläänten kuulumista ja ulko-oven äänieris-

tystä kommentoitiin. (Karjalainen, 2017, 22.)  

 

Karjalaisen (2017) kyselyssä nostettiin esille, että puun eläminen tulisi ottaa huo-

mioon ja rakenteiden eläminen on aiheuttanut esimerkiksi nurkkasaumojen rat-

keamista. Puiset parvekkeet olivat myös rapistuneet ja puulattia kulunut, mutta 

puuparveketta myös kehuttiin. Homevauriot mietityttävät asukkaita vesivahingon 

sattuessa ja ilmanvaihtoon ei oltu täysin tyytyväisiä. Toisaalta taas sanottiin, ettei 

home tai betoni haise, mutta välillä puun tuoksu koettiin häiritsevänä. Puukerros-

talon ekologisuutta arvostettiin ja puurakennusta pidettiin kauniina, mutta puuker-

rostaloihin toivottiin modernimpaa ilmettä. Parketteja kehuttiin laadukkaiksi. (Kar-

jalainen, 2017, 22.) 
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6 Luotettavuus 
 

Opiskelen Helsingin Yliopistossa kotitalousopettajan koulutuksessa, jossa opis-

kelemme erilaisia materiaaleihin liittyviä asioita kuten pintamateriaaleja ja niiden 

huoltoa. Tutkimukseen on voinut vaikuttaa se, että olen perehtynyt aiheeseen 

tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa tutkimusta aloittaessani. Oma aiheen va-

lintani lähti liikkeelle siitä, että luin kotitalousalan lehdestä aihetta käsittelevän ar-

tikkelin, joka herätti kiinnostukseni tiedollisessa mielessä. Halusin lähteä selvittä-

mään, millaisia asioita siihen liittyy.  

 

Lähtökohtani oli ennen kaikkea kiinnostus syventyä aiheeseen ja tuoda siitä uutta 

tietoa. Raatikainen (2004, 151) toteaa, että vaikka tutkimusaiheen valinnassa vai-

kuttavat sekä tiedolliset että ei tiedolliset arvot, ei tämä itsessään vaikuta tutki-

mustulosten objektiivisuuteen olipa kyseessä luonnontiede tai ihmistieteet. Es-

kola ja Suoranta (1998, 17) sanovat, että tutkijan objektiivisuuden perusta on, 

että hän näkee ja myöntää oman subjektivisuutensa. Tutkiessani suomalaisten 

kuluttajien suhdetta puumateriaaliin yksityisen kodin sisätilojen ja sisustamisen 

kontekstissa on mahdotonta, että olisin ulkopuolinen. Kuulun suomalaisten ryh-

mään ja lisäksi yksityisen kodin näkökulma tulee tutkijaa lähelle. 

 

Raatikaisen (2004, 152) mukaan pyrkimys ja tavoite objektiivisuuteen on hyvä 

ihanne ihmistieteellisessä tutkimuksessa. Tutkijalla on kuitenkin ennakkokäsityk-

siä, joita on ehtinyt muodostua aiemman teorian valossa. Koska vaikutusta, ei 

pysty välttämään, olen päätynyt siihen, että tarkastelen aineistoa teorian näkö-

kulmasta pyrkien tarkastelemaan teoriaa ja käsityksiäni kriittisesti arvioiden. Raa-

tikaisen (2004) mukaan usein on niin, että aineistoon olisi mahdollista soveltaa 

useampaa eri teoriaa. Teoria valitaan siis muidenkin kuin sen perusteella että, 

mikä aineistoon sopii. Tämä aiheuttaa tieteen kritisoimista arvosidonnaisuudesta, 

jolloin oletetaan valinnan perusteena käytetyn ei-tiedollisia arvoja. Teorian valit-

semisen taustalla saattaa kuitenkin olla tiedolliset arvot kuten selitysvoima. (Raa-

tikainen, 2004, 151-152.) Tutkimusta suomalaisessa kontekstissa oli aiheesta vä-

hän, siten voi katsoa, että aineiston tarkastelua ei ole ohjannut liikaa aiemmat 

käsitykset. 
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Oman tutkimukseni tavoitteenani on ollut selittää suomalaisten kuluttajien suh-

detta puumateriaaleihin mahdollisimman totuudenmukaisesti. Tutkimuksessa tu-

losten tulee perustua vahvasti havaintoihin. Havaintoja selittävä teoria tulee arvi-

oida kriittisesti tarkastelemalla selittääkö juuri se teoria havaintoja parhaalla mah-

dollisella tavalla. (Raatikainen, 2004, 155.) Valitun käsittelytavan etu on se, että 

tutkimukseni tuo esille melko seikkaperäisesti analyysiprosessin sekä sen millai-

sia havaintoja esittämieni tulosten taustalla on. Tutkimukseni kokoaa erilaisia nä-

kökulmia, joita aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille sekä nostaa uusia näkö-

kulmia esille, siitä millaisia kategorioita ihmiset valitsevat, kun he puhuvat sisus-

tusvalinnoista.  

 

Valitsemani käsittelytapa tuotti tuloksia, jotka vahvistavat sekä suomalaisten että 

kansainvälisten tutkimusten tuloksia siitä, millaiset materiaalit ovat kuluttajalle 

mieleisiä sekä miten puuta kuvataan ja merkityksellistetään. Tämä tukee valitun 

käsittelytavan valintaa. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tarkastelu tuki 

aiemmin esille nousseita seikkoja ja toi samalla uusia näkökulmia esimerkiksi 

suomalaisten puusuhteen yhteys kuluttamisen ja sisustamisen arvoihin liittyviin 

puherepertuaareihin. Kuten Jaskari (2011, 27) on sanonut, puu nähdään suoma-

laisessa kulttuurissa pyhänä. Tällä on voinut olla vaikutusta siihen, miten puuta 

on kuvattu ja, että se on mainittu mieleisenä. On voitu vastata niin kuin ”kuuluu”. 

Tämä vahvistaa Jaskarin (2009, 2011) tutkimuksissa ilmennyttä.  

 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä olevat asiat voivat vaikuttaa tuloksiin. 

Aineiston keräämisen aikaan, mikromuovit olivat paljon esillä medioissa, joten se 

on voinut vaikuttaa siihen, että muovit nostettiin esille, kun kysyttiin ei-mieluisista 

materiaaleista. Esimerkiksi YLE uutisoi 18.12.19: ”Mikromuovia on jo syvällä 

maaperässä – kukaan ei vielä tiedä, mitä pysyvä muovikerros maaperässä tekee 

maapallolle” (Piirainen, 18.12.2019). Tuuva-Hongisto (2010, 14) sanoo median 

vaikuttavan kuluttajien arkeen ja toimivan esimerkiksi tiedon lähteenä tuottaen 

myös kuluttamiseen liittyviä merkityksiä.  

 

Myös tutkimusasetelma on voinut vaikuttaa siihen, kuinka materiaalit tuodaan 

esille. Kysymykset sekä ilmoituksessa ja vastauslomakkeen alussa näkynyt tut-

kimuksen aihe ovat voineet ohjata kysymyksiin vastaamista tiettyyn suuntaan. 
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Ilmoituksessa luki, että tutkin puumateriaaleja sisustuksessa ja sisäpinnoilla. 

Puumateriaaleja kuvattiin tutkimuksessa todella positiivisesti ja ne mainittiin sil-

loinkin usein, kun niistä ei kysytty. Alasuutari (1999, 100-101) toteaa, että jättä-

mällä kertomatta, mitä tutkitaan, estetään vastaajia muokkaamasta vastauksiaan 

sen mukaan. Usein kyselylomake tutkimuksessa ei kysytäkään asiasta suoraan 

(mt., 100).  

 

Vastaajille ei siis haluta tuoda esille, mitä oikeastaan halutaan selvittää (Alasuu-

tari, 1999,101.) Huomionarvoista on, olisiko puumateriaalit nousseet näin keskei-

siksi tekijöiksi, jos olisin kertonut tutkivani vain sisustamista. On syytä tarkastella 

aina kriittisesti sitä, kuinka paljon tutkimuksen aiheesta ja tarkoituksesta tuodaan 

esille tutkittavalle, jotta tutkimuksen luotettavuus ei kärsi. Omassa tutkimukses-

sani saattoi siis vaikuttaa vastaajien tietoisuus tutkittavasta aiheesta, mikä toi-

saalta tuotti tietoa myös aiheeseen liittyvistä puherepertuaareista.  

 

Tutkimukseni aineiston muodostumiseen on voinut vaikuttaa paljon se, että sii-

hen ovat vastanneet luultavasti sisustuksesta (mukaan lukien taide) ja puumate-

riaaleista kiinnostuneet. Aineiston koko muodostui isoksi, mutta kuten Töttö 

(2012, 51) tuo esille laadullisessa ei ole merkittävää tarinoiden määrä, vaan 

ovatko kaikki mukaan joukkoa edustavat tarinat mukana. Jos olisin halunnut 

saada kaiken kattavan käsityksen suomalaisten suhteesta puumateriaaliin, ei ai-

neiston hankkiminen vapaalla linkillä sosiaalisessa mediassa olisi palvellut tätä 

tarkoitusta. Tässä tapauksessa kuitenkin voidaan sanoa, että erityisen kiinnosta-

vaa on niiden suomalaisten kuluttajien suhde puuhun, jotka aiheesta ovat kiin-

nostuneita, johon tarkoitukseen aineiston hankintatapa soveltui hyvin. 

 

Tutkimukseni luotettavuutta arvioidessani pohdin, olenko kysynyt asioita, joita 

olen pyrkinyt tutkimaan. Varsinainen aineistoni tutkimuksessani koostui avoimella 

lomakkeella kerätyistä tiedoista. Luotettavuuden kannalta on syytä tarkastella, 

onko kysymykset asetettu selkeästi ja auttavatko ne vastaamaan tutkimuskysy-

myksiin? Valli (2018, 93) muistuttaa, että kysymyksiä tulisi lähteä rakentamaan 

tutkimusongelmien ja tutkimuksien tavoitteiden pohjalta. Toisaalta tutkimuksen 

painopiste monesti tarkentuu aineiston pohjalta. Tässä tutkimuksessa vastaukset 
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antoivat oikeanlaista tietoa tutkimuskysymysten kannalta. Tietoa eri tutkimusky-

symyksiin liittyen oli kuitenkin usein eri kohtien alla kuin, missä niitä oli kysytty, 

mistä voimme päätellä, että kysymyksien tarkoitus ei ollut vastaajille niin selkeä 

kuin niiden laatijalle, ja niitä olisi voinut tarkentaa.  

 

Avoimessa lomakkeessa on aina olemassa se riski, että kysymykset saatetaan 

ymmärtää monella eri tavalla, sillä toisin kuin haastattelussa tutkijalla ei ole mah-

dollisuutta tarkentaa tai vastaajalla kysyä. Tähän pyrin varautumaan ennakkoon 

lisäämällä kysymysten alle vinkin, josta sai neuvoja siihen, mihin kysymys liittyi 

tai millaisia asioita sillä tarkoitettiin. Valli (2018, 93) sanoo, että onnistunut tutki-

mus vaatii huolellista kysymyksenasettelua. Jos vastaaja ymmärtää kysymykset 

eri tavalla, kuin tutkija on ne tarkoittanut, vaikuttaa se tuloksiin vääristävästi. Ky-

symykset eivät saisi johdatella vastaajaa tai olla ymmärrettävissä monella tavalla. 

(mt.,93)  

 

Tutkimukseni selitysmalli sisälsi kaikki merkittävät havainnot, joita tutkimusaineis-

tossa oli. Koska laadullisessa tutkimuksessa, joka on toteutettu avoimena lomak-

keena, ei ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia vastaajien ajatuksia, on mahdo-

tonta kontrolloida sitä ymmärtävätkö kaikki kysymyksen asettelun samalla lailla 

ja vastaavatko kaikki kysymykseen vai sen ohi. Omassa aineistossa tällainen oli 

hyvin vähäistä, mutta ne otettiin tutkimuksessa huomioon.  
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7 Pohdintaa 
 

Kategoriat kulutus- ja sisustuspuheen taustalla suhteessa aiempaan 

 

Kuluttamisessa vihreät arvot ovat syrjäyttämässä taloudellisia arvoja (Autio ym. 

2009), mikä näkyy kuluttajien puheessa (Huttunen & Lammi). Kuluttajat eivät kui-

tenkaan ole halukkaita luopumaan nykyisestä elintasosta, mitä kestävän kehityk-

sen toteutuminen edellyttäisi (Aro 2017). Tämä tutkimus toi esille suomalaisten 

kuluttamis- ja sisustamispuheeseen kuuluvat kulttuurisesti jaetun puherepertuaa-

rit: vastuullisuuden, hedonismin ja käytännöllisyyden, jotka ovat samalla rinnak-

kaisia ja jännitteisiä. Käytännöllisyys tarkoitti erityisesti taloudellisuuteen liittyvää 

puhetta. Vaikka vastuullisuuden ja nautiskelun ei nähdä olevan ristiriidassa, ta-

loudelliset näkökulmat vaikuttavat valintoihin ja käytännöllisyys halutaan ottaa 

huomioon. Vallitsevat puhetavat näyttäisivät yhdistyvän puheeseen, jossa puulla 

ja luonnonmateriaaleilla on erityinen arvo.  

 

Ajattelemme puheemme sisustuksesta ja siihen liittyvistä valinnoista olevan 

enemmän omassa mielessämme tapahtuvaa henkilökohtaista valintaa. Niin kuin 

tutkimukseni osoittaa todellisuudessa puhuessamme valitsemme kulttuurisesti 

jaettuja kategorioita puhua aiheesta. Tutkimuksessani kulttuurisesti jaetut kate-

goriat, jotka näkyivät puusta puhuttaessa, olivat vastuullisuus, hedonismi ja käy-

tännöllisyys. Huttunen ja Autio (2010, 150) nostavat esille, että kuluttajuuden 

hyve on siirtynyt taloudellisuudesta ympäristöystävällisyyteen ja siihen liittyvä 

puhe kuuluu tietoisen kansalaisen kuluttajuuspuheeseen.  

 

Autio ja Autio (2009, 240) sanovat askeettisen hedonismin yhdistävän nautiske-

levan ja järkevän kuluttajan parhaita puolia. Samoin tässä tutkimuksessa kulut-

taja tuntui yhdistelevän toisaalta jännitteisesti erilaisia puhetapoja, mutta toisaalta 

osoittaen sisustamisessa rinnakkain kulkevia erilaisia arvostuksia. Taloudelliset 

mahdollisuudet ja kaupungistuminen ovat vaikuttaneet säästäväisen kuluttajuu-

den muokkautumiseen nykyisen kaltaiseksi, jossa korostuu nautinnollinen kulut-

taminen taitona (Autio ym., 2010, 111).  
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Tutkimuksessa muodostuneiden kategorioiden valitseminen nosti esille kulttuuri-

sesti jaettuja merkityksiä siitä, millaisia kulttuurisesti jaettuja merkityksiä sisustus-

valinnoille annetaan. Kuten Jokinen ym. (2012, 42) ovat sanoneet voi ihmismie-

len sisäisiä asioita tutkia ihmisten välisenä toimintana. Jokinen ym. (2012, 19) 

viittaavat Mary Douglasiin (2000, 46-52) sanoen kulttuurin perustuvan tarpee-

seemme järjestellä sotkuisia asioita ja kokemuksia. Tämän vuoksi merkityksellis-

tämme asioita ja jaamme asioita erilaisiin kategorioihin. On siis tavallaan luontai-

nen tarve määritellä puu kulttuurisesti. Puusta puhuttaessa käytetään hyvin posi-

tiivisia kuvauksia, koska puuta arvioidaan suomalaisessa kulttuurissa positiivis-

ten merkitysten kautta. (Jaskari, 2009, 72). 

 

Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita puherepertuaareista, joihin tutkimuk-

seni nojautui väljästi. Teorian mukaan puherepertuaarit kulttuurisesti jaettuja ja 

tämä tarkoittaa, että jaamme kulttuurisesti yhteisen käsityksen, mitkä näkökulmat 

ja aiheet kuuluvat minkäkin aiheen keskusteluun. Tämän vuoksi puheen analy-

soiminen kannattaa tehdä yhteyden mukaan eikä siitä kannata vetää suoria tul-

kintoja yksilön ajattelusta. Sillä yksilö voi olla puhuessaan eri rooleissa. (Alasuu-

tari, 2006, 84.) Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta huolestuneen kansalaisen tai 

suomalaisen moderneja skandinaavisia linjoja suosivan sisustajan roolissa. Tut-

kimus vahvistikin Alasuutarin (1999, 2006) ajatuksia kulttuurisesti jaetuista ta-

voista puhua.  

 

Puun merkitykset ja ominaisuudet suhteessa aiempaan 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty puun psykofysiologiset hyödyt (esim. Tsu-

netsugu ym. 2005, 2007; Sakuragawa ym. 2008; Fell 2010), ympäristöhyödyt 

(Alasaarela ym. 2012; Rametsteiner ym. 2007), mutta kuluttajilla on näyttänyt 

olevan tutkimusten mukaan epävarmuutta puusta ympäristöystävällisenä materi-

aalina (Rämö 2012; Rametsteiner 2007). Joitakin tutkimuksia on, että puuhun 

liitetään positiivisia ominaisuuksia (esim. Rice 2006) esimerkiksi huonekaluina 

(Hakala ym. 2015) ja yleisellä tasolla materiaalina (Jaskari 2011), mutta suoma-

laista tutkimusta puusta ja muista materiaaleista koko kodin sisätilojen ja sisus-

tuksen merkityksessä ei ole tehty, vaan kansainväliset tutkimuksetkin näyttäisivät 
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keskittyneet usein yhden asian tarkasteluun esimerkiksi puun esteettisten omi-

naisuuksien vaikutukseen kaapinovissa (Nakamura & Kondo 2008) tai puun ver-

tailuun suhteessa keinotekoiseen materiaaliin lattioissa (Spetic ym. 2007).  

 

Tämä tutkimus näytti, että puu ja luonnonmateriaalit ovat suomalaisille erityisen 

arvostettuja sisustuksessa ja sisätiloissa ja muovi ja muut keinotekoiset materi-

aalit nähdään epämieluisina sisustus- ja pintamateriaaleina kodin kontekstissa. 

Tutkimus nosti esille kuluttajien puulle antamia merkityksiä kuten sen tuoman 

luontomerkityksen sisätiloissa sekä hyvinvointiin ja estetiikkaan liittyvät merkityk-

set. Suomalaisten puuhun liittämät kategoriat löytyivät. Kategoriat rakentuivat po-

sitiivisista ominaisuuksista, jolloin aiempi yhteys puun liittämisestä luontoon vah-

vistui, puun esteettisyys sekä perinteisenä että trendikkäänä materiaalina sai tu-

kea, kuluttajien puulle antama merkitys hyvinvoinnin ja tunnelman näkökulmasta 

tuli esille sisätilojen kontekstissa ja puun epäsuotuisuus nähtiin liittyvän sen omi-

naisuuksiin, jotka ilmensivät rauhattomuutta. Tässä tutkimuksessa vastaajat nos-

tivat esille puuhun liittyviä positiivisia ominaisuuksia liittyen esimerkiksi sen luon-

nollisuuteen, aitouteen ja elävyyteen.  

 

Jonssonin ym. (2008) tutkimuksessa tuli esille, että puun luonnollisia ominaisuuk-

sia tulisi korostaa. Kansainväliset tutkimukset ovat tuoneet esille, kuluttajien on-

gelmat puun ominaisuuksien tunnistamisessa lajikohtaisesti (Roos ym. 2005; 

Bowe & Bumgardner 2004), mutta kuluttajien ominaisuuksien tunnistamista ylei-

sesti puumateriaaleista ei ole tutkittu. Tutkimus toi esille, että suomalaiset kulut-

tajat ovat hyvin perillä puun ominaisuuksista ja niiden yhteydestä käytettävyy-

teen. Samalla tutkimus nosti esille, että puun ominaisuudet voivat vähentää sen 

sopivuutta joihinkin käyttötarkoituksiin.  

 

Tämä tutkielma on avannut suomalaisten puhetta puusta eri näkökulmista sekä 

sitä, millainen suhde suomalaisella kuluttajilla on puuhun. Tutkielma antoi laajan 

kuvauksen siitä, miten puusta puhutaan ja miten siihen suhtaudutaan sisätilojen 

materiaalina. Suomalaisten suhdetta puuhun sisätilojen ja sisustuksen materiaa-

lina ei ole tutkittu aiemmin tässä laajuudessa. Sen vuoksi erityisen merkityksel-

listä on tässä tutkimuksessa esiin nousseet merkitykset, ajatukset ja kokemukset, 
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joita suomalaiset kuluttajat antavat puulle. Tutkielma esitteli suomalaisten kulut-

tajien ja puun välistä suhdetta kokonaisuutena, joka ei ole aiemmissa tutkimuk-

sissa tullut esille.  

 

Tutkimusaukot puusta 

 
Tutkielmaprosessissa ja tulosten perusteella on syntynyt lisätutkimustarpeita. 

Jatkotutkimuksissa olisi kiinnostavaa ja tarpeellista tutkia tarkemmin, mitä suo-

malaisten puusuhteen taustalla on. Nyrud ja Bringslimark (2010) ovat sanoneet, 

että olisi tarpeellista tutkia, missä sisätiloissa on hyötyä luonnon elementeistä ja 

kuinka paljon (mt., 215). Tutkielman laajuuden ja rajauksen vuoksi näkökulma 

siitä, missä kohteissa ja konteksteissa puu koetaan hyväksi ja tarkoituksenmu-

kaiseksi jäi pois, joten jatkotutkimuksissa olisi kiinnostavaa lähestyä aihetta puu-

materiaaleista eri muodoissa ja erilaisissa sisätilojen konteksteissa. Tutkimus 

puun vaikutuksista erilaisissa määrissä ja käyttökohteissa suomalaisen kodin 

kontekstissa olisi hyödyllistä sekä suunnittelun, että kuluttajia palvelevien tuottei-

den kannalta 

 

Puun vaikutukset ovat mitattavissa psykofysiologisesti eli voimme nähdä puun 

hyödyllisyyden sen sisällyttämisessä miljööseen (Nyrud & Bringslimark, 2010, 

214). Tsunetsugun ym. (2005, 1345) tutkimuksessa sisustuksen vaikuttavuus ih-

miseen näkyi molemmissa koehuoneissa fysiologisissa vasteissa. Sisustusvalin-

noilla on merkitystä ihmiseen fysiologisesti ja vaikutukset tulisi ottaa huomioon 

suunnittelussa (mt., 1346). Miilumäki ja Autio (2019, 58) sanovat, että asukkaan 

kannalta asunnossa tärkeää on turvallisuus, toimivuus sekä miellyttävyys ja va-

linnoissa tulisi huomioida puumateriaalin tarjoamat mahdollisuudet. Tarkempi tut-

kimus puun ominaisuuksista ja sen vaikutuksista käytettävyyteen eri näkökul-

mista olisi tarpeellista. Jonssonin (2008, 675) tutkimuksen yksi keskeinen anti oli, 

että puutuotteiden valmistuksessa ja suunnittelussa, tulisi korostaa niiden luon-

nollista alkuperää eli puun positiivisia puolia kuten prosessoimattomuutta, elävää 

struktuuria, kaunista väriä ja luonnollisuutta. 

 

Vaikka kuluttajilla näyttää olevan paljon tietoa puun ominaisuuksista ja ajatuksia 

siitä, mistä he pitävät esiintyi myös virheellisiä käsityksiä. Epätietoisuus puuhun 
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liittyvistä seikoista, on tullut esille aiemminkin (Rametsteiner ym. 2007; Bowe & 

Bumgardner 2004) Tutkimuksessa ei kysytty vastaajilta lajikohtaisuuteen liitty-

vistä kuvauksista sekä puulajikohtaisuuden vaikuttavuudesta mieltymykseen ma-

teriaaleista, vaan puusta puhuttiin yhtenä materiaaliryhmänä. Tutkimuksessa 

vastaajat nostivat kuitenkin esille puulajikohtaisuutta esimerkiksi lajin, värin tai 

sävyn suhteen. Myös aiemmat kansainväliset esimerkiksi Bowe ja Bumgardner 

(2004) ja Roos ym. (2005) antavat osviittaa siitä, että lajikohtaisuudella on vaiku-

tusta. Puulajien tuominen esille kysymyksissä olisi voinut antaa tarkempaa ku-

vausta siitä, miten erilaiset puumateriaalit koetaan suhteessa toisiinsa.  

 

Rametsteiner ym. ovat tuoneet esille, että osa ihmisistä ei osaa sanoa, mitä he 

ajattelevat ilmastonmuutoksen torjumisestä käyttämällä puuta uusiutumattomien 

materiaalien sijaan. Osa ihmisistä ei myöskään kokenut tietävänsä aiheesta. (Ra-

metsteiner ym., 2007, 16-17.) Kuluttajien tietoisuus puun käytön yhteydestä il-

mastonmuutoksen torjuntaan näyttäisi olevan epävarmaa. Tämä herättää jatko-

tutkimus tarpeen, jossa suomalaisten kuluttajien käsityksiä tutkittaisiin tarkem-

min, sillä tietoisuuden lisääminen puunkäytöstä ilmastonmuutoksen torjunnan 

keinona on merkittävä.  

 

Raumaa (2003, 203) lainaten kotitaloustieteen kysymyksiin lukeutuu esimerkiksi 

kotitalouden toiminta niin talouden, kulttuurin ja sosiaalisuuden alueilla. Näin ol-

len niiden pitäisi myös näkyä kotitaloustieteellisen tutkimuksen kentällä mahdol-

lisimman laajasti. Resurssien ymmärtäminen on kotitalousopetuksessa tärkeää, 

sillä kotitalousopettajan tulisi alansa asiantuntijana selvittää, millainen materiaa-

lituntemus on kodeissa tarpeen nykyisin ja tulevaisuudessa. Kotitaloustieteessä 

tulee tarkastella ruokaan- ja kuluttamiseen liittyvien tekijöiden lisäksi esimerkiksi 

materiaalintajua kestävyyskasvatuksen näkökulmasta (Autio, 2019, 49.)  

 

Kotitalous on osa kulttuuritieteitä, jotka ovat kiinnostuneita kotitaloudesta ja sen 

vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa (Rauma, 2003, 202-203). Kotitaloustie-

teellinen tutkimus kaipaa enemmän avauksia erilaisista tutkimusaiheista, jotka 

liittyvät sen asumisen, arjen, kuluttajuuden ja materiaalien tutkimiseen tieteen-

alamme näkökulmasta. Tutkielmassani halusin omalla työlläni lisätä kotitalous-
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tieteessä tehtyä materiaalitutkimusta kodin kontekstissa kuluttajan näkökul-

masta. Haverinen jo 1996 nostaa esille kysymykset kotitaloustieteellisen tutki-

muksen kysymyksistä ja lähestymistavoista, jolle (mt., 2) monitieteiset lähesty-

mistavat on nähty edellytyksenä. Kotitaloustiede voi yhdistää muiden tieteiden 

näkökulmia, joita se voi lähestyä oman tieteen alan näkökulmasta (mt., 3) Tämä 

Pro gradu -tutkimus on kotitaloustieteellinen tutkimus monitieteisestä tutkimusai-

heesta. 
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LIITE 1 

Kuvio 1. Kulutuksen ulottuvuudet ja kuluttajan toiminnalliset asemat (Ilmonen, 

2007, 71) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kulutuksen 
taloudellinen 

asbekti: valitsija

Kulutuksen 
tavaraopillinen 

asbekti: käyttäjä

Kulutuksen 
symbolinen 

asbekti: 
kommunikoija

Kulutuksen 
produktiivinen 

asbekti: tuottaja/ 
kulutustyölainen

Vaihtoarvo: markkinat 

Käyttöarvo:  
kansalaisyhteiskunta  



 

109 
 

LIITE 2 

Haastattelurunko 

 

Ihannekoti 

 

Kuvittele, että asumisen ratkaisuihin ei vaikuttaisi: taloudelliset syyt, sijainti tai 

sääolosuhteet. Voit tehdä ratkaisujasi puhtaasti sen perusteella, mitä vain sinä 

itse haluat ja toivot kodiltasi.  

 

Mitä näet ensimmäisenä? 

Millaiselta kotonasi näyttää? 

Millainen tunnelma siellä vallitsee?  

Mitä värejä näet?  

Mitä muuta näet? 

Miltä jalkapohjien alla tuntuu?  

Minkälainen lattia jalkapohjien alla on? 

Miltä kotonasi tuoksuu?  

Mitä materiaaleja kotonasi on? 

Millaisia materiaaleja kotonasi olevat huonekalut ovat? 

Jos mainitsee puuta niin millaista puuta? 

Mitä materiaalia seinissä on? 

Mitä ikkunasta näkyy? 

Mitä materiaaleja kylpyhuoneessa on? 

Mitä materiaaleja on makuuhuoneessa? 

Millä sanoilla kuvailisit kotiasi?  

Mitä ääniä kotonasi kuuluu, jos siellä liikkuu?  

Millaisia pintoja kotonasi on? Kuvaile niitä?  

Onko kotonasi esineitä, jos on millaisia? Onko niitä paljon vai vähän?  
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LIITE 3 

Teemahaastattelu kysymykset 

 

Apuna käytetty Katri Palosen Gradun haastattelukysymyksiä 

 

PERUSTIEDOT  

 

-Nimi 

-ikä 

-Sukupuoli 

-Kaupunki 

-Ammatti/tehtävä/koulutus 

-Perhe 

-Onko kotieläimiä 

-Asumismuoto (kerrostalo, rivitalo, paritalo, omakotitalo, muu) 

-Omistusasunto, asumisoikeusasunto vai vuokra-asunto 

-Miten kauan aikoo asua eli onko kyseessä väliaikainen vai pysyvämpi ratkaisu 

-Rakennusvuosi 

-Onko voinut vaikuttaa sisätilan materiaaleihin 

-Kalustettu vai kalustamaton 

-Mitä materiaalia rakennus on ulkoapäin 

 

NYKYISET ASUMISOLOSUHTEET 

 

-Mikä nykyisessä asumisessa miellyttää tai tuo viihtyisyyttä?  

-Mitä haluaisit muuttaa nykyisessä asumisessa?  

-Miten päädyit asumaan nykyiseen asumismuotoon?  

-Millainen tämä nykyinen asunto oli, kun kävit katsomassa tätä?  

-Teitkö muutoksia muuttaessasi tähän nykyiseen asuntoon, jos teit mitä?  

-Mihin kiinnitit täällä ensimmäisenä huomiota?  

 

VALINTA 

-Millä perusteella teette sisustusvalintoja?  

-Kuinka paljon hinta vaikuttaa valintoihisi?  

-Onko materiaalilla sinulle väliä?  

-Kuka päättää sisustusvalinnoista/sisätilan materiaaleista?  

-Mitkä asiat vaikuttavat materiaalivalintoihin? 

-Vaikuttaako sisustusratkaisuissa materiaalit valintoihinne?  

-Huonekaluja hankittaessa, mihin kiinnität huomiota?  

 

 

 

PUUMATERIAALIT 
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-Mitä ajattelet puusta materiaalina?  

-Mitä ajatuksia puulattia herättää?  

-Mitä mieltä olet puusta sisustusmateriaalina? (Kestävyys, lujuus, estetiikka, 

laatu, maine?)  

-Mihin puu sopii käytettäväksi asunnon sisällä, mihin ei?  

-Maksaisitko enemmän puusta sisustusmateriaalina? Esim. Jos olisi muuten sa-

manlaiset 

-Mitä mieltä puumateriaalin terveellisyydestä asunnossa? Esim. Mitä mieltä si-

säilman laadusta puurakennuksessa?  

-Minkälaisia odotuksia/ajatuksia sinulla on puun turvallisuudesta? 

-Missä haluaisit puun tulevan esille rakennuksessa/asunnossa – näkyvän/ilme-

nevän muuten? Miksi?  

-Missä ET haluaisi puun näkyvän tai ilmenevän? Miksi? 

 

 

HYVINVOINTI 

 

-Mikä sinulle asumisessa tuo hyvinvointia tai viihtyvyyttä?  

-Saako asunnon materiaalit tuoksua joltakin, mitä ovat sallitut tuoksut?  

-Millaisia materiaaleja makuuhuoneessa, olohuoneessa tai keittiössä kannattaa 

olla, jotta se palvelee parhaiten tarkoitusta?  

 

ASUMISPREFERENSSIT 

 

-Jos pitää valita onko merkittävintä hyvät kulkuyhteydet, sijainti, ympäristö, asun-

non koko, asunnon mieleisyys vai hinta, niin mitkä nousevat merkittävimmiksi te-

kijöiksi? 

-Ketä kaikkia asumisessa otetaan huomioon?  

-Onko asumistoiveita mahdollista toteuttaa?  

 

 

LUONTOSUHDE 

 

-Onko tärkeää, että kodin lähellä on luontoa?  

-Millainen on mieleinen luontoympäristö sinulle, mitä siellä on?  

-Millaiset näkymät ikkunasta on mieleiset?  

 

IHANNEKOTI 

 

-Millainen olisi sinun ihannekoti?  
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LIITE 4 

Kuva-analyysi haastateltaville 

 

Mukaillen osittain Ricen ym. (2006) ideaa 

 

 

 Haastateltaville näytetään esimerkiksi 30 kuvaa 

 30 kuvaa valikoitui tarkoin määritellyin perustein (esimerkiksi sen mukaan, 

mitä materiaaleja niissä on, paljonko ikkunoita on jne.) 

 Haastateltavia pyydetään luokittelemaan ne kolmeen ryhmään: mieleiset, 

epämieluisat ja neutraalit  

 Valinnoista keskustellaan, yrittäen löytää vastauksia siihen, mikä niissä 

miellyttää tai ei miellytä, herättää tunteita ja ajatuksia puolesta ja vastaan. 

 

Esimerkkikysymyksiä 

 

-Miksi kuva x tuntuu miellyttävältä? 

-Miltä arvelet, että kuvan x lattia tuntuisi? 

-Millainen tunnelma kuvassa x on? 

-Miksi kuvan x huone tuntuu epämieluisalta? 

-Mihin kiinnitit kuvassa x huomiota? 

 

 

Tavoitteena olisi päästä pois ajatuksesta, että osallistujat vastaavat kuten heidän 

oletetaan vastaavan. Hypoteesina on, että koska monet ihmiset ovat usein melko 

visuaalisia, monien on helpompi puhua asioista, kun on jotain konkreettista ja 

todellista, josta lähteä liikkeelle. Herättää samalla ajatuksia ja saattaa olla yllätyk-

sellistä niin haastateltavalle itselleen, kun haastattelijalle. Mihin ihmiset kiinnittä-

vät huomiota. Mikä on oikeasti tärkeää tai lisää viihtyvyyttä. 
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LIITE 5 

Kyselylomakkeen kysymykset 

Kentän otsikko Kysymyksen koodi Vastauksen 

koodi 

Tallennus id 59  

Perustiedot Perustiedot 
 

Sukupuoli Sukupuoli 
 

Ikä Ikä 
 

Mieleisyys Mieleisyys 
 

Mistä materiaaleista pidät sisus-

tuksessa? Mistä et? 

Mistä materiaaleista pidät sisustuksessa? 

Mistä et? 

 

Valinta ja vaikuttavat tekijät Valinta ja vaikuttavat tekijät 
 

Mitkä seikat huomioit, kun sisustat 

kotiasi? 

Mitkä seikat huomioit, kun sisustat kotiasi? 
 

Tunnelma ja mielikuvat Tunnelma ja mielikuvat 
 

Kuvaile millaisia tunnelmia ja mie-

likuvia puu sisustuksessa herät-

tää? Missä puu on esteettistä? Mi-

hin se ei mielestäsi sovi? 

Kuvaile millaisia tunnelmia ja mielikuvia puu 

sisustuksessa herättää? Missä puu on esteet-

tistä? Mihin se ei mielestäsi sovi? 

 

Puumateriaalit ja sisustus Puumateriaalit ja sisustus 
 

Millainen puu on huonekalujen ma-

teriaalina? 

Millainen puu on huonekalujen materiaalina? 
 

Millainen puu on sisätilojen pinta-

materiaalina? (Lattia, seinä, katto, 

ovet, tasot) 

Millainen puu on sisätilojen pintamateriaalina? 

(Lattia, seinä, katto, ovet, tasot) 

 

Miten puun eri ominaisuudet vai-

kuttavat sen käyttöön sisustuk-

sessa ja sisäpinnoilla? 

Miten puun eri ominaisuudet vaikuttavat sen 

käyttöön sisustuksessa ja sisäpinnoilla? 

 

Sähköpostiosoite arvontaa varten Sähköpostiosoite arvontaa varten 
 

Osallistun arvontaan Osallistun arvontaan 
 

Sähköpostiosoite Sähköpostiosoite 
 

Jos olet lisäksi kiinnostunut osallis-

tumaan kuvahaastatteluun sa-

masta aiheesta, valitse tämä. Jos 

et halua osallistua haastatteluun, 

voit jättää tämän kentän tyhjäksi  

Jos olet lisäksi kiinnostunut osallistumaan ku-

vahaastatteluun samasta aiheesta, valitse 

tämä. Jos et halua osallistua haastatteluun, 

voit jättää tämän kentän tyhjäksi  
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LIITE 6 

Kyselylomakkeen kysymykset ja lisätiedot 

 

MIELEISYYS 

Mistä materiaaleista pidät sisustuksessa? Mistä et? 

Lisätieto: Tarkoitetaan esimerkiksi seinät, katto, lattia, tasot, huonekalut, tavarat 

ja muut sisustuselementit 

 

VALINTA JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Mitkä seikat huomioit, kun sisustat kotiasi? 

Lisätieto: Esimerkiksi ketä valinnoissa otetaan huomioon, kuka tekee päätökset, 

hinta, laatu, materiaali, mitkä arvot ovat taustalla, mihin kiinnitetään huomiota jne. 

 

TUNNELMA JA MIELIKUVAT 

Kuvaile millaisia tunnelmia ja mielikuvia puu sisustuksessa herättää? Missä puu 

on esteettistä? Mihin se ei mielestäsi sovi? 

Lisätieto: Voit myös vastata kysymykseen valitsemalla jonkin elementin, jonka 

kautta sisustusta tarkastelet. Esimerkiksi: Miltä se tuntuu? Miltä se näyttää? Mil-

laisen tunnelman luo ja Millaisen vaikutelman antaa? 

 

PUUMATERIAALIT JA SISUSTUS 

Millainen puu on huonekalujen materiaalina? 

Lisätieto: Arvioi ja kuvaile puuta huonekalujen materiaalina 

Millainen puu on sisätilojen pintamateriaalina? (Lattia, seinä, katto, ovet, tasot) 

Lisätieto: Arvioi ja kuvaile puuta sisätilojen pintamateriaalina 

Miten puun eri ominaisuudet vaikuttavat sen käyttöön sisustuksessa ja sisäpin-

noilla? 

Lisätieto: Esimerkiksi: väri, sävy, kovuus, kuviot, puusyyt 
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LIITE 7: Puun ominaisuudet ja käytettävyys 

Sana tai ryhmä Perustelut 

  

Kestävävyys Kestävyys mainitaan positiivisesti 98 kertaa aineistossa 

puuhun liittyen (kestävä, kestävyys, kulutuksen kesto ja 

kestää). Synonyymejä ei ole huomioitu tai muita ilmai-

suja, joilla viitataan samaan asiaan. Puuta kuvattiin ai-

neistossa niin usein kestäväksi, että se vaikuttaisi ole-

van merkittävä puhetapa puusta puhuttaessa. 

Käsiteltävyys Huolto ja käsittely: Puun ominaisuudet vaativat käsittelyä 
tai puuta voidaan käsitellä. Tähän ryhmään valitsin 
kaikki, jotka liittyivät huoltoon tai käsittelyyn. Sellaiset 
kertoivat puun huollettavuudesta ja käsiteltävyydestä pa-
kollisena tai mahdollisena.  
 

Käytännöllisyys/Epäkäy-
tännöllisyys 

Puuta pidetään käyttökelpoisena tai ei pidetä käyttökel-
poisena sisätiloissa ja sisustuksessa. Vastauksilla sel-
västi viitataan siihen, pidetäänkö puuta materiaalina 
käyttökelpoisena. 
 

Kosteus ja kosteusbuffe-
rointi 

Kun puhutaan puusta, kuluttajat ottavat puheeksi kos-

teuteen liittyvät seikat ja ongelmat puun käytössä. 

Materiaali tuntu ja fyysinen 
olemus 

Puun ominaisuudet liittyen sen fyysiseen olemukseen 
kuten kovuuteen ja pehmeyteen, raskauteen, keveyteen, 
tukevuuteen. Tähän tuli kaikki kuvaukset, jotka tuntuivat 
kuvaavan puun tuntua, taktillisuutta, pehmeyttä, ras-
kautta ja muita sen fyysisiä ominaisuuksia. 
 

Ulkonäkö Puusta puhuttaessa otetaan esille sen esteettiset omi-

naisuudet, joista puhuttaessa puhutaan etenkin puun 

sävystä, väristä, oksaisuudesta ja syisyydestä. 

Akustiikka ja eristävyys Puun ominaisuudeksi mainittiin aineistossa akustisuu-

teen ja eristävyyteen liittyviä seikkoja. 

Eläminen Vastaajat toivat ilmi puun elävän luonteen. Tähän osi-

oon luokittelin kohtia, jotka kertoivat puun elämisestä, 

käytössäkin.  

Ekologisuus Puun kierrätettävyys ja ekologisuus tuotiin esille vas-

tauksissa. Puun ekologisuutta ei kuitenkaan välttämättä 

perusteltu vastauksissa. 

Sisäilma Puun hengittävyys ja edut sisäilman kannalta tuotiin 

esille. 

Puulaji Vastaukset toivat esille puulajin vaikuttavuuden ominai-

suuksien ja käytön kannalta.  
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Värimuutokset ja herkkyys 
vaikutuksille 

Vastaajat pohtivat puun käytettävyyttä sen herkkyyden 

ja muuntumisen kannalta ja nostivat esille alttiuden ym-

päristövaikutuksille (värimuutokset, kolhiintuminen ja 

naarmuuntuminen) 

Turvallisuus 
 

Joku vastaaja otti esille myös näkökulman puusta tur-

vallisena materiaalina. 

Tuoksu Jotkin harvat vastaajat toivat esille myös puun tuoksu -

ominaisuuden. 

Ei sovi muihin Muutama vastaaja ei osannut arvioida miten puun omi-
naisuudet vaikuttavat käytettävyyteen. 
 
Muut kohdat ja vastaajan tarkoitus hankalasti ymmär-

rettävissä. 
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LIITE 8: Puun ominaisuudet ja käytettävyys esimerkkejä ryhmittäin 

Sana tai ryhmä Esimerkki aineistosta 

Kestävyys Monipuolisuus ja kestävyys ovat hyviä puolia, voi 
käyttää moneen paikkaan. V53 
 
Arvostan puun kulutuksenkestoa eikä pienet kolot 
ja naarmut puupinnoilla haittaa. V20 
 

Käsiteltävyys Puu tuo lämpöä sisustukseen, jos on pelkkää mus-
taa tai valkoista niin näyttää aneemiselta, puu on 
pehmeää ja kutsuvaa.puu tuo arvokkuutta sisustuk-
seen. Puu ei kuitenkaan ole käytännöllisin vaihto-
ehto, koska esim puutasoja täytyy vuosittain hioa ja 
laittaa uutta pinnoitetta. V38 
 
Muokattavuus asettaa hieman rajoitteita V73 (omi-
naisuudet ja käytettävyys) 

Käytännöllisyys/ 
Epäkäytännöllisyys 

Onko käyttökelpoisempaa V87(millainen puu on 
huonekalujen materiaalina) 
 
Karhea käsittelemätön puu on vaikea siivota ja se 
tuntuu joskus liian epähygieeniseltä esim. Keitti-
öön. V88 

Kosteus ja kosteusbufferointi Lämmin, kova, kestävä, mutta myös herkkä, elä-
män jäljet näkyvät, huollettava. Reagoi ilmastoon. 
Moniulotteinen, kutsuva. Painava. V14(Millainen 
puu on huonekalujen materiaalina) 
 
Yhdessä entisessä asunnossa oli puutasot kylppä-
rissä. Siihen kun unohdit jonkun purnukan päiväksi 
niin musta rengas heti. En koe puuta helppona ma-
teriaalina. Sitä pitää hoitaa ja ehkä vähän varoakin. 
Puu lattiamateriaalina on miellyttävä, mutta sitä saa 
myös varoa. V41 
 

Materiaalin tuntu ja  
fyysinen olemus 

se kutsuu koskettamaan ja kokeilemaan sen pintaa 
(erityisesti, jos se on jätetty rosoiseksi ja näkyy "pui-
suus", puunsyiden koukerot. V61  
 
Lattiassa mikään ei tunnu ihanammalta jalkaa vas-
ten kuin puu. Se on samalla pehmeä ja samalla 
kova. Seinissä puu toimii kosteuden imijänä ja luo-
vuttajana vuorokauden tarpeiden mukaan, loistava 
ja tärkeä ihmisen eämän mukavuudelle ja tervey-
delle. Puu on tukeva ja sillä on monia mahdollisuuk-
sia, jotka osa ihmisistä unohtaa. V94 (millainen puu 
on sisätilojen pintamateriaalina) 
 

Ulkonäkö  Itse suosimme kylmiä/neutraaleja värisävyjä, joten 
esim. keltaiseen tai punaiseen taittavat puumateri-
aalit eivät sovi meille. V3 
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Vaaleat värit ja sävyt luovat valoisan ja kodikkaan 
tunnelman. Liikaa kuviointi luo levottomuutta. Ta-
sainen mutta elävä pinta on rauhallinen. Puusyyt 
saavat näkyä mutta liika oksisto tai kirjava väri on 
rauhaton. v20 
 
Puussa on kaunis oma kuvio, joten se sopii mo-
neen. Lisäksi pidän sen ekologisuudesta. V75 (omi-
naisuudet ja käytettävyys) 

Akustiikka ja eristävyys Se tuo lämpöä, se hengittää, se ei kaiu tai kopise, 
mutta lattiana narahtelee kotoisasti. V19 (Millainen 
puu on sisätilojen pintamateriaalina) 
 
Puu vaatii hoitoa ja huolenpitoa. Varsinkin jos sitä 
ei ole lakattu tai vahattu tai maalattu.Puu imee 
ääntä eli pehmentää kaikumista. V90 

 

Eläminen Puulla on muisti, mikä tarkoittaa sitä, että se saat-
taa aikojen saatossa vääntyillä siihen suuntaan, jo-
hon on luonnossa ollut kasvamassa. Tähän on hy-
vän rakentajan ja sisustajan varautua. Oikeanlai-
sella työstämisellä tämä asia voidaan saada kui-
tenkin hyvin hallintaan. Puu on lämpöinen materi-
aali -toisin kuin esimerkiksi metalli, lasi tai nahka 
V36 

Ikääntyessä se saattaa alkaa halkeilemaan. Puu 
vaikuttaa akustiikkaan. V37 (Millainen puu on huo-
nekalujen materiaalina) 

Ekologisuus Hyvä: kestää pitkään ja on yleensä kierrätettävä 
V13 (Millainen puu on huonekalujen materiaalina) 
 
Puu sopii melkein kaikkeen, koska sen voi tarvi-
tessa lakata tai maalata haluamansa väriseksi. se 
on lämmintä ja ekologista. V59 
 

Sisäilma  seinissä hyvä valinta, etenkin hirret(egologisia ja ei 
tule sisäilma ongelmia tod.näköisesti). V8 (Millai-
nen puu on sisätilojen pintamateriaalina) 
 
Kestävä,  ja sitä voi usein hioa uudelleen uudenve-
roiseksi. Tulee edulliseksi pitkäikäisyyden vuoksi. 
Hyvä hengitykselle ja allergikoille ja kaikille. V63 
(Millainen puu on sisätilojen pintamateriaalina) 
 

Puulaji  
On katsottava mihin tarkoitukseen käyttää mitäkin 
puumateriaalin. Eri puulajikkeiden ovat eri vahvui-
sia ja kestävät eritavalla käyttöä. Puulajikkeiden va-
littaessa on mietittävä tarkkaan mihin käyttötarkoi-
tukseen se tulee.  Sisustuksessa mietin paljon 
myös puun värimaailmaa ja sitä ettei se tee liian 
raskaaksi sisustuksen yleisilmettä. V52 
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Useimmat puulajit myös ovat kulutusta kestävää 
ainesta, paitsi mäntyyn tulee herkästi koloja ja sitä 
välttelen sen vuoksi. V27 (Millainen puu on huone-
kalujen materiaalina) 

Värimuutokset ja  
herkkyys vaikutuksille 

Otettava huomioon esteettisten ominaisuuksien li-
säksi kosteudenkestävyys, herkkyys UV- säteilylle 
(käsittelyt) V13 
 
Liikaa kosteutta puu ei kestä, varsinkin jos sitä ei 
ole käsitelty. Myös esimerkiksi pehmeät puulajit 
saattavat kolhiintua. Lisäksi jotkin puupunnat ime-
vät lian ja tahrat itseensä ja soveltuvat huonosti esi-
merkiksi ruokapöydäksi. V55(ominaisuudet ja käy-
tettävyys ) 
 
Lattialämmityksen kanssa, parketti on todella mu-
kava jalalle. Joskus olisin halunnut isommankin sei-
näpinnan paneelia, mutta kellastuminen häiritsisi, 
vaikka on toki keinoja vähentää sitä. V84 
 

Turvallisuus Kaksi mielikuvaa. Ensinnäkin tummuneet mäntypa-
neelit  ja katto samasta materiaalista- tunkkainen, 
rauhaton, ei miellytä silmää. Toisaalta hirsirakentei-
nen talo tai julkinen rakennus, joka voi olla hyvinkin 
valoisa ja raikas. Huonekaluissa puumateriaali tun-
tuu turvalliselta ja ajattomalta. V45  

 

Tuoksu Männyn kuviointi tuo mieleen mökin ja on omalla ta-
vallaan kaunis. Huonekaluissa männyn tuoksu on 
mielestäni miellyttävä ja rauhoittava. V19 

Lattioihin kannattaisi laittaa kovaa puuta, ettei 
naarmuuntuisi. Tuoreena puu tuoksuu hyvältä. 
Puu kellastuu ajan mittaa jolloin se ei ole niin ki-
vannäköinen V38 

Ei sovi muihin en tiedä, vaikea kysymys, en ole asiantuntija V59 
(ominaisuudet ja käytettävyys) 
 
Todellinen vaikuttava tekijä, jota et ole ottanut huo-
mioon on raha. Suurin osa kuluttajista valitsisi ko-
vasta puusta tehdyn lankkulattian mielummin, kuin 
laminaattilattian, mutta laminaattilattia on huomat-
tavasti edullisempaa.V79 
 
Puussa on otettava huomioon, että se voi turvota 
tai muuten vaurioitua kosteudesta, joten ei sovi esi-
merkiksi saunan lattiaksi. Puu ei myöskään kestä 
kovaa kuumuutta, joten keittiössä kannattaa olla 
puutasojen lisäksi esim. kivitasoja. V92 (ominaisuu-
det ja käytettävyys) 

  

 


