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1 Johdanto 

 

Asuntomyynti-ilmoituksia julkaistaan nykyään pääosin verkossa asuntoilmoituksiin sekä 

asunto- ja tavaramyyntiin erikoistuneilla sivustoilla. Tämä helpottaa sekä asunnon ostajien pää-

syä selailemaan ilmoituksia omilla rajausperusteillaan että asuntoaan itse myyvien ihmisten ja 

kiinteistönvälittäjien työtä asunnon myynnissä ja markkinoinnissa potentiaalisille ostajille. 

Verkossa julkaistu asuntomyynti-ilmoitus luodaan usein sivuston tarjoamalle valmiille poh-

jalle, jolloin se auttaa täyttämään siihen kaikki tarvittavat tiedot asunnosta. Verkossa julkaistu 

asuntomyynti-ilmoitus on myös multimodaalinen, jolloin siihen on helppo lisätä useita kuvia ja 

asunnon sijainnin voi merkitä tarkasti kartalle. Näiden elementtien lisäksi asunnonmyynti-il-

moitukseen tulee etualalle asunnon myyjän itsensä tai kiinteistönvälittäjän kirjoittama lyhyehkö 

tekstiosa, jossa asunnosta kerrotaan omin sanoin. Tällaista tekstiosaa kutsutaan yleisesti asun-

tomyynti-ilmoituksen yhteydessä esittelytekstiksi. Vaikka saman verkkosivuston valmiille poh-

jalle tehdyt asuntomyynti-ilmoitukset muistuttavatkin toisiaan paljon, on sekä rakenteellisia 

että sisällöllisiä eroja eniten nimenomaan esittelyteksteissä. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on valaista asuntomyynti-ilmoitusta erityisesti esittelytekstin 

osalta ja selvittää, mitä funktioita esittelytekstillä asuntomyynti-ilmoituksen kontekstissa on. 

Esittelytekstin ensisijainen päämäärä on tietenkin sama kuin asuntomyynti-ilmoituksella ylei-

sesti: sen tehtävänä on antaa potentiaaliselle ostajalle tietoa myytävästä asunnosta ja markki-

noida asuntoa niin, että ostaja kiinnostuisi ja tulisi asuntonäyttöön. Tätä yleistä tavoitetta esit-

telyteksti yhdessä muiden asuntomyynti-ilmoituksen osien kanssa pyrkii saavuttamaan. Jotta 

päämäärä voidaan saavuttaa, on tunnettava esittelytekstiä tekstilajina ennen tekstin tuottamista. 

Tällöin on tarpeen tarkastella esittelytekstiä lähemmin ja selvittää, minkälaisista pienemmistä 

osista se koostuu. Tätä selvitän tutkimalla, minkälaisista funktionaalisista vaiheista esittelyteks-

tit koostuvat ja miten nämä vaiheet toteutuvat kielellisesti. Tutkimuskysymykseni ovatkin seu-

raavat: 

 

1. Minkälainen on asuntomyynti-ilmoituksen esittelytekstin funktionaalinen rakenne? 

2. Millainen esittelyteksti on osatekstilajina asuntomyynti-ilmoituksen tekstilajin kontekstissa? 
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Asuntomyynti-ilmoituksia tai niihin sisältyviä esittelytekstejä on fennistiikassa tutkittu todella 

vähän juuri tekstilajin näkökulmasta. Ainoastaan Rajala (2012) on tutkinut asuntomyynti-il-

moituksen rakennetta ja houkuttelevuutta Pirkanmaalla ilmestyneessä Kotiavain-lehdessä jul-

kaistuissa asuntomyynti-ilmoituksissa keskittyen erityisesti asuntomyynti-ilmoituksen meta-

funktioihin. Rajala (mts. 32) on ensiksi hahmottanut painetun asuntomyynti-ilmoituksen proto-

tyyppisen rakenteen, jonka hän on katsonut valtioneuvoston asuntojen markkinoinnissa annet-

tavista tiedoista annetun asetuksen perusteella koostuvan vähintään viidestä, mutta aineistonsa 

perusteella yhteensä kuudesta funktionaalisesta jaksosta. Esittelen Rajalan (mp.) asuntomyynti-

ilmoituksista hahmottamia funktionaalisia jaksoja tarkemmin luvussa 3, jossa kerron aiem-

masta tekstilajin funktionaalisen rakenteen tutkimuksesta.  

 

Rajalan (2012) tutkimuksessa pääasiallinen näkökulma on kuitenkin ollut asuntomyynti-ilmoi-

tuksen houkuttelevuudessa eli siinä, millä tavoin se pyrkii täyttämään tavoitteensa eli saamaan 

potentiaalisen ostajan kiinnostumaan asunnosta ja tulemaan asuntonäyttöön. Täten Rajala on 

selvittänyt systeemis-funktionaalisen teorian metafunktioita apuna käyttäen, että asuntomyynti-

ilmoituksessa houkuttelevuus ilmenee kahden eri merkitysryhmän, konkreettisen ja kuvailevan, 

kautta. Tulosten mukaan houkuttelevuus painetussa ilmoituksessa luodaan sekä järkeen että 

tunteisiin vetoamalla, ja vaikka oletettavaa olisi, että tunteisiin vetoaminen olisi tehokkaampaa 

markkinointia, konkreettisuuden merkitysryhmä painottui aineistossa enemmän. (Rajala 2012: 

65–66.) Koska myös tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on asuntomyynti-ilmoituksen 

promotionaalisuus ja sen myötä houkuttelevuus, on mielenkiintoista selvittää, missä määrin 

painetun asuntomyynti-ilmoituksen ja nykyaikaisemman verkossa julkaistun asuntomyynti-il-

moituksen houkuttelevuutta ilmentävät piirteet vastaavat toisiaan.  

 

Kielitieteellisessä tekstilajitutkimuksessa promotionaalisuus käsitetään hyvin laajasti. Perintei-

senä promotioonalisena genrenä nähdään yleensä mainos, mutta promotionaalisuus voi tulla 

tekstissä ilmi myös erilaisina kielellisinä ja retorisina keinoina, joilla esimerkiksi lisätään jon-

kin asian tunnettavuutta, edustetaan tai markkinoidaan (ks. Bhatia 2005: 213–214, 224–225). 

Tässä tutkimuksessa promotionaalisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea myynnin edistämistä 

erilaisin kielellisin keinoin. Näitä keinoja kartoitetaan verkossa ilmestyvien asuntomyynti-il-

moitusten esittelyteksteissä samalla pohtien itse esittelytekstin roolia yhtenä asuntomyynti-il-

moituksen osana. 
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Tutkimuksen kohteena fennistiikassa asuntomyynti-ilmoitukset ovat kuitenkin olleet jonkin 

verran, vaikka eivät juuri tekstilajin näkökulmasta. Esimerkiksi Seppä (2010) on tutkinut Poh-

jois-Pohjanmaan alueen asuntomyynti-ilmoitusten esittelyteksteissä esiintyviä adjektiiveja. 

Seppä (mt.) on luokitellut esittelyteksteistä löytyviä adjektiiveja merkityksen perusteella ja tut-

kinut siten asuntomyynti-ilmoitusten kieltä ja tyyliä. Myöskään muualla tehtyä kielitieteellistä 

genretutkimusta asuntomyynti-ilmoituksista ei ole löydettävissä. Kong (2006) tosin on tutkinut 

kiinteistökaupparaportteja (Property transaction report) Hong Kongissa ilmestyvissä kiinteis-

töihin keskittyvissä lehdissä. Tutkimuksessa selvisi kiinteistökaupparaportin olevan uudenlai-

nen hybridigenre, jossa yhdistyy hienovaraisesti tekstilajipiirteitä sekä uutisraportista että mai-

noksesta.  

 

Vaikka asuntomyynti-ilmoituksista tehtyä tutkimusta ei ole ennestään paljoa, kuitenkin promo-

tionaalisia tekstilajeja on tutkittu jonkin verran sekä Suomessa (ks. esim. Koskela 2013; Solin 

2009; Komulainen 2006; Visakko 2015) että muualla maailmalla (esim. Bhatia 1988, 1993; 

Samraj ja Monk 2008). Tutkimus kohdistuu moniin arkipäiväisiin tekstilajeihin, kuten työpaik-

kailmoituksiin, työhakemuksiin, markkinointikirjeisiin ja mainoksiin. Jopa verkon deitti-ilmoi-

tuksia on tutkittu itsepromootion eli itsensä markkinoimisen näkökulmasta (ks. Visakko 2015). 

Koska promotionaalisia tekstilajeja kohtaa elämässään jokainen joko tuottajana tai usein aina-

kin kuluttajana, on tällaisten tekstilajien lukutaito erittäin tärkeää. Tehty tutkimus pyrkii aina 

omalta osaltaan antamaan eväitä tietyn promotionaalisen tekstilajin ymmärtämiseen ja siten 

myös tuottamiseen, vaikka ei normeja tekstilajin sisällölle tai rakenteelle asettaisikaan. Näin on 

tässäkin tutkimuksessa. Pyrkimyksenä on valaista verkossa julkaistua asuntomyynti-ilmoitusta 

varsinkin sen esittelytekstin osalta, sillä sitä ei ole fennistiikassa aiemmin vielä tutkittu teksti-

lajin rakenteen näkökulmasta. 

  

Vaikka verkossa julkaistut asuntomyynti-ilmoitukset ovat muodollisen rakenteensa osalta var-

sin strukturoituja, on esittelytekstin sisältö kuitenkin vapaasti kirjoittajan päätettävissä. Jotkut 

kirjoittavat asunnosta pitkän kuvaustekstin kertoen kaikkea mahdollista niin itse asunnosta kuin 

sen sijainnista, toiset valitsevat kirjoittaa tiiviin kuvauksen asunnon perustiedoista omin sanoin. 

Tästä syystä asuntomyynti-ilmoituksen esittelytekstiä saattaa olla vaikeaa kirjoittaa, jos aiem-

paa kokemusta tai ammatillista taustaa alalta ei ole. Vaikka tämänkään tutkimuksen tarkoituk-

sena ei ole muodostaa normeja tekstilajin tuottamiselle, antaa aitojen esittelytekstien analyysi 

kuitenkin apua esittelytekstin funktion ymmärtämiseen asuntomyynti-ilmoituksen kontekstissa 
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ja voi opastaa tarjoamallaan tiedolla tekstilajin tuottamisessa tulevaisuudessa. Verkossa julkais-

tujen asuntomyynti-ilmoitusten esittelytekstit ovat tutkimuksen kohteena kiinnostavia lisäksi 

siitä syystä, että tuottajina voi olla sekä kiinteistöalan ammattilaisia että yksityisiä myyjiä. Ra-

jalan (2012) tutkimuksessa aineisto koostui pelkästään kiinteistönvälittäjien asuntomyynti-il-

moituksista.  

  

Seuraavassa luvussa kuvaan tutkimukseni aineistoa ja sen rajausta. Esittelen ensin aineistoni 

asuntomyynti-ilmoitusten rajausperusteita, minkä jälkeen esittelen yleisimmin asuntomyynti-

ilmoitusta ja esittelytekstin sijaintia sen rakenteessa. Olen esittelytekstien lisäksi sisällyttänyt 

aineistooni asunnon myyntioppaan, jota esittelen myös lyhyesti seuraavassa luvussa. Se tarjoaa 

asuntomyynti-ilmoituksen tekijälle vinkkejä myyvän ilmoituksen tekemiseen, joten on kiinnos-

tavaa ottaa huomioon, kuinka näitä vinkkejä noudatetaan tai jätetään noudattamatta myös esit-

telyteksteissä. Luvussa 3 tuon esille tutkimukseni taustalla vaikuttavaa teoriaa ja avaan tutki-

musmenetelmääni sekä keskeisiä käsitteitä. Esittelen taustaksi myös aiempaa tutkimusta, jossa 

menetelmää on sovellettu ja käyn lyhyesti läpi näiden tutkimusten tuloksia. Luvut 4 ja 5 ovat 

tutkimukseni analyysilukuja. Ensiksi (luku 4) sovellan tutkimusmenetelmää esittelyteksteihin 

ja havainnollistan esittelyteksteissä ilmeneviä erilaisia funktionaalisia vaiheita ja sitä, miten 

nämä vaiheet toteutuvat kielellisesti. Sen jälkeen (luku 5) havainnollistan aineistoni esittely-

tekstien eri vaiheiden frekvenssejä apuna käyttäen asuntomyynti-ilmoituksen esittelytekstin 

funktionaalista rakennetta ja aineistoni aitojen esittelytekstien suhdetta asunnon myyntioppaan 

vinkkeihin asuntomyynti-ilmoituksen kirjoittamisesta. Lopuksi (luku 6) esittelen tutkimukseni 

tuloksia ja kokoavaa pohdintaa tutkimustulosten pohjalta sekä mahdollisia jatkotutkimusehdo-

tuksia. 
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2 Aineisto 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu 100 asuntomyynti-ilmoituksesta, jotka olen kerännyt syksyn 

2020 aikana (29.10.2020–27.11.2020) Oikotie.fi -verkkosivustolta. Koska asuntomyynti-ilmoi-

tukset yleensä poistetaan sivustolta pian, kun kohde on myyty, olen tallentanut kaikki aineistoni 

ilmoitukset kokonaisina pdf-muodossa itselleni talteen tutkimusta varten. Varsinaisena tarkas-

telun kohteena tässä tutkimuksessa ovat asuntomyynti-ilmoitusten esittelytekstit, mutta esitte-

len seuraavaksi aineistoni asuntomyynti-ilmoituksia kokonaisuudessaan. Käyn ensin läpi ai-

neistoni rajausperusteita ja sen jälkeen selvennän tarkemmin asuntomyynti-ilmoituksen teksti-

lajia Oikotie.fi:ssä. Myöhempänä tässä luvussa esittelen aineistooni kuuluvan Oikotie.fi:n 

Oman asunnon myyntioppaan, jonka osalta otan tutkimuksessa huomioon sen tarjoamat vinkit 

asuntomyynti-ilmoituksen kirjoittamiseen. 

 

2.1 Aineiston asuntomyynti-ilmoitukset 

 

Aineistoni asuntomyynti-ilmoituksista puolet (= 50) on kiinteistönvälittäjien ja puolet (= 50) 

yksityisten ilmoittajien ilmoituksia, koska tarkoituksenani aineiston keräysvaiheessa oli saada 

vertailukelpoinen määrä sekä asuntoja ammatikseen myyvien että yksityisten ihmisten kirjoit-

tamia esittelytekstejä. Olen rajannut aineistoni asuntomyynti-ilmoitukset myös alueellisesti ke-

räämällä asuntomyynti-ilmoituksia eri kaupungeista, jotta mahdollista alueellista vaihtelua 

voisi ilmetä. Aineistoni asuntomyynti-ilmoituksia on yhteensä kymmenestä eri yliopistokau-

pungista, joita ovat Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Vaasa, Oulu, Kuopio, Joensuu, Lap-

peenranta ja Lahti. Näistä jokaisesta olen aineistooni ottanut hakutuloksista viisi ensimmäistä 

kiinteistönvälittäjän ilmoitusta ja viisi ensimmäistä yksityisen ilmoittajan ilmoitusta. Alueelli-

nen rajaus yliopistokaupunkeihin on mahdollistanut aineistoni asuntomyynti-ilmoituksiin laa-

jemman variaation myytävän kohteen suhteen – mukana on sekä pienempiä opiskelijoille sopi-

via yksiöitä että isoille perheille markkinoituja omakotitaloja ja paljon siltä väliltä, koska yli-

opistokaupungit ovat suhteellisen isoja paikkakuntia ja asukkaita on siten yleensä nuorista opis-

kelijoista eläkeläisiin. Tämä näkökulma on tärkeä, koska erityylisiä ja -kokoisia asuntoja myy-

dään yleensä kohdentaen esittelytekstissä yleisesti ilmeneviä promotionaalisia piirteitä suoraan 

tietynlaisille ostajille, esimerkiksi juuri perheille, sijoittajille tai eläkeikäisille. 
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Käytännössä olen kerännyt aineistoni useita eri hakuja Oikotie.fi-sivuston Myytävät asunnot- 

ilmoitushakuun tekemällä. Olen ensinnäkin hakenut jokaisesta kaupungista ensin kiinteistön-

välittäjien ilmoituksia ja sitten yksityisten ilmoittajien ilmoituksia. Jokaisen kaupungin koh-

dalta olen ottanut aineistooni ensimmäiset viisi ilmoitusta niin kiinteistönvälittäjiltä kuin yksi-

tyisiltä ilmoittajilta. Lajitteluperusteena hakutuloksissa on ollut Uusin ilmoitus ensin, joka pe-

riaatteessa antaa hakutuloksina ilmestyvät ilmoitukset uutuusjärjestyksessä, mutta koska käy-

tännössä algoritmit ja myyjän ennalta maksama korostus vaikuttavat, eivät kaikki aineistooni 

kerätyt asuntomyynti-ilmoitukset ole välttämättä hakukriteerit täyttävistä ilmoituksista tuo-

reimpia. Olen kerännyt ilmoituksia eri päivinä, tosin aina yhden kaupungin osalta kaikki viisi 

joko kiinteistönvälittäjien tai yksityisten ilmoittajien ilmoitusta samasta hausta samana päivänä. 

Aineistostani ulkopuolelle olen rajannut kokonaan tarjouskauppakohteena asuntoa myyvät il-

moitukset sekä asumisoikeusasuntoja myyvät ilmoitukset, koska näissä esittelytekstit eroavat 

hieman tavallisten asuntomyynti-ilmoitusten esittelyteksteistä ja olen halunnut säilyttää aineis-

toni ilmoitusten vertailukelpoisuuden. 

 

2.2 Asuntomyynti-ilmoitus Oikotie.fi:ssä 

 

Esittelen seuraavaksi Oikotie.fi:ssä julkaistun asuntomyynti-ilmoituksen rakennetta kokonai-

suudessaan, jotta esittelyteksti on helpompi hahmottaa sen osana. Oikotie.fi:ssä asuntomyynti-

ilmoitus luodaan tietynlaiseen, valmiiseen pohjaan. Se helpottaa niin asunnon myyjää kuin os-

tajaakin, sillä valmis pohja auttaa selvittämään kaikki tarpeelliset perustiedot asunnosta. Asun-

tomyynti-ilmoitus Oikotie.fi:ssä on kokonaisuudessaan hyvin strukturoitu ja rajoitettu, sillä se 

pääosin vaatii asunnon myyjää kirjoittamaan itse ainoastaan esittelytekstiosan, jonka sisällön 

myyjä saa itse päättää. Muut tiedot täytetään taulukkoon tai lisätään niille osoitettuihin kohtiin. 

Oikotie.fi:n asuntomyynti-ilmoituksen pohjan struktuurin taustalla vaikuttaa oletettavasti myös 

valtioneuvoston antama asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (130/2001 2 

§). Asetus on suunnattu ensisijaisesti elinkeinonharjoittajille, ja täten ainakin kiinteistönvälit-

täjien tulisi sitä kuluttajansuojalain perusteella noudattaa. Asetuksen mukaan myytävästä koh-

teesta on kerrottava ainakin asunnon tyyppi (esim. kerrostaloasunto), sijaintikunta tai muu vas-

taava tarkka tieto sijainnista, asunnon pinta-ala ja huoneluku, asunnon valmistumisaika, mikäli 

asunto on vasta rakenteilla tai suunnitteilla, sekä elinkeinonharjoittajan nimi ja yhteystiedot. 

(130/2001 2 § 1 momentti; ks. Rajala 2012: 31–32.) Havainnollistan alla olevan kuvan (kuva 

1) avulla Oikotie.fi:ssä julkaistun asuntomyynti-ilmoituksen perusrakennetta. Olen numeroinut 

siitä osat, joista kerron alempana. Kuvasta 1 sekä kaikista myöhemmin tässä tutkimuksessa 
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esittämistäni aineistoesimerkeistä olen poistanut mahdolliset tunnistetiedot ilmoittajien yksityi-

syyden turvaamiseksi.  

 

Kuva 1. Asuntomyynti-ilmoitus Oikotie.fi:ssä. 

 

 

 

Aivan ensimmäiseksi Oikotie.fi:n asuntomyynti-ilmoituksessa esitetään asunnon velaton hinta, 

tarkka osoite, asuinpinta-ala sekä huonemäärä (ks. kuva 1, kohta 1). Nämä tiedot tulevat yleensä 

ilmoituksen yläreunaan. Ilmoituksen alkuun tulee myös kuvia asunnosta (2), joita ilmoittaja voi 

lisätä haluamansa määrän. Oikotie:fi:n omassa asunnon myyntioppaassa suositellaan, että asun-

nosta lisätään kuvien yhteyteen pohjapiirros, jotta potentiaalinen ostaja saa asunnosta kokonais-

kuvan jo ennen mahdolliseen esittelyyn menemistä. Kuvien alapuolella asuntomyynti-ilmoi-

tuksessa on hinta- ja perustietoja vielä tarkemmin tietolaatikon muodossa (3). Esimerkiksi ve-

laton hinta, vastikkeet, asuinpinta-ala, huonemäärä, rakennusvuosi ja -tyyppi sekä kaupungin-

osa ja kaupunki, jossa asunto sijaitsee ovat tähän sijoitettuja tietoja.  
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Näiden jälkeen Oikotie:fi:n asuntomyynti-ilmoituksessa on paikka esittelytekstille, jonka 

myyjä saa vapaasti kirjoittaa (4). Pohja ohjailee esittelytekstin kirjoittajaa vain muutamalla apu-

kysymyksellä, joihin kirjoittaja voi esimerkiksi vastata. Kysymykset ovat seuraavat: ”Mitkä 

ovat kohteesi myyntivaltit? Mitä olennaisia asioita ostajan on hyvä tietää kohteesta? Mitä ha-

luaisit kertoa alueesta, jolla kohde sijaitsee?” (Oikotie.fi, Uusi myynti-ilmoitus -pohja). Kysy-

myksiin ei siis ole pakko vastata, sillä ne tuodaan esille esimerkkeinä esittelytekstin mahdolli-

sesta sisällöstä, mutta otan nämä huomioon tutkimustuloksia pohtiessani.  

 

Lisäksi esittelytekstin kirjoituskentässä on maininta, ettei pituudelle ole rajoitetta. Aineistoni 

esittelytekstien pituus vaihtelee, mutta pituuteen vaikuttaa usein tekstin kappalejako ja se, si-

sältääkö esittelytekstiosa esimerkiksi pitkän luettelon joistakin tiedoista vai esimerkiksi vain 

pitemmän, yhteen kirjoitetun tekstin. Tyypillisesti esittelytekstit ovat kuitenkin melko lyhyitä. 

Ostajalle on usein tärkeää saada nopeasti tarvittavat tiedot myytävästä kohteesta. Esittelytekstin 

jälkeen asuntomyynti-ilmoitukseen täytetään taulukko asunnon perustiedoista (6) ja ostajaa 

mahdollisesti kiinnostavista muista tiedoista, joita ovat jo edellä mainitsemieni lisäksi esimer-

kiksi asunnon kunto, pintamateriaalit, keittiön ja kylpyhuoneen varusteet, tiedot mahdollisesta 

saunasta ja parvekkeesta sekä tehdyistä että tulevista remonteista. Huomionarvoista on, ettei 

näitä tietoja ole julkaistavaan asuntomyynti-ilmoitukseen kuitenkaan pakollista täyttää, vaikka 

pohja vahvasti siihen kehottaakin. Toisaalta suurimmassa osassa ainakin aineistoni asunto-

myynti-ilmoituksissa nämä kaikki tiedot on tuotu esille.  

 

Näiden lisäksi asuntomyynti-ilmoituspohjaan lisätään tietoja hinnoista ja asumiskustannuksista 

sekä talon ja tontin tiedot sekä mahdollinen esittelypäivä ja -aika, mikäli kohteessa yleisesittely 

järjestetään. Aineistoni asuntomyynti-ilmoitukset sekä siten myös tämä tutkimus ovat ajalta, 

jolloin vallitsevan koronaviruspandemian takia isoja yleisötilaisuuksia ei viruksen leviämisen 

estämiseksi saa järjestää. Tämä näkyy erityisesti siinä, että Seuraavat esittelyt -kentässä (5) ke-

hotetaan potentiaalista ostajaa olemaan yhteydessä asunnon ilmoittajaan sopiakseen yksityi-

sesittelystä. Asuntomyynti-ilmoitukseen kuuluu lisäksi Ota yhteyttä ilmoittajaan -viestikenttä 

(7), johon tulee ilmoittajan puhelinnumero ja jossa potentiaalinen ostaja voi lähettää viestiken-

tän kautta ilmoittajalle sähköpostiin tiedon kiinnostuksestaan kyseistä asuntoa kohtaan. 
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2.3 Asunnon myyntiopas 

 

Käytän aitojen asuntomyynti-ilmoitusten lisäksi aineistonani Oikotie.fi:n Oman asunnon myyn-

tiopasta (ladattu 13.11.2020). Opas on pdf-muotoinen julkaisu ja ladattavissa ilmaiseksi Oiko-

tie.fi -sivustolta. Asunnon myyntioppaassa kerrotaan, kuinka myydä oma asunto ilman välittä-

jää. Opas antaa vinkkejä sekä asuntomyynti-ilmoituksen että varsinaisen asuntokaupan tekemi-

seen. Tässä tutkimuksessa keskityn nimenomaan oppaan tarjoamiin vinkkeihin asuntomyynti-

ilmoituksen tekemiseen, koska tarkastelen tutkimuksessani myöhemmin, kuinka paljon asun-

tomyynti-ilmoitusten esittelytekstit käytännössä noudattavat näitä.  

 

Oikotie.fi:n asunnon myyntiopas kehottaa myyjää ensinnäkin olemaan selkeä ja tuomaan po-

tentiaalisille ostajille esiin juuri ne syyt, miksi asunto kannattaa ostaa. Opas muistuttaa, että 

tärkeää on olla myyvä ja panostaa asunnon markkinoimiseen, mutta kuitenkin kohtuudella, eikä 

ylimyymällä. Perusohjeiden lisäksi asunnon myyntiopas tarjoaa viisi vinkkiä vetävään myynti-

ilmoitukseen, joista tutkimuskohteenani olevien esittelytekstien kannalta on kolme. Ensinnäkin 

oppaassa kehotetaan tekemään ilmoituksen (eli käytännössä esittelytekstin) otsikosta mahdol-

lisimman houkutteleva. Siihen kannattaa oppaan mukaan tiivistää asunnon vetonaula eli jota-

kin sellaista, joka erottaa asunnon muista vastaavanlaisista ja auttaa kiinnittämään potentiaali-

sen ostajan huomion. Toinen vinkki ei varsinaisesti liity esittelytekstiin, mutta on kontekstipiir-

teenä niin olennainen, että se on tarpeen oppaan vinkeistä huomioida. Opas nimittäin muistuttaa 

lisäämään ilmoitukseen laadukkaita kuvia ja erityisesti pohjapiirroksen asunnosta.  

 

Kolmantena oppaassa neuvotaan täyttämään ilmoitukseen kaikki oleelliset perustiedot sekä 

asunnosta, remonteista ja taloyhtiöstä. Erityisesti oppaassa nostetaan esille esimerkiksi asumis-

kustannusten, materiaalien, varusteiden, lämmityksen sekä hintatietojen mainitseminen ilmoi-

tuksessa ja korostetaan esittelyajan ja yhteystietojen ilmoittamista. Vaikka asuntomyynti-ilmoi-

tuksen valmis pohja Oikotie.fi:ssä ohjaakin jo ennestään esimerkiksi perustietotaulukon täyttä-

misessä, eivät oppaan vinkit anna kuitenkaan selviä ohjeita juuri esittelytekstin kirjoittamiseen. 

Tästä syystä onkin mielekästä tarkastella esittelytekstejä suhteessa oppaan vinkkeihin ja selvit-

tää, noudatetaanko vinkkejä myös esittelyteksteissä ja jos noudatetaan, niin missä määrin. 
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3 Genreanalyysi rakenteen näkökulmasta 

 

Tutkielmani teoreettisen viitekehyksen muodostaa diskurssintutkimuksen perusajatus kielestä 

sosiaalisena toimintana. Koska kielenkäyttö ja siten kirjoitetut että puhutut tekstit ovat ihmisten 

välistä sosiaalista toimintaa, nähdään tekstilajit eli genret tiettyjen sosiaalisten toimintojen ki-

teytyminä, vakiintuneina muotoina (ks. Pietikäinen & Mäntynen 2019: 110, 120–121). Määrit-

telen seuraavaksi tekstilajin käsitettä kielitieteellisestä näkökulmasta, minkä lomassa esittelen 

tutkielmani taustalla vaikuttavia soveltavan kielentutkimuksen suuntauksia, ESP-suuntausta 

sekä systeemis-funktionaalista teoriaa niiltä osin, kuin se on tutkimukseni kannalta relevanttia. 

Näiden lisäksi käyn läpi myös muita tutkimukseni keskeisimpiä käsitteitä sekä kerron tarkem-

min tutkimusmenetelmästä, jolla olen aineistoni esittelytekstejä lähestynyt. 

 

Koska tutkielmani käsittelee asuntomyynti-ilmoitusta tekstilajina, on aivan ensimmäiseksi ym-

märrettävä tekstilajin käsitettä. Tutkimukseni pohjalla vaikuttaa soveltavaa kielentutkimusta 

edustava erikoiskielten tutkimussuuntaus, ESP (English for Specific Purposes), jonka näkemys 

tekstilajista sopii hyvin omaani. ESP-suuntauksen pääasiallinen tavoite on pedagoginen, jolloin 

tekstilajin kuvausta tehdään siinä hyvin käytännönläheisesti. Kielen piirteiden kuvaus ei ESP-

suuntauksessa siksi ole yhtä tarkkaa, kuin esimerkiksi systeemis-funktionaalista teoriaa edus-

tavissa koulukunnissa. Funktionaalisuuden korostaminen ja selkeän rakennekuvauksen tekemi-

nen kuitenkin opastaa tekstilajin omaksumiseen, jolloin tekstilajin tuottamisessa onnistuu. (So-

lin 2009: 3.3.) Tutkimukseeni ESP-suuntaus sopii teoreettiseksi taustaksi juuri tekstilajin funk-

tionaalisuuden korostamisen vuoksi. Yhdistän siihen myös systeemis-funktionaalista teoriaa, 

jossa tekstilajin rakenneanalyysia tehdään tarkkarajaisemmin. Hyödynnän lisäksi kieliteoree-

tikko Ruqaya Hasanin (1989 [1985]) käsitystä tekstilajin rakennepotentiaalista (ks. luku 3.2 

tuonnempana tässä luvussa), jonka kautta on mahdollista havainnollistaa asuntomyynti-ilmoi-

tuksen funktionaalista rakennetta. 

 

3.1 Tekstilaji sosiaalisena toimintana 

 

Kuten monessa muussakin tekstilajitutkimuksen suuntauksessa, ESP-traditiossa tekstilajin 

määritelmässä painottuu sen sosiaalinen luonne. ESP-suuntauksen yhden keulakuvan, kielen-

tutkija John Swalesin (esim. 1990: 45–58) mukaan genre on ennen kaikkea tunnistettavissa 

oleva vuorovaikutuksellinen tapahtuma, jota luonnehtivat ne tietyt kommunikatiiviset päämää-

rät, jotka ovat yhteisesti ymmärrettyjä siinä diskurssiyhteisössä, jossa tätä genreä tavallisesti 
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esiintyy. Samaan genreen kuuluvia tekstejä yhdistää siis ennen kaikkea sama kommunikatiivi-

nen tavoite, vaikka genren edustajat voivatkin vaihdella esimerkiksi sisällön tai rakenteensa 

osalta joskus paljonkin (mp.; myös Bhatia 1993: 13). Esimerkiksi mainokset voivat vaihdella 

rakenteensa ja mainostettavana olevan tuotteen tai palvelun suhteen paljonkin, mutta ovat sa-

maa genreä kaikki, sillä ne jakavat yhteisen päämäärän – tarkoituksena on mainostaa tuotetta 

tai palvelua niin, että kuluttajat siitä kiinnostuvat ja ostavat sitä. Myös asuntomyynti-ilmoituk-

set ja niiden sisältämät esittelytekstit ovat tekstilajeina kommunikatiiviselta tavoitteeltaan sa-

manlaisia. Päämääränä on saada potentiaalinen ostaja kiinnostumaan asunnosta ja siten tule-

maan ainakin asunnon esittelyyn. Lopullisena tavoitteena on saada asunto myytyä. 

 

Swalesin (1990) tekstilajin määritelmään kuuluu olennaisesti käsite diskurssiyhteisö. Varsinkin 

ei-akateemisten tekstilajien tutkimuksessa sillä viitataan niihin kielenkäyttötapahtumissa mu-

kana oleviin henkilöihin, joita se koskettaa ja jotka ylipäänsä kyseessä olevaa genreä käyttävät, 

joko siis tuottavat tai kuluttavat (ks. esim. Heikkinen & Voutilainen 2012: 29). Käsite on kui-

tenkin abstrakti ja kielentutkimuksen eri suuntauksissa sen merkitystä painotetaan hieman eri 

tavoin. Esimerkiksi Swalesin (1990: 21–32) määritelmä diskurssiyhteisöstä on hyvin tiukka ja 

sopii pitkälti kuvaamaan joitakin akateemisia yhteisöjä, sillä määritelmän mukaan diskurssiyh-

teisöllä tulee esimerkiksi olla oma erikoissanastonsa, omat genret ja viestintäkanavat ja yhtei-

sön täytyy koostua sekä asiantuntijoista että noviiseista (ks. myös Shore & Mäntynen 2006: 

29). Itse näen asuntomyynti-ilmoituksen diskurssiyhteisön samalla periaatteella, kuin Koskela 

(2013: 16) näkee työhakemuksen diskurssiyhteisön. Asuntomyynti-ilmoituksen diskurssiyhtei-

söön voidaan nähdä kuuluvan kaikki asuntomyynti-ilmoitusten kanssa tekemisissä olevat ihmi-

set, yleisimmin asunnon myyjät ja kiinteistönvälittäjät sekä potentiaaliset ostajat. Koska ky-

seessä on monen elämässä edes jossakin vaiheessa ajankohtainen ja suhteellisen arkipäiväinen 

tekstilaji, on diskurssiyhteisö väistämättä hyvin laaja ja monipuolinen.  

 

Kun tekstilaji nähdään ennen kaikkea sosiaalisen toiminnan muotona, korostuu määritelmässä 

sen funktionaalinen luonne. ESP-suuntauksessa tekstilajia määrittäväksi kriteeriksi nähdään en-

nen kaikkea sen kommunikatiivinen tavoite, josta heijastuu usein suoraan se toiminnallinen 

tavoite, joka tekstin tuottajalla on (Swales 1990: 45–48; Bhatia 1993: 13–14, 45). Asunto-

myynti-ilmoituksen kommunikatiivinen tavoite on hyvin selkeä – sen tehtävänä on markki-

noida myynnissä olevaa asuntoa potentiaaliselle ostajalle. Toinen tekstilajia määrittävä ja olen-

nainen kriteeri on sen edustajien vakiintunut, toistaan muistuttava rakenne. Systeemis-funktio-
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naalista teoriaa edustava Hasan (1989 [1985]) korostaa rakenteen merkitystä genren määritte-

lyssä ja esittääkin, että jokaisella tekstilajilla on rakennepotentiaali (tästä tarkemmin alaluvussa 

3.2). Vaikka eri suuntausten välillä on eroja siinä, mikä on tärkein genreä määrittävä kriteeri, 

yleensä kumpikin kriteeri ainakin jossain määrin toteutuu ja ne vaikuttavat yleensä toisiinsa. 

(Honkanen & Tiililä 2012: 208 alaviite; Koskela 2013: 14.) Myös analyysin kannalta kumpikin 

kriteeri on toiseensa sidottu: kokonaisrakennetta tutkittaessa tekstin funktionaalisten osien 

kautta tullaan väistämättä havainnollistamaan tekstin kommunikatiivista päämäärää, ensin ku-

vattuna osa osalta ja lopuksi osien kokonaisuutena, tekstilajin edustajana. 

 

Tekstin muodollinen rakenne näkyy lukijalle ulospäin ja esimerkiksi asuntomyynti-ilmoitus on 

täten helppo tunnistaa sen tyypillisestä ulkomuodosta (ks. luku 2.2, kuva 1). Asuntomyynti-

ilmoituksessa on erilaisia osia, kuten kuvat, perustietotaulukko ja esittelyteksti. Tällaisia teks-

tilajin osia kutsun Vuorijärven (2013: 45) tapaan osatekstilajeiksi. Ne yhdessä muodostavat 

asuntomyynti-ilmoituksen tekstilajin muodollisen kokonaisrakenteen, mutta ovat lisäksi itses-

sään tarkasteltavissa omina tekstilajeinaan. Vaikka muodollinen rakenne onkin avuksi usein 

tekstilajin tunnistamisessa, kuitenkin päästäkseen kiinni tekstilajin funktioihin eli niihin vies-

tinnällisiin tavoitteisiin, joita tekstilajilla on, on tarkasteltava tekstiä ikään kuin sisältä päin ja 

ymmärrettävä, millaisista osista se koostuu ja mikä näiden osien tarkoitus juuri kyseisessä teks-

tilajissa on.  

 

3.2 Funktionaalisen rakenteen tarkastelu vaiheanalyysin keinoin 

 

Systeemis-funktionaalisen teorian edustajan, Hasanin (1989 [1985]), mukaan tekstilajin kriitti-

sin tunnusmerkki on sen edustajien samanlainen rakenne ja tekstejä usein tarkastellaankin nii-

den kokonaisrakenteen kautta. Tekstilajin edustajien nähdään koostuvan erilaisista funktionaa-

lisista osista, jaksoista (stage), jotka muodostavat tekstin kokonaisrakenteen. Hasanin (mp.) 

mukaan genrellä on tietty skemaattinen rakenne tai rakennepotentiaali. Tämän ajatuksen mu-

kaan saman genren tekstien nähdään koostuvan samoista pakollisista jaksoista ja niiden lisäksi 

valinnaisista tai vaihtoehtoisista jaksoista, jotka kielellisesti voivat toteutua hieman eri tavoin. 

Jaksot ovat tietyssä tekstilajissa yleensä melko samassa järjestyksessä, vaikka vaihtelu siinä 

joiltakin osin sallitaankin. Pakolliset jaksot määrittävät tekstilajin ja valinnaiset jaksot sallivat 

toisaalta vaihtelua siinä. (Hasan 1989 [1985]; Mäntynen 2006: 47–48.) Tyypillistä Hasanin jak-

soanalyysille on lisäksi, että jaksot erotellaan paitsi semanttisin, myös samalla aina leksikaalis-
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kieliopillisin perustein eli tietyt kielelliset piirteet ovat tyypillisiä aina tietylle jaksolle, vaikka 

jakso olisikin eri kohdin tekstissä levällään (Shore 2012: 151).  

 

Myös ESP-suuntauksessa tunnistetaan tekstilajin teksteistä erilaisia funktionaalisia osia, jotka 

yhdessä toteuttavat tekstin kommunikatiivista tavoitetta. Funktionaalisia osia kutsutaan ESP-

suuntauksessa perinteisemmin siirroiksi (move) (ks. Honkanen & Tiililä 2012: 209 alaviite), 

mutta käytän tässä tutkimuksessa vastaavasti käsitettä vaihe, joka on myös yleinen fennistien 

keskuudessa (ks. esim. Mäntynen 2006; Koskela 2013). Swalesin (1990: 141) kehittämän 

CARS-mallin mukaan tieteellisen artikkelin johdanto koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toteu-

tuvat tietynlaisilla askeleilla. Vaiheet johdannossa ovat tutkimustilan luominen (establishing a 

territory), oman paikan luominen (establishing a niche) ja oman paikan ottaminen (occupying 

the niche), tässä järjestyksessä. Nämä vaiheet ovat kaikki välttämättömiä ja ne toteutuvat kie-

lellisesti joko yhdellä tai useammalla askeleella, jotka voivat olla keskenään vaihtoehtoisia. 

Esimerkiksi tutkimustilan luomisen voi toteuttaa joko perustelemalla aiheen tärkeyden tai esit-

telemällä aiempaa tutkimusta tai tekemällä molemmat. (Swales 1990; suomennettuna Mänty-

nen 2006: 52–58.) Askeleet erotetaan siis vaiheista vielä konkreettisemmalla tasolla; ne ovat 

vaiheiden kielellisiä toteutumistapoja.  

 

Erona Hasanin (1989 [1985]) funktionaalisiin jaksoihin, joista tekstilajikohtaisesti osa voi olla 

valinnaisia, Swalesin (1990) mallissa vaiheet ovat aina pakollisia (ks. Mäntynen 2006: 48, 52). 

Tässä tutkimuksessa asuntomyynti-ilmoitusten esittelyteksteille ilmiselvää on suuri vaihtelu, 

joten analyysin kannalta on mielekkäämpää hyödyntää swalesilaisen kaksitasoisen analyysin 

vastapainona Hasanin ajatusta sekä pakollisista että valinnaisista rakenneosista. Vaiheiden ku-

vauksella ja niiden esiintymismäärien selvittämisellä pyrin selvittämään asuntomyynti-ilmoi-

tuksen esittelytekstin rakennepotentiaalin sekä prototyyppisen rakenteen. Tekstilajin prototyy-

pillä tarkoitetaan tietyn tekstilajin keskeisintä, tyypillisintä tai ihanteellisinta ilmentäjää, niin 

sanotusti mallikappaletta tietystä tekstilajista (ks. VISK 2008 s.v. prototyyppisyys; myös esim. 

Koskela 2013: 13). Todellisuudessa tekstilajin eri esiintymissä prototyyppisyyden aste vaihte-

lee paljonkin ja harvoin tekstilajin esiintymä vastaa täysin sen prototyyppisintä edustajaa (esim. 

Swales 1990: 49–54; Bhatia 1993: 13). Kuitenkin laajemmasta aineistosta tekstilajin proto-

tyyppi on mahdollista hahmottaa. Koska se auttaa kuvaamaan tekstilajin tyypillistä edustajaa, 

hyödynnän käsitettä tutkimuksessani.  
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Toisaalta, vaikka Hasanin (1989 [1985]) analyysimalli antaa mahdollisuuden vaiheiden valin-

naisuuteen, systeemis-funktionaalista teoriaa edustavan Sydneyn koulukunnan ja esimerkiksi 

kielentutkija Tony Bexin (1996: 140–141) mukaan pakollisuuden sijasta on usein parempi pu-

hua tyypillisyydestä, sillä pakollisuus rajoittaa tekstilajia liikaa, eikä siten sovi luonteeltaan 

alati muuttuvien ja sosiaalisten tekstilajien kuvaukseen (Ventola 2006: 110). Tästä syystä esit-

telytekstejä tutkiessani sovellan käytännössä Swalesin (1990) kehittämää ESP-suuntauksessa 

käytettyä vaiheanalyysimallia, mutta yhdistän siihen Hasanin (mp.) teoriaa tekstilajin rakenne-

potentiaalista. Korostan kuitenkin ajatusta tekstilajia ilmentävien vaiheiden tyypillisyydestä, 

koska pakollisuuden kriteerin näen täyttyvän vain, jos tekstilajin jokaisessa edustajassa kysei-

nen vaihe toteutuu. Tässä tutkimuksessa näen tyypillisen vaiheen rakennepotentiaalin eräänlai-

sena välimuotona pakollisen ja valinnaisen (eli mahdollisen) vaiheen välillä. Vaiheiden esiin-

tymismääriä analysoidessani perustelen tätä tarkemmin. Kokonaisuudessaan analyysini on kak-

sitasoista eli tarkoituksenani on eritellä esittelyteksteissä esiintyviä vaiheita ja kuvata niitä to-

teuttavia askeleita. Sen lisäksi tarkastelen vaiheiden esiintymismääriä aineistoni esittelyteks-

teissä tarkoituksenani selvittää, millaisista pakollisista sekä tyypillisistä ja muista valinnaisista 

vaiheista esittelyteksti koostuu. 

  

Vaiheiden analysointia kuvataan usein iteratiiviseksi eli kehämäiseksi prosessiksi, jossa funk-

tionaalisten vaiheiden ja niitä toteuttavien askelten analyysi vähitellen kerta kerralta täydentyy 

ja tarkentuu (ks. Paldanius 2017: 223; Vuorijärvi 2013:116). Käytännössä vaiheita ja niiden 

alaisia askeleita erotellaan yleensä vaiheanalyysissa semanttisin sekä leksikaalis-kieliopillisin 

perustein (Honkanen & Tiililä 2012: 209–210). Näin on myös tässä tutkimuksessa. Ensinnäkin 

vaiheet eroavat toisistaan funktionsa perusteella, eli tietty vaihe toteuttaa jotakin tiettyä tehtä-

vää. Tällainen vaihe taas toteutuu jollakin tai useammalla tätä funktiota osaltaan toteuttavalla 

askeleella, jotka voivat olla tunnistettavissa merkityksensä lisäksi osaltaan niissä ilmenevistä 

ilmauksista tai esimerkiksi tekstityypistä. Tekstityypillä kuvataan usein kielenkäyttöä, joka voi 

olla esimerkiksi kuvailevaa, kertovaa, ohjailevaa tai erittelevää, ja tekstilajit koostuvat usein 

useamman kuin yhden tekstityypin yhdistelmästä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 136). Esitte-

lyteksteissä aineistoni perusteella on esimerkiksi vaihe nimeltä SIJAINNIN KUVAILEMINEN. Tämä 

toteutuu yleensä pitkälti deskriptiivistä tekstityyppiä edustavilla askeleilla, joissa esimerkiksi 

luonnehditaan sijaintia tai tuodaan esille etäisyyksiä erilaisiin lähialueen palveluihin. Leksikaa-

lisina tunnuspiirteinä askeleissa ovat esimerkiksi verbi sijaita tai substantiivit sijainti tai asuin-

alue.  
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Käytännössä teksteistä erotellut vaiheet ovat tutkimusten mukaan lausetason tai laajemman 

tekstikappaleen vaiheita (ks. esim.Vuorijärvi 2013: 121; Paldanius 2017: 223), mutta toisaalta 

joissakin tutkimuksissa on todettu, että vaiheita voidaan erotella myös lauseketasolta (ks. Hon-

kanen & Tiililä 2012: 215; Koskela 2013: 18–19). Tässä tutkimuksessa vaiheet ovat pääosin 

lausetason ja sitä laajempien tekstikappaleiden mittaisia funktionaalisia osia, mutta myös lau-

seketason vaiheita on. Vaikka vaiheet saattavat pituudeltaan vaihdella paljonkin, näen Conno-

rin ja Maurasen (1999: 51) tavoin tärkeäksi kriteeriksi sen, että jokaisessa vaiheessa on vähin-

tään yksi propositio (ks. myös Vuorijärvi 2013: 100). Täten esimerkiksi sijainnista kertova 

Lauttasaaressa ei olisi sijainnin kuvailemista itsessään, mutta jos sitä määrittää adjektiivi me-

rellinen – merellisessä Lauttasaaressa – se edustaa SIJAINNIN KUVAILEMINEN -vaihetta.  

 

Tulkintaan vaiheen funktiosta vaikuttaa lisäksi tietysti konteksti, joka voidaan tekstintutkimuk-

sessa ottaa huomioon joko laajemmassa tai suppeammassa mittakaavassa (Shore & Mäntynen 

2006: 40). Tässä tutkimuksessa esittelytekstien funktionaalista rakennetta tarkasteltaessa on 

huomioitava kontekstina ensinnäkin välitön tekstiyhteys eli se, että esittelyteksti on yksi asun-

tomyynti-ilmoituksen osa. Lisäksi julkaisukonteksti eli tutkimuksessani Oikotie.fi, jolla asun-

tomyynti-ilmoitukset julkaistaan ja joka strukturoi asuntomyynti-ilmoituksen muodollista ra-

kennetta suurelta osin, on tärkeää ottaa huomioon. Koska kyseessä on vahvasti toiminnallinen 

tekstilaji, on laajemman tilannekontekstin huomioiminen välttämätöntä. Asuntomyynti-ilmoi-

tus tehdään, kun ollaan myymässä asuntoa. Ilmoitus on tärkeä osa isompaa tapahtumaa eli asun-

non myyntiprosessia, joka koostuu niin erilaisista valmisteluista, asunnon markkinoimisesta 

kuin viimeisimpänä asuntokaupoista.  

 

3.3 Aiempaa funktionaalisen rakenteen tutkimusta 

 

Tekstilajien kokonaisrakenne on kiinnostanut monia kielentutkijoita, ja funktionaalista vaihe-

analyysia on sovellettu monen eri tekstilajin tutkimiseen monella eri tavalla. Esimerkiksi aka-

teemisista tai koulumaailmaan sijoittuvista tekstilajeista on paljon kokonaisrakenteen tutki-

musta. Vuorijärvi (2013) on tutkinut ammattikorkeakoulun opinnäytetyön diskussio-osaa osa-

tekstilajina hyödyntäen ESP-suuntausta edustavan Dudley-Evansin (1986; Hopkins & Dudley-

Evans 1988) siirtorakennemallia, jossa siirto vastaa Swalesin vaiheanalyysimallin askelta (ks. 

Vuorijärvi mts. 100). Mikkonen (2010) taas on perehtynyt lukiolaisten yleisönosastotekstien 

funktionaaliseen rakenteeseen Hasanin (1989 [1985]) funktionaalisen jakson käsitettä käyttäen 
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ja Paldanius (2017) on tarkastellut lukiolaisten historian esseevastauksien vaiheittaista koko-

naisrakennetta Swalesin (1990) mallin mukaan.  

 

Jo aiemmin (ks. johdanto) esittelin lyhyesti Rajalan (2012) tutkimusta painettujen asunto-

myynti-ilmoitusten rakenteesta ja houkuttelevuudesta. Vaikka Rajalan (mp.) tutkimuksessa fo-

kus on vahvasti houkuttelevuutta kuvaavissa metafunktioissa, on tutkimuksessa hahmoteltu 

asuntomyynti-ilmoituksen rakenne juuri hasanilaista jaksoanalyysia hyödyntämällä. Rajala 

(mp.) ei täten tutki rakennetta jaksojen hahmottamista tarkemmin, vaan esittää asuntomyynti-

ilmoitusten koostuvan seuraavasta kuudesta funktionaalisesta jaksosta: asunnon tyyppi, asun-

non sijaintikunta, -kylä tai -kaupunginosa, pinta-ala ja huoneluku tai maapinta-ala, kohteen 

kuvailu, hinta sekä yhteys- ja esittelytiedot. Näistä pakolliset jaksot määrittyvät valtioneuvoston 

asuntojen markkinoinnissa annettavien tietojen asetuksen perusteella, joten valinnaisiksi jak-

soiksi Rajala näkee jäävän kohteen kuvailu ja hinta -jaksot. (Mts. 32, 65.) Tutkimukseni kan-

nalta kiinnostavaa onkin, onko verkossa julkaistujen asuntomyynti-ilmoitusten esittelytekstien 

rakenne kuinka samantyyppinen vai erilainen verrattuna painettujen ilmoitusten rakenteeseen. 

 

Lähelle omaa tutkimustani tulee sekä tutkimusmenetelmällisesti että tutkimuksen kohteena ole-

van tekstilajin promotionaalisuuden suhteen Koskelan (2013) pro gradu -tutkielma työhake-

muksen tekstilajista. Koskela (2013) on lähestynyt työhakemuksia Swalesin vaiheanalyysimal-

lia mukaillen eli kaksitasoisesti, mutta tunnistamalla työhakemuksista sekä välttämättömiä että 

valinnaisia vaiheita Hasanin (1989 [1985]) ajatukset genren yleisestä rakennepotentiaalista 

huomioiden. Työhakemuksissa on tutkimuksen mukaan kahdeksan vaihetta, joita ovat muodol-

lisuudet, tehtävänimike, työnantajaviittaus, faktat, itsearvio, toive, lopetus ja liitteet (Koskela 

2013). Koskela (mts. 19–20) ottaa huomioon myös vaiheanalyysin haasteet, joiksi yleisimmin 

on tunnistettu tekstissä ilmenevien merkitysten implisiittisyys sekä se, etteivät kaikki tekstit 

aina ole lineaarisesti eteneviä, jolloin vaiheiden välisten rajojen erottaminen on usein haastavaa 

(ks. myös Honkanen & Tiililä 2006: 211, 216). Lisäksi vaiheiden selkeän erottelemisen vai-

keutta lisää niiden toisiinsa limittyminen. Tässä tutkielmassa samanlaiset haasteet ovat kieltä-

mättä läsnä. Pyrin kuitenkin analyysissani tuomaan esille mahdollisimman selkeitä kriteerejä 

aineistoni esittelytekstien eri vaiheiden tunnistamiseen. Seuraavassa luvussa analysoin aineis-

toni asuntomyynti-ilmoitusten esittelyteksteistä hahmottuvia vaiheita ja niitä toteuttavia aske-

leita yksi vaihe kerrallaan.  
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4 Esittelyteksteissä esiintyvät vaiheet ja askeleet 

 

Tässä luvussa tarkastelen aineistoni esittelyteksteissä esiintyviä erilaisia vaiheita ja määrittelen 

jokaisen vaiheen osalta tarkemmin sen funktiota esittelytekstissä sekä niitä kielellisiä toteutu-

mistapoja eli askeleita, joista vaihe koostuu käytännössä. Aineistoni asuntomyynti-ilmoitusten 

esittelyteksteissä ilmenevät seuraavat vaiheet: ASUNNON ESITTELEMINEN, TALOYHTIÖN 

ESITTELEMINEN, SIJAINNIN KUVAILEMINEN, OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN, ILMOITUKSEN 

TÄYDENTÄMINEN, KUTSU ESITTELYYN ja YHTEYSTIEDOT. Olen nimennyt vaiheet niiden pääasi-

allisen funktion mukaan, eli käytännössä jokainen vaihe jo nimellään kuvastaa, mitä vaiheella 

esittelytekstissä toiminnallisesti tehdään. Olen erotellut vaiheet ensinnäkin niiden funktioiden 

perusteella käymällä läpi jokaisen aineistoni esittelytekstin lauseketasolta lähtien. Kun tekstistä 

on hahmottunut erilaisia yleisempiä funktioita, olen käynyt tarkemmin läpi samaa funktiota 

toteuttavat vaiheet. Jokaisesta vaiheesta olen erotellut tarkempaa funktiota toteuttavat osat eli 

askeleet, joiden kielellisiä piirteitä olen seuraavaksi tarkastellut tarkemmin. Kuten vaiheana-

lyysia tehtäessä yleensäkin, jokaisen vaiheen ja sitä toteuttavien askelten kuvaus tarkentuu joka 

kerta, kun kyseiseen vaiheeseen palataan. Iteratiivinen, tarkka analyysi auttaa erottelemaan vai-

heiden väliset rajat mahdollisimman tarkasti, ja huolellisesti tarkasteltuina kielenpiirteet autta-

vat selventämään, millaisista erilaisista askeleista vaihe koostuu. 

 

Vaiheet esiintyvät aineistossani hyvinkin erilaisin askelein toteutettuina ja usein niin, että sa-

maa vaihetta on useammassa kohdassa samassa esittelytekstissä. Lisäksi toisin kuin monissa 

muissa melko vakiintuneissa tekstilajeissa, aineistoni perusteella Oikotie.fi:n asuntomyynti-il-

moitusten esittelyteksteissä vaiheiden järjestys voi olla hyvinkin vaihteleva. Tyypillistä on, että 

ASUNNON ESITTELEMISTÄ on ainakin esittelytekstin alussa jollakin tavalla ja KUTSU ESITTELYYN 

-vaihe sekä YHTEYSTIEDOT-vaihe sijaitsevat esittelytekstin lopussa. Havainnollistan jokaista 

vaihetta aineistoni esimerkein1 ja samalla tuon esiin, millä erilaisilla askeleilla tietty vaihe on 

aineistossani toteutettu. Esimerkkien perään olen sulkuihin laittanut esittelytekstin tunnisteeksi 

(Kaupunki, KV./ YKS., numero), josta selviää, mistä kaupungista esittelyteksti on, onko ilmoit-

taja kiinteistönvälittäjä (KV) vai yksityinen ilmoittaja (YKS) sekä ilmoittajan ja kaupungin mu-

kaan eritelty esittelytekstin numero (1–5) aineistossani. Kaikista esimerkeistä olen muuttanut 

ilmoittajan tai kiinteistönvälitysyrityksen mahdolliset tunnistetiedot. 

 

1 Esimerkit ovat suoraan aineistostani alkuperäisessä kirjoitusasussaan. Mahdollisia oikeinkir-

joitusvirheitä ei ole korjattu. 
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4.1 Asunnon esitteleminen 

 

Esittelyteksteissä hyvin oleellinen ja selkeä vaihe on ASUNNON ESITTELEMINEN. Koska kyse on 

asuntomyynti-ilmoituksen esittelytekstistä, jo tekstilajin yleinen viestinnällinen päämäärä vaa-

tii, että myytävää asuntoa esitellään potentiaaliselle ostajalle jollakin tapaa. Aineistoni esittely-

teksteissä ASUNNON ESITTELEMINEN toteutuu yleensä kahdella eri askeleella: joko siten, että 

askeleet on toteutettu perättäin tai siten, että askeleita yhdistellään. Vaihetta toteuttavat askeleet 

ovat perustiedoista kertominen ja asunnon kuvaileminen. Vaiheen kielellisenä tunnuspiirteenä 

on usein substantiivi asunto, koti tai huonemäärään viittaava ilmaus (yksiö, kaksio), jota esitel-

lään tarkemmin. Esimerkki 1 on kokonaisuudessaan ASUNNON ESITTELEMINEN -vaihetta, pois 

lukien hakasulkeissa oleva vaihe, jossa kuvaillaan sijaintia. Kerron alaluvussa 4.3 tarkemmin 

SIJAINNIN KUVAILEMISESTA omana vaiheenaan.  

 

1) 3h+k+s+erillinen WC+lasitettu parveke 

 

Heti vapaa valoisa ja hyväpohjainen kerrostalokolmio [Lutakossa aivan Jyväsjär-

ven rannalla vain kivenheiton päässä uimarannasta.] Järvinäkymät kaikista huo-

neista ja aurinkoiselta parvekkeelta. 

 

Olohuoneen isosta ikkunasta avautuva järvinäkymä on kuin vuodenaikojen mu-

kaan vaihtuva elävä taulu. Olohuoneen yhteydessä olevaan ruokailutilaan mahtuu 

reilunkokoinen ruokapöytä. 

 

Hyvin suunnitellussa kauniissa keittiössä on täysin integroidut laadukkaat kodin-

koneet. Arkea helpottavat työskentelykorkeudelle nostettu astianpesukone, iso pe-

suallas ja tehokas jätekaappi. Kokonaisuuden kruunaavat upeat Labrador-kivita-

sot. 

 

Suoraan järvelle päin oleva päämakuuhuone on ylellisen suuri. Myös pienemmän 

makuuhuoneen ikkunasta on näkymä järvelle ja vehreään puistomaisemaan. Huo-

neesta on kätevästi käynti suoraan kylpyhuoneeseen ja kylpyhuoneen yhteydessä 

olevaan WC:hen. Kylpyhuoneen WC:n lisäksi asunnossa on erillinen WC. (Jy-

väskylä, YKS., 4) 

 

Valtaosassa aineistoni esittelyteksteissä asuntoa esitellään nimenomaan esimerkin 1 tavoin 

asunnon perustietoja kertomalla ja asuntoa samaan aikaan kuvaillen. Olen kursivoinut esimer-

kistä 1 ne kohdat, joissa asunnon perustiedoista kertominen -askel käy selvästi ilmi. Perustietoja 

asunnosta ovat hintatietojen lisäksi esimerkin 1 esittelytekstin otsikkona toimivan ilmauksen 

3h+k+s+erillinen WC+lasitettu parveke lukijalle antamat tiedot asunnon huonemäärästä ja ra-
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kenteesta. Potentiaaliselle ostajalle tarjotaan näin heti selkeät perustiedot, että kyseessä on sau-

nallinen kolmio lasitetulla parvekkeella sekä erillisellä WC:llä. Samoin tieto vapautumisesta 

(heti vapaa) ja rakennustyypistä (kerrostalokolmio) tulevat ilmi jo esittelytekstin alussa. Li-

säksi asunnon perustietoihin lasketaan ainakin Oikotie.fi:n asuntomyynti-ilmoituksen pohjan 

perustietotaulukon mukaan tiedot keittiön sekä kylpyhuoneen varustelusta, joten olen tulkinnut 

niistä kertomisen ASUNNON ESITTELEMISTÄ toteuttavaksi perustiedoista kertomiseksi.  

 

Yleisesti asuntoa samaan aikaan kuvaillaan, kun perustietoja tuodaan esille. Esimerkissä 1 il-

moittaja kuvailee asuntoa valoisaksi ja hyväpohjaiseksi, keittiötä hyvin suunnitelluksi ja kau-

niiksi ja asunnon päämakuuhuonetta ylellisen suureksi. Runsas deskriptiivisyys adjektiivejä 

käyttämällä luo tunnelmaa ja auttaa kuvien kanssa potentiaalista ostajaa herättelemään mieli-

kuvia asunnosta. Aineistossani yleisimpiä asuntoa kuvailevia adjektiiveja ovat iso, avara, ti-

lava, upea, toimiva ja usein esimerkiksi pintoja tai keittiötä kuvaillessa vaalea. Adjektiivit ovat 

hyvin positiivissävytteisiä ja ostajan näkökulmasta katsottuna useinkin juuri sellaisia ominai-

suuksia, joita nykyajan asunnolta toivotaan. Myös myytävän asunnon ikkunoista tai parvek-

keelta avautuvia näkymiä sekä asunnossa jo tehtyjä remontteja kuvaillaan usein esittelyteks-

teissä asuntoa esittelevässä vaiheessa. Vaikka näkymien kuvaileminen ei suoranaisesti ole 

asunnon kuvailemista, olen tulkinnut sen kuitenkin osaksi sitä. Näkymiä kuvailemalla asuntoa 

voidaan ikään kuin kuvailla sisältä ulospäin katsottuna. Maisemia kuvaillaan usein joko luon-

nehtimalla näkymiä esimerkiksi kauniiksi tai vehreiksi, kuten esimerkissä 2 ja 3.  

 

2) Asunto koostuu 2 makuuhuoneesta, isosta olohuoneesta, keittiöstä ja kylpy-

huoneesta. Asunnossa lisäksi iso parveke, josta kauniit näkymät Tuiran suih-

kulähteille ja joelle. – – (Oulu, YKS., 2) 

 

3) TÄSSÄ KODISSA KAIKKI ON ISOA: Iso moderni keittiö, iso parvekkeel-

linen olohuone, iso viihtyisä makuuhuone, iso putkiremontoitu kylpyhuone ja 

iso eteinen. Isoista ikkunoista ja tilavalta parvekkeelta avarat ja vehreät nä-

kymät taloyhtiön sisäpihoille. (Helsinki, KV.,1) 

 

Näkymien kuvaileminen ilmentää sekä perustiedoista kertomista että asunnon kuvailemista, 

vaikka käytännössä puheena olevana asiana onkin se, mitä asunnon huoneista tai parvekkeelta 

näkyy. Näkymien kuvaileminen kutsuu potentiaalisen ostajan ikään kuin asuntoon sisälle kat-

somaan ikkunoista näkyviä maisemia ja voi samalla antaa viitteitä sijainnista. Esimerkki 3 ha-

vainnollistaa lisäksi yhtä tapaa mainita jo tehdyistä remonteista: passiivin 2. partisiippia 
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(putki)remontoitu käytetään adjektiivimääritteenä luonnehtimaan kuvailtavana olevaa koh-

detta. Remonteista kertominen ASUNNON ESITTELEMINEN -vaiheessa on osa asunnon perustie-

doista kertomista. Kuten esimerkki 3 havainnollistaa, adjektiivimääritteenä ilmi tuleva tieto 

tehdystä remontista sopii kuvailevalle tekstityypille ja on nopea tapa saada remonteista kerrot-

tua, mutta jättää toisaalta huomion remonteista vähemmälle. Remonteista kertomista pidetään 

kuitenkin usein arvokkaana perustietona myytävästä kohteesta ja sitä suositellaan myös Oiko-

tie.fi:n asunnon myyntioppaan vinkeissä (ks. luku 2.3). Huomionarvoista on, että aineistoni pe-

rusteella esittelyteksteissä se kohdistuu pääosin jo tehtyihin remontteihin. Useissa aineistoni 

esittelyteksteissä mainitaankin joko lyhyesti asuntoa esiteltäessä, että jokin tietty huone on re-

montoitu, tai saatetaan myös kertoa tehdyistä remonteista enemmän, kuten seuraavissa esimer-

keissä 4 ja 5. 

 

4) Tämä hurmaava koti on täynnä kauniita yksityiskohtia. Asunto on remontoitu 

hyvällä maulla ajattomasti tähän päivään ja talon tunnelmaan sopivaksi. 

(Kuopio, KV., 1) 

 

5) Nyt tarjolla monien mahdollisuuksien vankka, tiiliverhoiltu omakotitalo edul-

lisilla asuinkustannuksilla. Kohteessa suuri 9980m2 tontti. Taloa hoidettu rak-

kaudella, tehden siihen vuosien varrella mittavia remontteja mm. kunnallis-

tekniikka (2018) ikkunat (2015) sekä katto (2010). (Jyväskylä, YKS.,1) 

 

Esimerkissä 4 asuntoa kuvaillaan tehtyjen remonttien kautta hyvällä maulla tähän päivään päi-

vitetyksi. Ajattomuus kuvailtaessa asuntoa voi implikoida siitä, että esimerkiksi pinnat eivät 

tule kyllästyttämään uusia asukkaita vähään aikaan, eikä asunto hetkeen uusia remontteja kai-

paa. Esimerkissä (4) kuvataan myös remontin myötä asunnon sopivan talon tunnelmaan, mikä 

voi luoda osaltaan houkutusta kohteeseen tarkempaan tutustumiseen. Esimerkissä 5 kerrotaan 

omakotitalossa tehdyistä mittavista remonteista ja tuodaan esiin ajankohdat, jolloin remontit on 

tehty. Varsinkin omakotitalon ostajalle tehtyjen remonttien ja mahdollisesti tulevien remonttien 

tarpeen esitteleminen on tärkeää, koska ostaja tulee omistajana olemaan vastuussa koko kiin-

teistöstä, toisin kuin esimerkiksi kerrostalon asunto-osakkeen ostaja, joka on omistajana vas-

tuussa vain osakkeestaan eikä koko taloyhtiöstä, vaikka yhtiövastiketta täytyykin tällöin mak-

saa. Tulevista remonteista kertominen tapahtuu yleensä ostajaa houkutellen, jonka olen hah-

mottanut esittelyteksteistä erillisenä vaiheena, vaikka vaiheet limittyvätkin toisiinsa hyvin 

usein. Kerron OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaiheesta tarkemmin alaluvussa 4.4. 

 



 21 

Myös mahdollisesta vuokralaisesta kerrotaan joissakin esittelytekstissä, vaikka tätä ei Oiko-

tie.fi:n asuntomyynti-ilmoituksen pohjassa edellytetäkään. Aineistoni esittelyteksteistä kuu-

dessa on kerrottu, että asunto myydään vuokrattuna. Yleisesti vuokralaisesta voidaan esittely-

teksteissä ilmoittaa vain maininnalla, että asunto on kyseisellä hetkellä vuokrattuna, mutta ai-

neistossani vuokralaisesta kerrotaan esimerkiksi vapautumistiedon ilmoittamisen yhteydessä, 

kuten esimerkissä 6.  

 

6) Huoneisto tällä hetkellä vuokrattuna, vapautuu sopimuksen mukaan, tarvitta-

essa nopeastikkin (Oulu, YKS.,5) 

 

Vapautumista koskevan tiedon voi tuoda esille asuntomyynti-ilmoituksen perustietotaulukossa, 

mutta esittelytekstissä se voi olla helppoa tuoda esille houkuttelevasti. Kuten esimerkissä 6, 

tieto vuokralaisesta voidaan esittää vapautumista koskevan tiedon kanssa helposti yhdessä. Esi-

merkissä kerrotaan, että tällä hetkellä asunnossa asuu vuokralainen, mutta jos potentiaalinen 

ostaja haluaa ostaa asunnon omaksi kodikseen, on se mahdollista. Esimerkissä ilmauksella tar-

vittaessa nopeastikkin luodaan tunnetta, että ostajan tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Vuok-

ralaisesta kerrotaan usein mahdollisuutena, jolloin esitellään lisäksi ajatus asunnon ostamisesta 

sijoituskohteena. 

 

7) Asunto on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella luo-

tettavalle vuokralaiselle, joka mielellään jatkaisi asumistaan tässä kodissa. 

Hyvä 7 % tuotto sijoittajalle! [OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN] (Jyväs-

kylä, KV.,2) 

 

Esimerkissä 7 olen lihavoinut OSTAJAN HOUKUTTELEMISTA ilmentävän vaiheen, jolle ASUNNON 

ESITTELEMINEN toimii ikään kuin perusteluna. Esimerkissä ilmaistaan ensin faktatieto siitä, että 

asunto on kyseisellä hetkellä vuokrattuna, mutta kerrotaan myös vuokralaisesta tarkemmin. 

Luotettava vuokralainen asuisi mielellään vielä asunnon omistajan vaihduttuakin samassa 

asunnossa, jolloin asunto olisi jo valmiiksi vuokrattu eli helppo ja tuottava sijoituskohde uu-

delle omistajalle.  

 

ASUNNON ESITTELEMINEN -vaihe toteutuu siis kahdella eri askeleella, asunnon kuvailemisella 

ja asunnon perustiedoista kertomisella. Aineistoni esittelyteksteissä erityisesti näkymien kuvai-

leminen ja remonteista kertominen korostuvat, sillä esimerkiksi tehdyistä remonteista kertomi-

nen parantaa asunnon houkuttelevuutta ja implikoi, ettei ainakaan kyseisiä remontteja ole nä-
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köpiirissä lähiaikoina uudestaan. Promotionaalisuuden kannalta ASUNNON ESITTELEMINEN -vai-

heen pääasiassa toteuttavat askeleet voidaan nähdä Rajalan (2012: 61–62) hahmottelemien mer-

kitysryhmien kautta: konkreettisen asuntoilmoituksen eli järkeen vetoavia houkuttelukeinoja 

käyttävässä merkitysryhmässä olisi askel perustiedoista kertominen ja kuvailevan asuntoilmoi-

tuksen eli tunteisiin vetoavia keinoja käyttävässä merkitysryhmässä taas asunnon kuvaileminen. 

Näin ollen ASUNNON ESITTELEMINEN -vaihe on vahvasti promotionaalinen ja keskeinen vaihe 

aineistoni asuntomyynti-ilmoitusten esittelytekstien rakenteessa. Seuraavassa alaluvussa ana-

lysoin vaihetta TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN, jossa esittelemisessä korostuu kuvailevuuden li-

säksi taloudellisuuden näkökulma.  

 

4.2 Taloyhtiön esitteleminen 

 

Aineistoni kerros- ja rivitaloasuntoja myyvissä asuntomyynti-ilmoituksissa on esittelytekstissä 

vaihe, jossa esitellään taloyhtiötä, jonka osana myytävä asunto on. Tämä vaihe on funktioltaan 

hyvin samantyyppinen kuin ASUNNON ESITTELEMINEN -vaihe, vain esittelemisen kohde on toi-

nen. TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN -vaiheessa yleisimpiä kielellisiä tunnusmerkkejä ovat il-

maukset taloyhtiö, asuntoyhtiö, talo sekä yhtiö. Aineistoni pohjalta TALOYHTIÖN 

ESITTELEMISEN olennaisin funktio on kertoa taloyhtiöstä ostajaa mahdollisesti kiinnostavia tie-

toja, jotka usein liittyvät taloyhtiön houkuttelevuuteen asumismukavuuden ja erityisesti osta-

jalle tärkeän talousnäkökulman suhteen. TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN voi muodostua seuraa-

vista askeleista: taloyhtiön kuvailemisesta, yhteistiloista kertomisesta ja asumisen edullisuuden 

korostamisesta. Vaiheen funktiona on usein tuoda esille taloyhtiön kunto, sillä yhtiövastike tu-

lee kustannukseksi asunnon uudelle omistajalle, jolla on rajalliset vaikutusmahdollisuudet sii-

hen. Kuntoa implikoidaan usein heti vaiheen alussa luonnehtimalla taloyhtiötä adjektiivimai-

sella partisiippilausekkeella (hyvin hoidettu), kuten esimerkissä 8, tai käyttämällä passiivista 

verbilauseketta täydennyksineen (on pidetty hyvää huolta) kuvaamaan, kuinka taloyhtiötä on 

vuosien mittaan kohdeltu (esimerkki 9).  

 

8) Tämä upea ja valoisa huoneisto on osa [ASUNNON ESITTELEMINEN] hy-

vin hoidettua taloyhtiötä jossa kaikki suurimmat remontit ovat jo takana päin. 

(Helsinki, KV., 1) 

 

9) Tämä viiden asunnon asunto-osakeyhtiö on ihastuttava vanha hirsitalo, josta 

on pidetty hyvää huolta vuosien varrella. Isoimmat remontit ovatkin jo taka-

napäin. 2008 talo on siirtynyt edulliseen maalämpöön. (Tampere, KV., 2) 
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Taloyhtiötä kuvaillaan aineistoni esittelyteksteissä esimerkkien 8 ja 9 tavoin useimmiten joko 

hyvin hoidetuksi tai kerrotaan passiivia käyttäen, että taloyhtiöstä on pidetty hyvää tai jopa erin-

omaista huolta. Passiivilla tekijät jäävät määrittelemättömiksi, mutta ilmaus voi vihjata esimer-

kiksi taloyhtiön kiinteistöhuollon toimivuudesta. Useimmiten taloyhtiötä kuvaillaan näin sekä 

yksityisten myyjien että kiinteistönvälittäjien esittelyteksteissä, kun myytävä kohde on kerros- 

tai rivitaloasunto. Myös remonteista kerrotaan hyvin usein taloyhtiötä esittelevässä vaiheessa. 

Kuten ASUNNON ESITTELEMINEN -vaiheessa, yleisempää on kertoa remonteista, jos ne on jo 

tehty. Menneistä remonteista kertominen jo esittelytekstissä tarjoaa houkuttelevaa tietoa siitä, 

että taloyhtiöstä koituvat kustannukset voivat hyvin olla matalammat, sillä isommat remontit 

tai edes suurin osa niistä on jo tehty. Tulossa olevista remonteista on aineistoni esittelyteksteistä 

vain yhdessä maininta TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN -vaiheessa, vaikka tulevista remonteista on 

usein kerrottu asuntomyynti-ilmoituksen perustietotaulukossa. Esimerkissä 9 kerrotaan lisäksi 

talon siirtyneen maalämpöön, jota kuvaillaan adjektiivilla edullinen. Aineistossani lämmityk-

sestä ei kovin useassa TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN -vaiheessa ole mainintoja, mutta niissä, 

joissa on, ne liitetään esimerkin 9 tavoin taloyhtiön edullisuuteen. Adjektiivina edullista käyte-

tään taloyhtiön esittelemisessä melko usein, kun taas adjektiivia halpa, ei esiinny koko aineis-

tossani. Syynä voi olla yleinen mielikuva halvan negatiivisesta sävystä, kun taas edullinen koe-

taan usein myönteisenä piirteenä varsinkin ostajan näkökulmasta (KS s.v. edullinen vrt. KS s.v. 

halpa). 

 

Remonteista kertomisen ohella myös yhtiövastikkeesta eli taloyhtiön rahoitus- ja hoitovastik-

keesta tai vain toisesta näistä saatetaan kertoa esittelytekstissä. Edullisuuden korostamisen 

vuoksi usein se, onko talo omalla vai vuokratontilla, on tuotu ilmi. Tämä havainnollistuu esi-

merkissä 10. 

 

10)  – – erinomainen, hyvinpidetty taloyhtiö omalla tontilla - ei remonttihuolia, 

kaikki isot remontit tehty - edullinen vastike, 173,25 € (Helsinki, YKS., 2) 

 

Esimerkissä 10 kerrotaan vastikkeen olevan edullinen ja lisäksi tuodaan esille tarkka summa. 

Aineistoni esittelyteksteissä esiintyy kumpaakin, sekä vastikkeen kuvailemista edulliseksi tai 

kohtuulliseksi että tarkan summan eksplikoimista, mutta yleisimmin joko – tai. Vastikkeesta tai 

vastikkeista kertomisella eksplisiittisesti lisätään taloyhtiön houkuttelevuutta, kun tuodaan ilmi 

tarkat hintatiedot, joihin ostaja suhteuttaa asunnon tai siinä asumisen hyötyjä. Houkuttelevuutta 
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lisää taloyhtiön suhteen lisäksi tieto siitä, onko talo omalla vai vuokratontilla. Aineistoni talo-

yhtiötä esittelevissä vaiheissa suurimmassa osassa on tontista maininta, kun kerrotaan talon si-

jaitsevan juuri omalla tontilla. Tähän suurimpana syynä voi olla, että vuokratontilla olevasta 

taloyhtiöstä asunto-osakkeen ostaminen tulee usein vastikkeiden osalta kalliimmaksi, eikä täl-

laista tietoa haluta esittelytekstissä nostaa esille. Tontin omistus tuodaan kuitenkin taloyhtiöstä 

kertovissa perustiedoissa ilmoitukseen kuuluvassa taulukossa usein ilmi.  

 

Taloyhtiötä esitellään usein lisäksi taloyhtiön yhteistiloista kertomalla. Aineistossani taloyhtiön 

yhteisistä tiloista mainitaan todella monessa TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN -vaiheessa ja usein 

keskitytään kuvaamaan taloyhtiön houkuttelevimpia tiloja, kuten esimerkissä 11.  

 

11) Lisää rentoutumista on luvassa taloyhtiön idyllisessä pihasaunassa, joka se-

kin on remontoitu tähän päivään. Pihapiiristä löytyy myös grillikatos – – 

(Kuopio, KV, 1.) 

 

Esittelyteksteissä tuodaan esille yleensä eniten sellaisia taloyhtiön yhteisiä tiloja, jotka erottuvat 

ehkä muiden taloyhtiöiden tiloista ja tuovat kyseiselle taloyhtiölle lisäarvoa asumismukavuutta 

painottamalla. Esimerkissä 11 kuvaillaan taloyhtiöistä harvemmin löytyvää pihasaunaa idyl-

liseksi ja remontoiduksi ja lisätään myös, että pihalla on grillikatos, joka saattaa erottaa tämän 

taloyhtiön muista. Yhteisistä tiloista mainintoja on kuitenkin jonkin verran asumisen arjen kan-

nalta olennaisista tiloista, kuten pyykkituvasta, pyörävarastosta ja asuntokohtaisista varastoista. 

TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN -vaiheessa vedotaan siis pitkälti sekä järki- että tunnesyihin hou-

kuttelevuuden keinoina, kuten Rajalan (2012: 61–62) tutkimuksessa merkitysryhmien suhteen 

kävi ilmi.  

 

Kokonaisuudessaan taloyhtiötä yleensä esitellään niin, että houkuttelevuutta pyritään luomaan 

edullisuuteen eli mahdollisimman mataliin kustannuksiin vetoamalla ja taloyhtiötä kuvaillen 

sellaisena, että se luo potentiaaliselle ostajalle tunteen taloyhtiön ainutlaatuisuudesta esimer-

kiksi asumismukavuutta lisäävillä yhteistiloilla. Taloyhtiöstä potentiaalista ostajaa ajatellaan-

kin usein kiinnostavan eniten sen, millaisia kustannuksia taloyhtiö asunto-osakkeen omistajalle 

tuottaa sekä sen, mikä taloyhtiössä tekee sen asunto-osakkeen omistamisesta tai siellä asumi-

sesta mukavaa tai arjen kannalta helppoa. Seuraavaksi käyn läpi vaihetta SIJAINNIN 

KUVAILEMINEN, jossa nimenmukaisesti esitellään tarkemmin myynnissä olevan asunnon sijain-

tia.  
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4.3 Sijainnin kuvaileminen 

 

Valtaosassa aineistoni esittelytekstejä myytävän asunnon sijaintia kuvaillaan jollakin tapaa, jos-

kus vain sitä luonnehtimalla tai kertomalla siitä potentiaaliselle ostajalle tarkemmin. SIJAINNIN 

KUVAILEMINEN -vaiheen pääasiallinen funktio on välittää tietoa osoitetta tarkemmin asunnon 

sijainnista ja samalla yleensä saada mahdollinen ostaja kiinnostumaan kohteesta nostamalla 

esiin houkuttelevia seikkoja asunnon sijainnista. Suurin osa ihmisistä asuntoa ostaessaan nimit-

täin tekee päätöksen sijaintiin perustuen. Ensiasunnon ostajille tehdyssä tutkimuksessa asunnon 

ostopäätökseen vaikuttavista kriteereistä yhtenä tärkeimmistä pidettiinkin sijaintia (Kotomäki 

2015: 26–27). Sijainti myös kertoo yleensä lähialueen palveluista, jotka saattavat vaikuttaa hy-

vinkin paljon asunnon houkuttelevuuteen. Esimerkiksi opiskelijat asuvat yleensä mielellään lä-

hellä opiskelupaikkaansa, jolloin esimerkiksi yliopistoa lähellä oleva yksiö voi houkutella asun-

tosijoittajaa ostamaan asunnon varman vuokralaisen toivossa. Perheille taas esimerkiksi päivä-

kotien tai koulujen läheisyys voi olla merkittävä tekijä, ja julkista liikennettä käyttäville hyvät 

julkiset kulkuyhteydet toimivat yhtenä tärkeänä perusteena päätökseen, mistä uuden asunnon 

ostaa.  

 

SIJAINNIN KUVAILEMINEN -vaihe toteutuu esittelyteksteissä yleensä useammalla eri askeleella, 

joita ovat aineistoni esittelytekstien perusteella asuinalueen kuvaileminen, etäisyyksien kerto-

minen, lähialueen palveluista sekä ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksista kertominen ja kulku-

yhteyksien kuvaileminen. Näistä askeleista yleisimmin sijaintia kuvailevan vaiheen toteuttavat 

yhdessä askeleet asuinalueen kuvaileminen ja etäisyyksistä kertominen, kuten seuraavissa esi-

merkeissä. 

 

12) Tämä päätyhuoneisto on rauhallisella alueella Päivärannan sydämessä, pa-

raati paikalla luonnon äärellä sekä palveluiden läheisyydessä ja omalla ton-

tilla. (Kuopio, KV., 2) 

 

13) Lutakko on Jyväskylän suosituimpia asuinalueita, mikä ei ole ihme: voi asua 

järven rannalla noin kymmenen minuutin kävelymatkan päässä keskustasta. 

Matkakeskukseen matkaa on vielä vähemmän, ja autolla ulosmenoteille pää-

see parissa minuutissa. (Jyväskylä, YKS., 4) 

 

Esimerkkien 12 ja 13 tapaan tyypillistä sijaintia kuvailevalle vaiheelle on ensinnäkin kuvailla 

asuinaluetta tai kaupunginosaa, jossa asunto sijaitsee. Yleisimmin käytettyjä adjektiiveja ku-

vailemaan asuinaluetta ovat aineistossani erinomainen, loistava, hyvä, suosittu ja rauhallinen. 
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Asuinalueen tai kaupunginosan luonnehtiminen ylistävästi voi auttaa herättämään potentiaali-

sen ostajan kiinnostuksen, ja siksi asuinalueen kuvaileminen -askeleella SIJAINNIN 

KUVAILEMISTA toteutetaan joskus jo otsikossa. Kuten esimerkissä 13, tyypillistä on joka ta-

pauksessa ensin kuvailla asuinaluetta (Lutakko on Jyväskylän suosituimpia asuinalueita) ja sen 

jälkeen ikään kuin perustella tätä, jatkamalla etäisyyksistä kertomalla (noin kymmenen minuutin 

kävelymatkan päässä keskustasta). Yleisimmin aineistoni esittelyteksteissä kerrotaan etäisyyk-

sistä arvioimalla, kuinka kauan välimatkojen taittamiseen menee minuuteissa tai kuvaamalla, 

kuinka pitkä matka asunnolta minnekin lähistöllä sijaitsevalle kohteelle on. Jälkimmäistä ha-

vainnollistaa esimerkki 14. Tyypillisesti etäisyyksistä kertomisen voi tunnistaa myös suhteel-

lista sijaintia ilmaisevasta adpositiosta, kuten lähellä, lähietäisyydellä, tuntumassa, äärellä, vie-

ressä tai kulman takana (esimerkki 15). 

 

14) Yliopistolle on reilun 20 min kävelymatka, keskustaan 4 km. Aavarannan ui-

maranta sijaitsee 800 metrin päässä, lenkki- ja luontopolut/hiihtoladut noin 

100 m päässä. Lähikauppaan matkaa 300 m, Noljakan ostoskeskukseen noin 

1 km. (Joensuu, YKS., 4) 

 

15) Täysin remontoitu yksiö rauhallisella paikalla Lappeenrannan keskikaupun-

gin tuntumassa palveluiden äärellä. (Lappeenranta, KV., 3) 

 

Monessa esittelytekstissä kerrotaan SIJAINNIN KUVAILEMINEN -vaiheessa siitä, mitä erilaisia 

palveluja asunnon läheisyydestä löytyy. Kuten esimerkissä 14, nämä toteutetaan yleensä luet-

telemalla erilaisia asunnon lähialueella olevia palveluja, kuten kauppoja, kouluja, ulkoilupaik-

koja tai yleisiä uimarantoja sen mukaan, kuinka lähellä tai kaukana ne asunnosta ovat. Tällä 

tavalla saadaan samaan aikaan esiteltyä sekä asuinaluetta sen tarjoamien palveluiden suhteen 

että asunnon tarkempaa sijaintia suhteessa niihin. Toisaalta etäisyyksistä kertominen esimerkin 

15 tapaan suhteellista sijaintia kuvaavia adpositioita käyttäen (keskikapungin tuntumassa, pal-

velujen äärellä) on aineistoni esittelyteksteissä hyvin yleistä. Tällä tavalla sijaintia ei kuvata 

niinkään tarkasti, mutta siitä voidaan nostaa esille potentiaalista ostajaa mahdollisesti kiinnos-

tavia puolia ja jättää tulkinta tarkemmista etäisyyksistä ostajan oman tulkinnan varaan. Yhdeksi 

ehkä ostajaa kiinnostavaksi tiedoksi hahmottuu aineistoni esittelyteksteissä myös mahdolliset 

alueen ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, kuten esimerkit 16–17 havainnollistavat. 

 

16) Asuinalueena Petsamoa pidetään hyvin arvostettuna. Lähistöltä löytyy Kau-

pin erinomaiset harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet. Asunnolta ei ole myös-

kään pitkä matka Tammelantorin ja keskustan kattaviin palveluihin. (Tam-

pere, KV., 2)  
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17) Vehreä Mellunkylä tarjoaa rauhallisen ja lapsiystävällisen ympäristön, josta 

on loistavat kulkuyhteydet ympäri pääkaupunkiseutua. Loistavat ulkoilumah-

dollisuudet aivan vieressä. Palvelut, koulut ja päiväkodit lähietäisyydellä. 

(Helsinki, KV., 5) 

 

Ulkoilumahdollisuuksista kertominen on SIJAINNIN KUVAILEMINEN -vaiheelle valinnainen, 

mutta ostajalle ehkä hyvinkin tärkeän ja houkuttelevan tiedon tuova askel. Se voi vihjata mo-

nista erilaisista alueen liikuntapaikoista, kuten puistoista, pururadoista tai liikuntahalleista ja 

kuntosaleista, joiden sijainti lähietäisyydellä asunnosta voi ostajalle olla tärkeää arjen toimi-

vuuden kannalta. Kuten esimerkeissä 16 ja 17, ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia usein ku-

vaillaankin esimerkiksi erinomaisiksi tai loistaviksi, ja askel toteutetaan etäisyyksistä kertomi-

sen kanssa yhdessä. Myös kulkuyhteyksien kuvaileminen on yksi SIJAINNIN KUVAILEMINEN -

vaihetta toteuttava askel, joka ei kuitenkaan ole vaiheen toteutumisen kannalta välttämätön. 

Esimerkissä 18 kulkuyhteyksiä kuvaillaan seuraavasti: 

 

18) Ulkoilua harrastavalle ympäristö on ihanteellinen ja Tampereen keskustaan-

kin on vain n.5,5km. Liikenneyhteydet kodin lähistöllä ovat erittäin toimivat 

niin omalla autolla kuin julkisilla liikuttaessa. Tulevaisuudessa ratikkayhteys-

kin parantaa julkisen liikenteen tarjontaa muutaman korttelin päässä kodista. 

(Tampere, KV., 5) 

 

Yleensä kulkuyhteyksistä kerrottaessa korostuu julkisen liikenteen toimivuuden kuvaus kysei-

sellä asuinalueella. Esimerkissä 18 huomioidaan kuitenkin myös mahdollisesti omaa autoa 

käyttävät potentiaaliset ostajat (niin omalla autolla kuin julkisilla liikuttaessa) ja kerrotaan 

vasta tulossa olevasta uudesta liikenneyhteydestä (Tulevaisuudessa ratikkayhteyskin parantaa 

julkisen liikenteen tarjontaa). Kulkuyhteyksien kuvaileminen toteutuu lisäksi usein etäisyyk-

sistä kertomisen yhteydessä (esimerkki 19).  

 

19) Kauppa, koulu ja päiväkoti sekä hyvät kulkuyhteydet ovat noin 500 metrin 

etäisyydellä. Lisäksi alueella on loistavat ulkoilureitit. (Kuopio, KV., 4) 

 

Julkisen liikenteen pysäkkien sijainti suhteessa asuntoon voi olla monelle omaa autoa omista-

mattomalle ihmiselle tärkeä peruste asunnon valintaan ja siksi melko usein kulkuyhteyksiä ku-

vailtaessa kerrotaan lisäksi siitä, kuinka lähelle asuntoa julkisilla kulkuneuvoilla pääsee. Esi-

merkin 19 tapaan tyypillistä on käyttää ilmausta hyvät kulkuyhteydet tai vastaavasti hyvät lii-
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kenneyhteydet. Ilmauksella ei ole tarkkaa tarkoitetta, vaan sillä voidaan viitata niin linja-auto-

liikenteeseen kuin raitiovaunu- tai lähijunaliikenteeseen. Ilmaus jättää lisäksi tulkinnan varaa 

siihen, ovatko yhteydet yleisesti hyviä siinä mielessä, että niitä on ja toisaalta sen suhteen, 

ovatko ne kuinka toimivia. Kulkuyhteyksistä kerrottu tieto voi olla kuitenkin yhtä tärkeä kuin 

tieto etäisyyksistä muihin arjen tärkeisiin palveluihin, kuten esimerkiksi ruokakauppaan. 

 

Yleisimmät tavat, joilla sijaintia aineistoni esittelyteksteissä kuvaillaan, ovat asuinalueen ku-

vaileminen, lähialueen palveluista kertominen ja etäisyyksistä kertominen. Nämä askeleet kui-

tenkin pääosin toimivat yhdessä ja etäisyyksistä kertominen ilmenee yhdessä jonkin toisen as-

keleen kanssa. Aineistoni esittelyteksteissä esiintymismäärältään vähemmän on ulkoilu- ja har-

rastusmahdollisuuksista sekä kulkuyhteyksistä kertomista, mutta vaiheen toteuttavia askeleita 

laskiessa on huomioitava tulkinnanvaraisuus sen suhteen, tarkoitetaanko alueen palveluista pu-

huttaessa myös näitä. Kuitenkin julkinen liikenne on osa julkisia palveluita, samoin kuin lii-

kuntamahdollisuudet, kuten puistot ja pururadat.  

 

4.4 Ostajan houkutteleminen 

 

Kuten edellä esittelemistäni vaiheista on jo käynyt ilmi, houkuttelevuus on niistä jokaisen funk-

tiossa vahvasti läsnä. Se tietenkin on hyvin luonnollista, koska asuntomyynti-ilmoituksen esit-

telyteksti on kommunikatiiviselta tavoitteeltaan promotionaalinen, ja täten pyrkimyksenä on 

markkinoida myytävää kohdetta potentiaaliselle ostajalle mahdollisimman houkuttelevana. Ai-

neistoni esittelyteksteissä on kuitenkin vaihe, jonka funktiona houkutteleminen korostuu. 

OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaiheessa potentiaalisen ostajan kiinnostus myytävää asuntoa 

kohtaan pyritään herättämään esimerkiksi seuraavilla askeleilla: kohdentamalla asunto tietyn-

laiselle ostajalle, tuomalla esiin kiinnostavia lisämahdollisuuksia sekä perustelemalla houkut-

televasti erilaisia retorisia ja argumentointia tukevia keinoja hyödyntäen sitä, miksi kyseinen 

asunto kannattaisi ostaa. Kiinteistönvälittäjien esittelyteksteissä on lisäksi nähtävissä ostajan 

houkutteluun pyrkivää kiinteistönvälittäjän tarjoamien palveluiden mainostamista. Yleisiä kie-

lellisiä piirteitä, joista vaiheen tunnistaa ovat esimerkiksi ilmaukset sijoitus, autopaikka, perhe-

asunto ja mahdollisuus sekä modaalisuutta ilmaisevien verbien käyttäminen puhutteluna yksi-

kön toisessa persoonassa, kuten voit ja saat.  

 



 29 

Kohdentaminen on hyvin yleinen askel, jolla aineistossani OSTAJAN HOUKUTTELEMISTA toteu-

tetaan. Askeleen tarkoituksena on esittää asunto sopivaksi tiettyyn ryhmään kuuluvalle poten-

tiaaliselle ostajalle, esimerkiksi asuntosijoittajalle, perheelliselle, yksinasuvalle tai eläkeikäi-

selle. Kohdentamista tapahtuu usein jopa esittelytekstin otsikossa, jota havainnollistavat esi-

merkit 20 ja 21. 

 

20) Hyvä perheasunto (Tampere, YKS., 2) 

 

21) Kolmio Iso-Heikkilästä – omaksi tai sijoitukseen? (Turku, KV., 3) 

 

Esimerkissä 20 asunto kohdennetaan ensisijaisesti perheille kuvailemalla asuntoa hyväksi per-

heasunnoksi. Tällä tavalla on mahdollista saada perheellisen ostajan kiinnostus heräämään, jol-

loin ostaja oletettavasti lukaisee esittelytekstin läpi. Esimerkissä 21 otetaan huomioon kahteen 

eri ryhmään kuuluvat potentiaaliset ostajat, sijoittajat ja omaksi asunnokseen asunnon ostajat. 

Ilmoitusta ei näin ollen kohdenneta suoraan vain toiselle ryhmälle, vaan tuodaan esille mahdol-

lisuus ostaa asunto sijoituskohteeksi. Sijoitusmielessä asuntoa voidaan markkinoida lisäksi esi-

merkkien 22 ja 23 tavoin. 

 

22) Huoneisto on myös hyvä sijoitusasunto - helppo löytää vuokralaisia. (Hel-

sinki, KV., 1) 

 

23) Asunto on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella luo-

tettavalle vuokralaiselle, joka mielellään jatkaisi asumistaan tässä ko-

dissa.[ASUNNON ESITTELEMINEN] Hyvä 7 % tuotto sijoittajalle! (Jyväs-

kylä, KV., 2) 

 

Esimerkissä 22 kuvaillaan myytävän kohteen olevan myös hyvä sijoitusasunto, jota perustellaan 

sillä, että asuntoon on helppo löytää vuokralaisia. Partikkelilla myös esitetään potentiaaliselle 

ostajalle uusi näkökulma (mahdollisuus ostaa asunto sijoituskohteeksi) ja adjektiivilla helppo 

viitataan vaivattomuuteen, joka voi madaltaa kynnystä sijoitusmielessä asunnon ostamiselle. 

Esimerkissä 23 OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaihe esiintyy tiiviisti yhdessä ASUNNON 

ESITTELEMINEN -vaiheen kanssa (ks. luku 4.1). Siinä ei tarjota potentiaaliselle ostajalle ekspli-

siittisesti mahdollisuutta ostaa asunto sijoituskohteena, mutta tuodaan esille se, että asunnossa 

on kyseisellä hetkellä vuokralainen. Koska vuokralainen mielellään asuisi asunnossa pitem-

pään, olisi asunto tuottava sijoituskohde. Hyvä 7 % tuotto sijoittajalle perusteleekin vihjaamalla 

taloudellisesta hyödystä, että tällaista vaihtoehtoa kannattaisi harkita.  
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Esittelyteksteissä kohdentamista on melko paljon, kun ostajaa pyritään houkuttelemaan. Koh-

dentaminen tapahtuu yleensä perheiden ja sijoittajien lisäksi yksinasuville, iäkkäämmille hen-

kilöille sekä toista askelta yhdistäen remonttitaitoisille ja auton omistaville. Esimerkit 24–25 

havainnollistavat, kuinka kohdentamisen ohella tarjotaan lisämahdollisuutta, joka asunnon os-

tamisen yhteydessä tulee.  

 

24) Suuresta puutarhatontista (1216 m²) [ASUNNON ESITTELEMINEN] on 

mahdollisuus nauttia kokonaisuudessaan itse tai vaihtoehtoisesti lohkoa se 

kahdeksi tontiksi. Talo on remonttitaitoiselle oikein oivallinen kohde kunnos-

taa ja modernisoida tämän päivän tarpeisiin sopivaksi. Retroa rakastava voi 

säilyttää myös originellin ilmeen. (Tampere, YKS., 5) 

 

25) Autohallista mahdollisuus ostaa autopaikka. (Helsinki, KV., 3) 

 

Esimerkissä 24 potentiaaliselle ostajalle mainostetaan mahdollisuutta vaikuttaa tonttiin itse. Il-

mauksella mahdollisuus ja vaihtoehtojen tarjoamisella (tai vaihtoehtoisesti) esimerkissä luo-

daan houkuttelevuutta ostajan osallistamisella. Erilaiset ostajat otetaan huomioon – remontti-

taitoiselle tarjotaan kunnostuskohdetta ja modaalisella verbiketjulla voi säilyttää annetaan vaih-

toehtoinen näkökulma pitää asunto sellaisenaan, jos kyseessä on retroa rakastava ostaja. Jo 

esittelytekstissä tuodaan siis esiin, kuinka ostaja pääsee itse vaikuttamaan kohteeseen, jos sen 

ostaa. Tällainen on OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaiheelle hyvin tyypillistä ja aineistossani 

lisämahdollisuuksia tarjotaankin paljon. Yleistä on esimerkin 25 mukaisesti tuoda esille lisäksi 

mahdollisuus autopaikan ostamiseen. Näin auton omistajille tärkeä kriteeri saada helposti au-

topaikka asunnon ostamisen yhteydessä otetaan huomioon ja samalla asuntoa kohdennetaankin 

myös heille. Lisämahdollisuuksien tarjoamisella ilmoittaja pyrkii siis vakuuttamaan potentiaa-

lisen ostajan, sillä pelkän asunnon lisäksi ostajalla on mahdollisuus saada muutakin ja vaikuttaa 

asuntoon tai johonkin siihen liittyvään helposti itse. OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaiheelle 

erityisen tyypillistä on lisäksi puhutteleminen sekä tunteisiin vetoaminen esimerkiksi impera-

tiivia ja yksikön 2. persoonaa käyttämällä, kuten seuraavat esimerkit havainnollistavat. 

 

26) Lämmin, iso autotalli kauko-ohjattavalla ovella. [ASUNNON 

ESITTELEMINEN] Aja suoraan lämpimään talliin. (Lappeenranta, YKS., 5) 

 

27) Harvoin on tarjolla asunto näin upeilla maisemilla. – – Tässä asunnossa voit 

hyvin, jos maltat pysähtyä ja katsoa ulos ikkunastasi. (Tampere, YKS., 1) 
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28) Pihatöillä et tässä kodissa rasitu! (Tampere, KV., 4) 

 

Esimerkeissä 26–28 potentiaalista ostajaa puhutellaan, jolloin häneen pyritään luomaan suora 

yhteys. Esimerkissä 26 herätellään imperatiivia aja ja adverbia suoraan käyttämällä tunnetta 

vaivattomuudesta, ja luodaan tunnne mukavuudesta adjektiivilla lämmin. Helppous ja muka-

vuus tekevät vaikutelman arjen luksuksesta, jota myytävä kohde tarjoaa. Esimerkeissä tuntei-

siin vedotaankin luomalla mielikuvaa, mikä on tärkeä tehokeino mainonnassa. Mielikuvien luo-

misessa elämyksellisyys korostuu faktojen kertomista tärkeämpänä (ks. Malmelin 2003: 78, 

myös Rajala 2012: 14). Esimerkissä 27 luvataan potentiaalisen ostajan voivan hyvin kyseisessä 

asunnossa, jos vain hän ehtii pysähtyä ja katsoa ikkunasta avautuvia upeita maisemia. Lupaus 

ei perustu niinkään faktoihin, mutta luo mielikuvan maisemien ainutlaatuisuudesta. Esimer-

kissä upeita maisemia painotetaan vielä intensiteettipartikkelilla näin (ks. VISK § 853), joka 

ikään kuin tehostaa adjektiivia upea ja viittaa tavallaan suoremmin juuri kyseisiin maisemiin, 

joita ei muualta näe. Lisäksi sekä esimerkissä 27 että 28 kummassakin painotetaan juuri ky-

seessä olevan asunnon houkuttelevuutta käyttämällä deiktistä demonstratiivipronominia tämä 

määritteenä substantiiville koti tai asunto, jolloin kohteen yksilöllisyyttä ikään kuin painotetaan 

vielä lisää (ks. VISK §1413). Myös esimerkeissä 29 ja 30 ainutlaatuisuuden mielikuvaan vedo-

taan, mutta puhuttelemisen sijaan ainutlaatuisuutta tai harvinaisuutta eksplikoiden.  

 

29) Tällaisia koteja on harvoin tarjolla. (Joensuu, YKS., 3) 

 

30) Ainutlaatuinen tilaisuus!! (Vaasa, YKS., 4) 

 

Esimerkeissä 29 ja 30 vedotaan tunteisiin luomalla mielikuvaa juuri kyseisen kohteen ainutlaa-

tuisuudesta. Proadjektiivin sisältävällä monikollisella substantiivilausekkeella tällaisia koteja 

painotetaan juuri kyseisen asunnon kaltaisia kohteita ja ilmauksella harvoin tarjolla voidaan 

vihjata tällaisten kohteiden olevan todella haluttuja tai harvinaisia. Esimerkin 30 ilmaus ainut-

laatuinen tilaisuus voidaan ymmärtää samalla tavalla. Tilaisuudella voidaan tarkoittaa hetkeä, 

joka kestää vain tietyn ajan ja siihen liittyy niin mahdollisuus siihen tarttumisesta kuin sen me-

nettämisestä (KS s.v. tilaisuus). Ainutlaatuisuuden korostamisella saattaa olla vahva vaikutus, 

koska asuntomyynti-ilmoitusten lukija eli potentiaalinen ostaja luonnollisesti vertailee kiinnos-

tavimpia kohteita toisiinsa (ks. Rajala 2012: 63). 
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Kiinteistönvälittäjien esittelyteksteissä OSTAJAN HOUKUTTELEMISTA voidaan tehdä myös mai-

nostamalla kiinteistönvälittäjän tai kiinteistönvälitysyrityksen tarjoamia palveluja ostajan ny-

kyisen asunnon myynnin helpottamiseksi. Esimerkissä 31 on kiinteistönvälittäjältä ostajalle 

suunnattu direktiivi. 

 

31) Pyydä minut myös maksuttomalle arviokäynnille, niin saat kodistasi kattavan 

myyntisuunnitelman sekä välityspalkkiotarjouksen! (Turku, KV., 2) 

 

Esimerkin 31 direktiivin (pyydä minut) voi tulkita kehotukseksi potentiaaliselle ostajalle hel-

pottaa omaa nykyisen asunnon myyntiään, jolloin se voi houkutella asunnon vaihtamisen help-

poudella. Toisaalta, vaikka funktio onkin ensi sijassa ostajaa houkutteleva, kiinteistönvälittäjän 

tarjous toimii samalla kiinteistönvälittäjän omia palveluja mainostavana ja pyrkii täten lisää-

mään näiden myyntiä. Aineistoni kiinteistönvälittäjien esittelyteksteissä omien palvelun mark-

kinoimista on kuitenkin melko vähän, mikä voi johtua tietenkin aineistoni suppeudesta, sillä 

kiinteistönvälittäjienkin esittelytekstejä on vain yhteensä 50.  

 

OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaihe on aineistoni perusteella sellainen, jossa pyritään peruste-

lemaan, miksi juuri kyseinen asunto kannattaisi ostaa. Ostajan huomio herätetään usein sekä 

kohdentamisella tai kiinnostavia lisämahdollisuuksia tarjoamalla. Usein vaiheelle ominaista on 

runsas puhuttelevuus ja ostajan tunteisiin vetoaminen yleisimmin positiivia mielikuvia asun-

nosta tai sen ainutlaatuisuudesta luomalla. Yleisimmin vaiheessa korostuvat ilmaukset mahdol-

lisuus, harvoin tai harvinaisuus, ainutlaatuisuus sekä suora ostajan puhutteleminen yksikön 

toisessa persoonassa tai imperatiivisia direktiivejä käyttämällä.  

 

4.5 Ilmoituksen täydentäminen 

 

Esittelytekstissä saatetaan joskus esittää myös lisätietoja koskien jotakin ilmoituksen osaa tai 

koko asunnon myyntiprosessia. Tällaista vaihetta kutsun ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMISEKSI. Vai-

heen funktiona on antaa sellaisia lisätietoja, joista potentiaalisen ostajan on hyvä olla tietoinen 

eli täydentää ilmoitusta tarvittavin osin. Aineistoni pohjalta vaihetta toteuttavia askeleita ovat 

ilmoittajan lupaus tai tarkennus kuvista, lisätieto asunnon esittelystä (asuntonäytöstä), lisätie-

tolähteen tarjoaminen sekä ilmoittajan huomautus lukijalle. Yleensä vaiheen toteuttaa vain jo-

kin näistä askelista. Ominaisia kielellisiä piirteitä vaiheelle ovat esimerkiksi ilmaukset kuva, 
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pohjakuva, myöhemmin tai postpositiot jonkin takia tai vuoksi sekä ilmoittajaan itseensä viit-

taava finiittiverbiin liitetty persoonapääte. Tunnusomaiset kielelliset piirteet kuitenkin vaihte-

levat kontekstissa vaikuttavien seikkojen mukaan paljon eivätkä siksi ole eriteltävissä niin sel-

keästi kuin muissa vaiheissa. ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN -vaihe on aineistoni esittelyteks-

teissä melko harvinainen, mutta selkeästi omaksi vaiheekseen erotettavissa oleva. Sen funktio 

on vahvasti sidoksissa sekä asuntomyynti-ilmoituksen julkaisukontekstiin että vallitsevaan ti-

lannekontekstiin eli asunnon myyntiprosessiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

 

Aineistoni esittelyteksteissä ilmoitusta täydennetään tyypillisesti joko lupaamalla kuvia tai te-

kemällä jo ilmoituksessa oleviin kuviin jokin tarkennus, jonka ajatellaan olevan potentiaaliselle 

ostajalle hyödyllinen tai houkutteleva tietää. Esimerkeissä 32 ja 33 luvataan lisää kuvia ja esi-

merkeissä 34 sekä 35 tehdään kuviin liittyvä tarkennus.  

 

32) Pohjakuva tulee myöhemmin. (Lappeenranta, KV., 3) 

 

33) Laitan kuvia myöhemmin. (Tampere, YKS., 1) 

 

34) Pohjapiirustus peilikuvana. (Helsinki, YKS., 1) 

 

35) Harrastajan unelma suurella tontilla! [OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN] 

*UUSIA KUVIA* (Jyväskylä, YKS., 1) 

 

Kuten esimerkeistä 32 ja 33 käy ilmi, kuvat asunnosta ja asunnon pohjapiirustus koetaan asun-

tomyynti-ilmoitukselle todella keskeiseksi osaksi, ja ilmoittajat myös osoittavat tietävänsä sen. 

Tästä syystä, jos kuvia ei asuntomyynti-ilmoituksessa sen julkaisuhetkellä vielä ole, ilmoitusta 

voidaan täydentää esittelytekstissä lupaamalla kuvia lisättävän ilmoituksen julkaisemisen jäl-

keen käyttämällä adverbia myöhemmin. Tällä tavalla kuvien lisäämisen ajankohtaa ei määri-

tellä, mutta odotuksenmukaista on, että kuvia kuitenkin on tulossa lisää. Esimerkin 34 tapaan 

kuviin on mahdollista tehdä tarkennus. Pohjapiirustus peilikuvana -lausekkeella on lisätty tieto, 

joka auttaa katsomaan kuvaa oikealla tavalla.  

 

Usein lupaus tai tarkennus kuvista tehdään esittelytekstin loppupäässä tai aivan sen lopussa, 

mutta esimerkki 35 on erään esittelytekstin otsikosta. Siinä tehdään tarkennus isoilla kirjaimilla 

korostamalla sitä lisäksi typografisesti asteriskeja käyttämällä (*UUSIA KUVIA*). Näin ollen 

tarkennus lisää jo otsikon kohdalla informaation uusista, ilmoitukseen lisätyistä kuvista. Kuviin 
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liittyvä tarkennus tai muu muutos on mahdollista tehdä verkossa julkaistuun asuntomyynti-il-

moitukseen Oikotie.fi:ssä jälkeenpäin, ja esimerkin 35 tavalla tehty tarkennus on huomiota he-

rättävä tapa kertoa ilmoituksen päivityksestä.  

 

Ilmoitusta on mahdollista täydentää esittelytekstissä lisäksi kertomalla lisätietoja esimerkiksi 

asunnon esittelytilaisuudesta. Koska aineistoni on kerätty vuoden 2020 loka-marraskuussa, nä-

kyy asuntomyynti-ilmoitusten esittelyteksteissä vallitseva koronaviruspandemia ja sen leviä-

misen estämiseksi tehdyt rajoitustoimet. Koronavirukseen ja sen aiheuttamiin rajoituksiin pe-

rustuen useammassa aineistoni esittelyteksteissä on annettu lisätietoja asunnon esittelytilaisuu-

desta, kuten esimerkeissä 362 ja 37.  

 

36) Kiinteistönvälitysliike noudattaa asuntoesittelyissään pandemian vuoksi seu-

raavia varotoimia: Emme kättele asiakkaitamme, ja toivomme sinun noudat-

tavan esittelyssä turvavälejä. Jos sinulla on flunssaoireita tai olet tullut Suo-

meen riskimaista 14 vrk sisällä, älä tule asuntoesittelyyn. Esittelyiden kävijä-

määriä voidaan asiakkaidemme turvallisuuden takaamiseksi joutua rajaa-

maan. Välitämme turvallisuudestasi! (Jyväskylä, KV., 2) 

 

37) Vallitsevan Koronatilanteen vuoksi kohteessa vain yksityisesittelyt.  

(Lahti, KV., 5) 

 

Esimerkit 36 ja 37 ovat kumpikin kiinteistönvälittäjien esittelyteksteistä. Aineistoni pohjalta 

vallitsevaan koronavirustilanteeseen pohjautuvia lisätietoja annetaankin juuri kiinteistönvälit-

täjien esittelyteksteissä. Esimerkissä 36 korostuu kiinteistönvälitysyrityksen vastuullisuus val-

litsevasta pandemiasta johtuvien suositusten ja rajoitusten suhteen ja siinä esitellään tarkasti 

yrityksen varotoimenpiteitä taata asiakkaiden turvallisuus. Esimerkissä 37 annetaan esittelyti-

laisuuksiin liittyvä lisätieto lyhyemmin – mainitsemalla asunnossa pidettävän vain yksityisesit-

telyjä. Kummallakin tavalla toteutettuna esittelyyn liittyvä lisätieto antaa kiinteistönvälitysyri-

tyksestä kuvan vastuullisena toimijana, joka tekee parhaansa estääkseen koronaviruksen leviä-

misen esittelyissään. Näin se voi samalla helpottaa esittelytekstin promotionaalisen tavoitteen 

saavuttamista, sillä pandemian vallitessa potentiaaliset ostajat saattavat herkemmin jättää esit-

telytilaisuuksissa käymättä, jos yksityistilaisuutta tai mahdollisuutta siihen ei ole eksplikoitu. 

 

2 Olen korvannut esimerkissä 36 esiintyneen kiinteistönvälitysyrityksen nimen sanalla kiinteis-

tönvälitysliike. Myös myöhemmistä esimerkeistä kiinteistönvälitysyritysten nimet on muun-

nettu. 
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Mahdollinen tapa täydentää ilmoitusta on lisäksi tarjota esittelytekstissä potentiaaliselle osta-

jalle lisätietolähde tai esittää huomautus, joka voi esimerkiksi kohdistua asuntomyynti-ilmoi-

tuksen diskurssiyhteisöön tai sen osaan, tässä tapauksessa kiinteistönvälittäjiin asuntomyynti-

ilmoitusten vastaanottajina. Esimerkissä 38 tuodaan esittelytekstin lopussa esille kiinteistönvä-

litysyrityksen nettisivut. Esimerkissä 39 ilmoitusta täydennetään diskurssiyhteisöä osaltaan 

edustaville asuntomyynnin ammattilaisille, kiinteistönvälittäjille, esitetty ilmoittajan huomau-

tus.  

 

38) Katso kohteen tarkemmat tiedot www.KVyritys.com -sivustolta.  

(Vaasa, KV., 2) 

 

39) Ei välittäjille! (Helsinki, YKS., 5) 

 

Esimerkki 38 on esittelytekstissä ihan viimeisenä oleva vaihe ja huomionarvoista on, että sitä 

käytetään KUTSU ESITTELYYN -vaiheen jälkeen tavallaan korvaamaan YHTEYSTIEDOT-vaihetta. 

Lisätietolähde ohjaa suoraan kiinteistönvälitysyrityksen sivuille, jolloin sillä on kaksikin funk-

tiota. Sen lisäksi, että se tarjoaa potentiaaliselle ostajalle lisätietoa asunnosta, se ohjaa katso-

maan yrityksen verkkosivuja, joilta voi löytää muita saman yrityksen välittämiä asuntoja ja 

kiinteistönvälityspalveluita, joita yritys tarjoaa. Esimerkki 39 edustaa lyhyttä ja ytimekästä huo-

mautusta: ei välittäjille! Kuten aiemmin (alaluvussa 4.4) esittelin OSTAJAN 

HOUKUTTELEMISESSA käytettävää kohdentamisen askelta, esimerkin 39 huomautus on ikään 

kuin kohdentamisen vastapuoli, joka toimii tietyn vastaanottajaryhmän poissulkemisena. Näin 

ilmoittaja voi osoittaa omaa suhtautumistaan esimerkiksi välityspalkkioihin, jotka nostaisivat 

automaattisesti asunnon myyntihintaa kiinteistövälittäjää apuna käytettäessä.  

 

Tekemällä lupauksen tai tarkennuksen kuvista, tarjoamalla lisätietoa tai tekemällä jonkin tär-

keän huomautuksen voi ilmoittaja täydentää esittelytekstissä koko ilmoitustaan. Monesti 

ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN -vaiheessa ilmeneekin asuntomyynti-ilmoituksen konteksti 

monilta eri osin. Julkaisukonteksti huomioidaan lupaamalla kuvia tai lisäämällä kuviin olen-

nainen osa, kuten pohjapiirros, ja tilannekontekstina huomioidaan asunnon myyntiprosessi ja 

mahdollisesti siihen vaikuttavat tekijät, kuten tässä tapauksessa koronaviruspandemian aiheut-

tamat rajoitukset tai suositukset. Lisäksi ilmoitusta on mahdollista täydentää esittämällä ilmoit-

tajan oma huomautus, joka taas voi kohdistua tekstilajin diskurssiyhteisöön tai sen osaan.  
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Tyypillistä vaiheelle on ennen kaikkea sen vapaaehtoisuus, sillä siinä keskitytään lisätietojen 

antamiseen, eikä sellaisia aina ole. Kielellisiä tunnuspiirteitä ei ole tässä vaiheessa aina yhtä 

selkeää erottaa kuin muissa vaiheissa. Kuitenkin esimerkiksi yksikön tai monikon 1. persoonan 

käyttäminen esimerkiksi lisätietoja tarjottaessa tai kuvia tarkennettaessa on tyypillistä tässä vai-

heessa, eikä niinkään muissa. Useimmissa aineistoni esittelyteksteissä lisätietoja kerrotaankin 

annettavan ilmoittajalle soitettaessa tai muulla tavoin samalla, kun potentiaalinen ostaja pyyde-

tään asuntoon tutustumaan paikan päälle. Tästä kerron omana vaiheenaan seuraavassa alalu-

vussa. 

 

4.6 Kutsu esittelyyn 

 

Monessa aineistoni esittelytekstissä esiintyy vaihe, jonka funktiona on toivottaa jollakin tapaa 

potentiaalinen ostaja tervetulleeksi tutustumaan asuntoon paikan päälle tai kehottaa lisäksi ky-

symään lisätietoja asunnosta, mikäli kohteesta on kiinnostunut. Tällaista vaihetta nimitän 

KUTSUKSI ESITTELYYN. Vaihe on aineistoni esimerkkien mukaisesti mahdollista toteuttaa joko 

yhtä tai useampaa, toisistaan hieman eroavaa askelta käyttäen. Tyypillistä KUTSU ESITTELYYN 

-vaiheelle on instruktiivisen eli ohjailevan tekstityypin käyttäminen, sillä siinä käytetään usein 

selkeitä potentiaaliselle ostajalle osoitettuja direktiivejä. Aineistoni esittelyteksteissä KUTSU 

ESITTELYYN on toteutettu joko yhteydenottopyynnöllä, esittämällä tervetulotoivotus tai yhdis-

tämällä nämä askeleet. Harvinaisempi, mutta mahdollinen tapa kutsua potentiaalinen ostaja 

esittelyyn voi olla epäsuorasti kehottamalla. Esimerkit 40–42 havainnollistavat askeleista en-

simmäistä eli suoraa yhteydenottopyyntöä. 

 

40) Soita ja sovi oma esittelyaikasi (Helsinki, YKS., 5) 

 

41) Varaa oma esittelyaikasi! (Tampere, KV, 1) 

 

42) Sovi oma esittelysi tähän ihastuttavaan KOTIIN! (Kuopio, KV, 1) 

 

Tyypillinen keino kehottaa mahdollista ostajaa olemaan yhteydessä myyjään, on käyttää impe-

ratiivia, joka toimii direktiivinä eli ohjailevana lausumana (VISK § 1645). Askeleen tunnus-

merkkinä on usein huutomerkki vaiheen lopussa ja ominaista on esimerkiksi verbien soittaa, 

sopia, varata ja ottaa yhteyttä käyttäminen. Tällaisilla konkreettisilla kommunikaatioverbeillä 

(ks. VISK § 483) esittelytekstin lopettaminen voi olla hyvinkin tehokasta, sillä ne ohjaavat jat-
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kotoimenpiteisiin. Lyhyt ja ytimekäs yhteydenottopyyntö sopii yleensä pituudeltaan melko tii-

viiseen esittelytekstiin ja imperatiivimuotoinen kehotus antaa selkeän ohjeen, kuinka toimia. 

Edellä mainittuja verbejä voidaan tässä askeleessa käyttää kuitenkin myös yksikön toisessa per-

soonassa lisäämällä verbiin hAn-liitepartikkelin, kuten esimerkeissä 43 ja 44. 

 

43) Varaathan sinun kalenteriin sopivan esittelyajan. (Jyväskylä, KV.,4) 

 

44) Esittelemme huoneistoa yksityisnäytöin, joten soitathan tai laitat sähköpostia, 

niin sovitaan katsomisesta (Kuopio, KV., 4) 

 

Esimerkit 43 ja 44 havainnollistavat askeleena yhteydenottopyyntöä, mutta niissä on imperatii-

vin sijasta käytetty puhuttelevaa, nimensä mukaan pyytävää tyyliä. Liitepartikkeli -hAn yksikön 

toisessa persoonassa olevan verbin liitteenä luo usein kohteliaamman ja ystävällisemmän sävyn 

kuin usein käskeväksi mielletty imperatiivi (ks. VISK § 1673). Sanotaankin, että direktiivit 

saavat yleensä merkityksensä loppujen lopulta tulkinnasta, joka lukijalle syntyy sekä kielellis-

ten että kontekstipiirteiden pohjalta (VISK § 1645). Toinen mahdollinen askel, jolla KUTSU 

ESITTELYYN on aineistoni esittelyteksteissä toteutettu, on tervetulotoivotus (esimerkit 45–46). 

 

45) Tervetuloa tutustumaan ehkä sinun uuteen kotiisi. (Lahti, KV.,5) 

 

46) Tervetuloa ihastumaan! (Vaasa, KV., 2) 

 

Lämmin tervetulotoivotus on aineistossani tyypillinen tapa yhteydenottopyynnön ohella toteut-

taa KUTSU ESITTELYYN. Leksikaalisena tunnusmerkkinä askeleelle on ilmaus tervetuloa, jonka 

yleensä melkein jokainen tervetulotoivotus sisältää. Potentiaalinen ostaja voidaan kutsua niin 

tutustumaan asuntoon, ihastumaan siihen kuin varaamaan sinne esittelyajan, kuten esimerkki 

47 havainnollistaa.  

 

47) TERVETULOA VARAAMAAN ESITTELY! (Helsinki, KV.,3) 

 

Esimerkin 47 isoin kirjaimin kirjoitettu tervetulotoivotus on otsikko helsinkiläisen kiinteistön-

välittäjän esittelytekstistä. Typografisena ominaisuutena otsikon korostaminen isoilla kirjai-

milla voi herättää potentiaalisen lukijan huomion herkemmin. Otsikkona KUTSU ESITTELYYN -

vaihe kuitenkin harvemmin toteutuu, koska yleisin tapa on päättää esittelyteksti esittämällä ter-
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vetulotoivotus tai yhteydenottopyyntö yhdessä ilmoittajan yhteystietojen kanssa eli yhdistä-

mällä KUTSU ESITTELYYN -vaiheen ja YHTEYSTIEDOT-vaiheen. On mahdollista, että tervetulo-

toivotus ja yhteydenottopyyntö esitetään myös yhdessä, kuten esimerkissä 48. 

 

48) Varaathan oman esittelyaikasi, tervetuloa tutustumaan! (Lahti, KV.,2) 

 

Esimerkin 48 tapaan tervetulotoivotus yhteydenottopyynnön kanssa yhdessä esitettynä tuo esiin 

ilmoittajan toiveen esittelyn etukäteen sopimisesta, mutta kutsuu avoimesti katsomaan asuntoa 

paikan päälle. Toinen tapa toteuttaa KUTSU ESITTELYYN -vaihe yhteydenottopyynnöllä ja terve-

tulotoivotuksella käyttää yhteydenottopyynnön ohella verbiä tulla yksikön toisen persoonan 

imperatiivissa, kuten esimerkissä 49. 

 

49) Tule tutustumaan ja nappaa itsellesi ihana uusi koti! 

     Ota yhteyttä ja pyydä yksityisnäyttö! (Kuopio, YKS., 3) 

 

Esimerkissä 49 esittelyteksti lopetetaan lennokkaasti toivottamalla potentiaalinen ostaja terve-

tulleeksi asuntonäyttöön (tule tutustumaan), mutta esitetään tämän jälkeen vielä muusta teks-

tistä irrallaan yhteydenottopyyntö. Esimerkissä 49 direktiivejä on käytetty runsaasti ja ne voivat 

toimia toisiaan vahvistavina, koska ensin ostaja kutsutaan esittelyyn houkuttelevasti ja sen jäl-

keen ohjataan varaamaan yksityisnäyttö. Yleistä aineistoni perusteella on lisäksi käyttää jon-

kinlaista kysymystä, kuten kiinnostuitko, jonka jälkeen varsinainen KUTSU ESITTELYYN esite-

tään. Vaikka tyypillisimmät askeleet, joista KUTSU ESITTELYYN -vaihe koostuu ovat yleensä 

yhteydenottopyyntö sekä tervetulotoivotus, houkutteleva keino kutsua potentiaalinen ostaja 

asuntonäyttöön voi olla myös epäsuora kehotus, joka aineistossani toteutuu joko nollapersoo-

naisena nesessiivirakenteena (esimerkki 50) tai MA-infinitiivin illatiivin sisältävänä rakenteena 

(esimerkki 51). 

 

50) Tämä on nähtävä paikan päällä. (Turku, KV., 3) 

 

51) Sitten eikun näyttöä pyytämään! (Joensuu, KV., 5) 

 

Esimerkkien 50–51 havainnollistamat rakenteet eivät ole yhtä yleisiä keinoja toivottaa potenti-

aalinen ostaja asuntonäyttöön kuin edellä kuvaamani askeleet, mutta toisaalta ne toimivat epä-

suorina kehotuksina potentiaaliselle ostajalle olla yhteydessä ilmoittajaan. Esimerkissä 50 käy-

tetään nollapersoonaista nesessiivirakennetta on nähtävä, jossa korostuu modaalisen tulkinnan 
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kautta pakko (VISK § 1581). Ilmoittaja osoittaa siis ikään kuin epäsuoran kehotuksen esittely-

ajan varaamiseen, koska pelkkä ilmoitus ei riitä kertomaan kaikkea kyseisestä kohteesta, vaan 

se on pakko nähdä paikan päällä. Esimerkissä 51 taas käytetään MA-infinitiivin illatiivin sisäl-

tävää rakennetta eikun näyttöä pyytämään, joka saa kontekstissaan direktiivisen merkityksen, 

vaikka ei varsinaisesti puhuttele suoraan (VISK § 1675). Tällaisen epäsuoran kehotuksen in-

tensiteetti ei ole läheskään yhtä vahva kuin nesessiivirakenteella, mutta toisaalta se tuo ilmi, 

kuinka esittelyajan varaaminen on mahdollista ja oletettavasti toivottuakin. Aineistoni esittely-

teksteissä kahdessa KUTSU ESITTELYYN on esitetty myös YHTEYSTIEDOT-vaihetta edeltävänä, 

ikään kuin johdatuksena ilmoittajan yhteystietoihin. Otan toisen näistä esimerkkinä huomioon 

seuraavassa alaluvussa (4.7) YHTEYSTIEDOT-vaihetta analysoidessani. 

 

KUTSU ESITTELYYN -vaiheelle ominaisimpia askeleita ovat siis yhteydenottopyyntö ja tervetu-

lotoivotus, joista yleisimmin aineistoni perusteella toteutuu vain toinen. Kuitenkin molemmat 

askeleet voivat toteuttaa vaiheen yhdessä, sillä toistaminen ja runsas direktiivisyys on vaiheelle 

hyvin tyypillistä. Tarkoituksena on houkutella potentiaalinen ostaja tulemaan asuntonäyttöön 

ja näin ollen antaa mahdollisuus kyseiselle asunnolle hurmata ostaja paikan päällä. Myös epä-

suoralla kehotuksella voi houkutella tulemaan asuntoa katsomaan, mutta aineistoni perusteella 

tätä askelta ei vaiheen toteuttamiseen ole käytetty lainkaan yhtä usein kuin yhteydenottopyyn-

töä tai tervetulotoivotusta.  

 

4.7 Yhteystiedot 

 

Asuntomyynti-ilmoituksissa Oikotie.fi:ssä on Ota yhteyttä ilmoittajaan -viestikenttä, joka 

yleensä sisältää yksityisen ilmoittajan tai kiinteistönvälittäjän nimen sekä puhelinnumeron ja 

piilotetusti sähköpostiosoitteen, johon potentiaalinen ostaja voi ilmoittaa kiinnostuksestaan 

asuntoa kohtaan (ks. luku 2.2, kuva 1). Kuitenkin varsin usein ainakin kiinteistönvälittäjien 

ilmoitusten esittelyteksteissä on vaihe, jonka funktio on tarjota potentiaaliselle ostajalle ilmoit-

tajan yhteystiedot. YHTEYSTIEDOT-vaihe koostuu usein kolmesta askeleesta: ilmoittajan ni-

mestä sekä puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta, mutta tavallista on aineistoni perusteella 
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toteuttaa vaihe pelkällä puhelinnumerolla. Seuraavat esimerkit3 kuvaavat kolmen kiinteistön-

välittäjän esittelytekstissä ilmenevää YHTEYSTIEDOT-vaihetta (esimerkit 52–54). 

 

52) Lisätiedot ja esittelyt: [KUTSU ESITTELYYN] Liisa Niemi 012 345 6789 

liisa.niemi@kiinteistonvalitysyritys.fi (Tampere, KV., 2) 

 

53) Pyydä lisätietoja ja sovi oma esittelyaikasi:[KUTSU ESITTELYYN] Pekka 

Korhola p. 123456789. (Jyväskylä, KV., 1) 

  

54) Lasse LKV Virtanen Kiinteistönvälittäjä, kaupanvahvistaja, insinööri 

012 345 6789, lasse.virtanen@kiinteistovalitysyritys.fi (Kuopio, KV., 3) 

 

Kuten esimerkeissä 52 ja 53, tyypillistä on, että YHTEYSTIEDOT-vaihe esitetään yhdessä KUTSU 

ESITTELYYN vaiheen kanssa. KUTSU ESITTELYYN -vaihe voi toteutua YHTEYSTIEDOT-vaiheen 

yhteydessä ikään kuin johdattelevana toteamuksena, joka välittää potentiaaliselle ostajalle tie-

don, että seuraavalta henkilöltä tai seuraavasta numerosta voi kysellä lisätietoja tai sopia esit-

telyajan (ks. esimerkki 52). YHTEYSTIEDOISSA kiinteistönvälittäjien esittelyteksteissä on usein 

nimen ja puhelinnumeron lisäksi sähköpostiosoite, josta ilmenee kiinteistönvälitysyrityksen 

nimi. Kuten esimerkissä 54, kiinteistönvälittäjillä voi olla yhteystietojen ohella lisäksi titteli 

ja/tai sen lisäksi koulutustaustaa kuvaava tutkintonimike (esim. LKV, KiAT, YKV). Titteli tai 

tutkintonimike voidaan lisätä eksplikoimaan kiinteistönvälittäjän ammattilaisuutta. Esimerkiksi 

LKV-lyhenne tarkoittaa laillistettua kiinteistönvälittäjää eli henkilöä, joka on suorittanut kiin-

teistönvälittäjäkokeen. Käytännössä kaikkien kiinteistönvälittäjän ammattinimikettä käyttävien 

täytyy olla LKV-pätevyyden hankkineita. (Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneis-

ton välitysliikkeistä 2000/1075 § 16.)  

 

Yksityisillä ilmoittajilla YHTEYSTIEDOT-vaihetta esiintyi aineistoni esittelyteksteissä vähem-

män. Kuitenkin yleisin tapa toteuttaa YHTEYSTIEDOT-vaihe on yksityisillä ilmoittajillakin mai-

nita sekä nimi että puhelinnumero tai vain puhelinnumero, kuten seuraavissa esimerkeissä: 

 

55) Lisätietoja asunnosta saa soittamalla. [KUTSU ESITTELYYN] Matti Pelto-

nen 0123456789  

(Turku, YKS., 1) 

 

 

3 Ilmoittajien yksityisyyden turvaamiseksi olen muuttanut kaikista esimerkeistä ilmoittajan ni-

men, puhelinnumeron ja mahdollisen sähköpostiosoitteen. Myös mahdolliset kiinteistönväli-

tysyrityksen tiedot on muutettu. 
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56) Sovi yksityisnäyttö [KUTSU ESITTELYYN] p. 0123 456789 (Joensuu, 

YKS., 2) 

 

Esimerkkien 55 ja 56 tapaan myös yksityisten ilmoittajien esittelyteksteissä mahdollinen 

YHTEYSTIEDOT-vaihe toteutuu yleisesti yhdessä KUTSU ESITTELYYN -vaiheen kanssa. Suurin osa 

yksityisten ilmoittajien esittelyteksteissä olevista YHTEYSTIEDOT-vaiheista on toteutettu jatka-

malla KUTSU ESITTELYYN -vaiheesta suoraan puhelinnumeroon. Toisin kuin kiinteistönvälittä-

jät, jotka saattavat haluta tuoda esille myös omaa nimeään ja yritystään yhteystietojensa yhtey-

dessä, monet yksityiset ilmoittajat mainitsevat nimensä vain Ota yhteyttä ilmoittajaan -viesti-

kentässä (ks. luku 2, kuva 1). Aineistoni esittelyteksteissä yksi yksityinen ilmoittaja kuitenkin 

kertoi YHTEYSTIEDOT-vaiheessa myös sähköpostiosoitteensa (esimerkki 57) ja yksi yksityinen 

ilmoittaja mainitsi kaksi eri puhelinnumeroa, joista toiseen voi ottaa yhteyttä muulla kuin suo-

men kielellä (esimerkki 58). 

 

57) Ota yhteyttä jos kiinnostuit ja tule tutustumaan: [KUTSU ESITTELYYN] 

Maarit Korpela: 0123456789 tai sposti korpela.maarit@email.com (Oulu, 

YKS., 2) 

 

58)  – – p. 0123456789 Fin p. 0126789345 Rus, Eng, Fin (Joensuu, YKS., 5) 

 

Esimerkin 57 havainnollistama tapa lisätä YHTEYSTIEDOT-vaiheeseen sähköpostiosoite on ai-

neistoni perusteella kiinteistönvälittäjien esittelyteksteissä huomattavasti tavallisempaa kuin 

yksityisten ilmoittajien esittelyteksteissä. Kuitenkin sähköpostiosoitteen mainitsemisen voi-

daan nähdä tarjoavan potentiaaliselle ostajalle vaihtoehtoisen tavan olla yhteydessä myyjään, 

mikä taas voi helpottaa yhteydenottoa tai madaltaa kynnystä lisätietojen kyselemiseen. Esimer-

kin 58 havainnollistamat vaihtoehtoiset, eri kielillä asiointiin sopivat puhelinnumerot taas an-

tavat esimerkiksi mahdollisuuden sopia asuntonäytöstä itselle sujuvimmalla tai mieluisimmalla 

kielellä, mikä helpottaa asiointia ja toimii myös ystävällisenä eleenä muita kuin suomea puhu-

via potentiaalisia ostajia kohtaan.  

 

4.8 Yhteenveto 

 

Aineistoni perusteella asuntomyynti-ilmoituksen esittelyteksteistä hahmottuvia vaiheita on yh-

teensä seitsemän ja jokainen vaihe voi toteutua joko yhdellä tai useammalla askeleella eli kie-

lellisesti tietyllä tavalla. Olen aiemmin tässä luvussa esitellyt jokaisen vaiheen funktioita sitä 

kielellisesti toteuttavien askelten kautta semanttisesti ja kuvannut aineistoni esimerkeillä niitä 
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kielellisiä piirteitä, joilla vaihe toteutuu. Taulukkoon 1 olen tiivistänyt jokaisen vaiheen, sen 

pakolliset ja valinnaiset askeleet sekä vaiheen keskeisimmät kielelliset piirteet.  

 

Taulukko 1. Asuntomyynti-ilmoituksen esittelytekstin vaiheet ja askeleet 

VAIHE: VAIHETTA TOTEUTTAVAT  

ASKELEET: 

TYYPILLISIÄ KIELELLISIÄ 

PIIRTEITÄ: 

ASUNNON 

ESITTELEMINEN 

o Asunnon perustiedoista kertominen 

JA / TAI 

o Asunnon kuvaileminen  

 

- Deskriptiivinen tekstityyppi 

- Ilmaukset asunto, remontti, nä-

kymä 

- Myönteiset adjektiivit 

- Asunnon huonemäärää tai muita 

perustietoja kuvailevat ilmaukset 

TALOYHTIÖN 

ESITTELEMINEN 

o Taloyhtiön kuvaileminen JA /TAI 

o Yhteistiloista kertominen JA / TAI 

o Asumisen edullisuuden korostami-

nen  

- Deskriptiivinen tekstityyppi 

- Ilmaukset taloyhtiö, talo, asunto-

yhtiö, yhtiö, vastike, tontti, re-

montti sekä yhteistilojen nimet 

 

SIJAINNIN 

KUVAILEMINEN 

o Etäisyyksistä kertominen JA/ TAI 

o Asuinalueen kuvaileminen JA/TAI  

o Lähialueen palveluista kertominen 

JA / TAI 

o Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuk-

sista kertominen JA /TAI 

o Kulkuyhteyksien kuvaileminen 

- Deskriptiivinen tekstityyppi 

- Ilmaukset sijainti, asuinalue, 

alue, ympäristö, lähialue 

- Sijaintia positiivisesti korostavat 

adjektiivit 

- Suhteellista sijaintia ilmaisevat 

adpositiot  

OSTAJAN 

HOUKUTTELEMINEN 

o Kohdentaminen JA / TAI 

o Lisämahdollisuuksien esitteleminen 

JA/TAI 

o Houkutteleva perusteleminen 

 

- Puhutteleminen yksikön 2. per-

soonassa tai imperatiivissa 

- Ilmaukset sijoittaja, perhe, ainut-

laatuinen, harvoin, tilaisuus, 

mahdollisuus  

- Modaaliset verbit voida ja saada 

ILMOITUKSEN 

TÄYDENTÄMINEN 

o Kuvien lupaaminen TAI 

o Tarkennuksen tekeminen kuvista JA 

/ TAI 

o Lisätietojen antaminen JA/TAI 

o Lisätietolähteen tarjoaminen JA / 

TAI 

o Ilmoittajan huomautus  

 

- Ilmaukset kuva, pohjakuva, myö-

hemmin 

- Postpositiot (jonkin) takia, 

vuoksi 

- Yks. 1. persoonan tai monikon 1. 

persoonan käyttäminen 

KUTSU ESITTELYYN o Yhteydenottopyyntö JA / TAI 

o Tervetulotoivotus JA / TAI 

o Epäsuora kehotus  

- Instruktiivinen tekstityyppi 

- Direktiivit 

- Verbit soittaa, ottaa yhteyttä, va-

rata, sopia 

- Ilmaukset tervetuloa, esittely, 

näyttö, esittelyaika 

YHTEYSTIEDOT o Puhelinnumero JA  

o Ilmoittajan nimi JA / TAI 

o Sähköposti JA / TAI 

o Kiinteistönvälitysliikkeen/ välittäjän 

tiedot 

- Ilmoittajaa tai yritystä tarkoittava 

erisnimi 

- Tutkintonimikkeen lyhenteet 

(esim. LKV) 
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Aineistoni esittelyteksteissä usein ensimmäisenä on ASUNNON ESITTELEMINEN -vaihe. Se voi 

sijaita hajallaan tekstissä tai pitempänä tekstikappaleena, myös kappalerajat ylittäen. Asuntoa 

esitellään yleisemmin sitä kokonaisuudessaan, sen huoneita tai pintoja kuvaillen ylistävästi 

sekä kertomalla siitä perustietoja, kuten huonemäärän, asuinpinta-alan tai esimerkiksi keittiön 

ja kylpyhuoneen varustelusta. Suurimmassa osassa aineistoni tekstejä asuntoa esitellään kum-

paakin askelta yhdistäen, mutta askeleet ovat valinnaisia. ASUNNON ESITTELEMINEN -vaihe voi 

siis toteutua joko vain toista niistä käyttämällä tai molempia yhdessä, mutta edes toisen niistä 

on välttämättä esiinnyttävä, jotta vaihe toteutuu (ks. Swales 1990: 141; myös Mäntynen 2006: 

52–53). Tällä tavalla valinnaisilla askeleilla toteutuvat myös vaiheet TALOYHTIÖN 

ESITTELEMINEN, OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN sekä KUTSU ESITTELYYN. Näissä kaikissa vaihe 

voi siis toteutua joko vain yhdellä mainituista askeleista, joillakin niistä tai jopa kaikilla. 

 

TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN -vaiheessa taloyhtiön kuvaileminen on kaikista yleisin askel, jolla 

vaihe toteutetaan, koska tavallisesti lyhyemmässä esittelytekstissä taloyhtiöön viitataan vain 

kuvailemalla sitä hyvin hoidetuksi. Yhteistiloista kertomista on varsinkin pitemmissä esittely-

teksteissä ja asumisen edullisuutta taas korostetaan varsin usein lyhyemmissäkin teksteissä esi-

merkiksi taloyhtiössä tehdyistä remonteista kertomalla. OSTAJAN HOUKUTTELEMISTA tehdään 

sekä kohdentamalla myynti-ilmoitus tietylle ihmisryhmälle, kuten perheille tai sijoittajille, ker-

tomalla lisämahdollisuuksista asuntoon tai asuntokauppaan liittyen tai perustelemalla houkut-

televasti, miksi juuri kyseinen asunto kannattaisi ostaa. Yleensä OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN 

toteutuu useammalla kuin yhdellä askeleella, mutta onkin tavallista, että vaihe sijaitsee hajal-

laan esittelytekstissä. Houkuttelevaa perustelemista tehdään erityisesti käyttämällä puhuttelua 

joko imperatiivissa tai yksikön 2. persoonassa sekä vetoamalla ostajan tunteisiin luomalla po-

sitiivisia mielikuvia myytävän kohteen ainutlaatuisuudesta tai harvinaisuudesta käyttämällä il-

mauksia, kuten mahdollisuus, ainutlaatuinen, harvoin ja tilaisuus.  

 

KUTSU ESITTELYYN -vaihe toteutuu valinnaisilla askeleilla ja usein juuri ennen YHTEYSTIEDOT-

vaihetta. Tyypillisimmin vaihe toteutetaan yhteydenottopyynnöllä tai tervetulotoivotuksella tai 

näiden yhdistelmällä. Harvemmin askeleena toteutuu epäsuora kehotus, joka yleensä realisoi-

tuu nollapersoonaisella nesessiivirakenteella tai MA-infinitiivin illatiivin sisältävällä raken-

teella, joka saa kontekstissaan direktiivisen merkityksen. YHTEYSTIEDOT-vaihe voidaan toteut-

taa sekä nimellä että puhelinnumerolla, mutta varsin usein myös pelkällä puhelinnumerolla. Se 

on vaiheen askeleista ainut, joka esiintyy jokaisessa aineistoni YHTEYSTIEDOT-vaiheessa, joten 
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sen olen katsonut pakolliseksi. Sähköpostiosoitteella vaihetta täydentävät useimmiten vain kiin-

teistönvälittäjät ja he lisäksi varsin usein kertovat esimerkiksi oman tutkinto- tai ammattinimik-

keensä (esimerkiksi LKV).  

 

Myös SIJAINNIN KUVAILEMINEN -vaiheessa on kaksi askelta, joista ainakin toinen on jokaisessa 

sijaintia kuvailevassa vaiheessa. Tällaisia ovat etäisyyksistä kertominen ja asuinalueen kuvai-

leminen. Nämä askeleet voitaisiin siis nähdä pakollisina, mutta kuitenkin toisilleen vaihtoeh-

toisina. Näiden lisäksi sijaintia kuvaillaankin usein lähialueen palveluista ja joskus harrastus- 

ja ulkoilumahdollisuuksista kertomalla. Hieman vähemmän aineistoni esittelyteksteissä kuvail-

laan sijaintia kulkuyhteyksiä esitellen, vaikka toisaalta tämän voisi olettaa olevan tärkeä kriteeri 

potentiaalisen ostajan asunnon valintaan ja siten toteutuvan askeleena useamminkin. 

  

Käyn läpi vaiheiden esiintymismääriä tarkemmin seuraavassa luvussa, mutta muihin vaiheisiin 

nähden paljon harvemmin aineistossani esiintyy ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN -vaihetta. Se 

voidaan toteuttaa yleensä toisilleen vaihtoehtoisilla askeleilla eli joko lupaamalla kuvia tai te-

kemällä ilmoitukseen jo liitettyihin kuviin jonkin tarkennuksen. Vaihe voidaan toteuttaa myös 

antamalla lisätietoja vaikkapa tulevasta asuntoesittelystä. Tällaisella askeleella aineistossani on 

yleensä huomioitu vallitseva koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet, joita ylei-

sötilaisuuksissa tulee noudattaa. Yleisimmin esittelytilannetta varten annetaankin tarkat ohjeet 

tai eksplikoidaan, että näytöt ovat yksityisesittelyinä. Myös lisätietolähde voidaan tarjota tai 

esittää huomautus, jolla suljetaan pois osa asuntomyynti-ilmoituksen vastaanottajista, aineis-

toni mukaan tyypillisimmin kiinteistönvälittäjät. 

 

Seuraavassa luvussa käyn läpi vaiheiden frekvenssien pohjalta hahmottunutta esittelytekstin 

rakennepotentiaalia ja esittelen prototyyppisen esittelytekstin. Myöhemmin tarkastelen proto-

tyyppistä esittelytekstiä suhteessa Oikotie.fi:n Oman asunnon myyntioppaan vinkkeihin ja poh-

din lopulta sitä, minkälaisena esittelyteksti hahmottuu verkossa julkaistun asuntomyynti-ilmoi-

tuksen tekstilajin osana.  
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5 Esittelyteksti asuntomyynti-ilmoituksessa 

 
Tässä luvussa esittelen esittelyteksteistä hahmottuvien vaiheiden esiintymismääriä aineistos-

sani, jolloin samalla käyvät ilmi esittelytekstin rakennepotentiaali sekä prototyyppinen asunto-

myynti-ilmoituksen esittelyteksti. Edellisessä luvussa esittelemäni kaikki seitsemän vaihetta 

muodostavat esittelytekstin rakennepotentiaalin, josta hahmottuvat niin esittelytekstin tekstila-

jia määrittävät kuin vaihtelua sallivat vaiheet. Myöhempänä peilaan esittelytekstin prototyyp-

pistä rakennetta Oikotie.fi:n asunnon myyntioppaan vinkkeihin (ks. luku 3.3). Viimeiseksi tässä 

luvussa suhteutan esittelytekstin asuntomyynti-ilmoituksen kokonaisuuteen ja pohdin sen luon-

netta osatekstilajina kokonaistekstilajin kontekstissa.  

 

5.1 Esittelytekstin rakennepotentiaali ja prototyyppinen esittelyteksti 

 

Vaiheiden funktioiden kuvaaminen ei yksinään riitä esittelytekstin rakennepotentiaalin tark-

kaan hahmottamiseen, koska vasta vaiheiden frekvenssejä eli esiintymismääriä aineistosta tut-

kimalla voidaan hahmottaa rakennepotentiaalissa sekä tekstilajia määrittävät että vaihtelua sal-

livat vaiheet. Swalesin (1990) genreanalyysin periaatteisiin sisältyy ajatus tekstilajin prototyyp-

pisyydestä ja perheyhtäläisyyksistä (ks. Shore & Mäntynen 2006: 27–28). Ajatuksen mukaan 

kaikilla saman tekstilajin edustajilla on siis sekä yhtenäisiä piirteitä, mutta myös erilaisia piir-

teitä ja prototyyppinä voidaan pitää tekstilajin tyypillisintä edustajaa (mp.). Tekstilaji ei siis ole 

yhtä kuin sen prototyyppisin edustaja, koska tekstilaji sallii edustajiensa välillä joskus paljonkin 

vaihtelua (ks. Swales 1990: 49–54), mutta prototyyppinen edustaja tarjoaa hyvän mallin teks-

tilajista kuitenkin.  

 

Jotta aineistoni pohjalta olisi mahdollista selvittää prototyyppinen esittelyteksti, olen laskenut 

jokaisen vaiheen esiintymismäärät ja määritellyt frekvenssien pohjalta esittelytekstin rakenne-

potentiaalin. Useimmat vaiheet, kuten esimerkiksi ASUNNON ESITTELEMINEN ja SIJAINNIN 

KUVAILEMINEN, voivat sijaita yhdessä esittelytekstissä hyvinkin hajallaan, joten olen laskenut 

aina yhdessä esittelytekstissä esiintyvät vaiheet vain kerran, vaikka vaihetta olisi useammassa 

kohtaa samaa esittelytekstiä. Kuvio 1 havainnollistaa jokaisen vaiheen esiintymismäärää ai-

neistoni esittelyteksteissä niin kiinteistönvälittäjillä kuin yksityisillä ilmoittajilla. Yhteensä esit-

telytekstejä aineistossani on 100, joista 50 on kiinteistönvälittäjien ilmoituksista ja 50 yksityis-

ten ilmoittajien ilmoituksista.  
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Kuvio 1. Vaiheiden esiintymismäärät. 

 

 

 

Kuten kuviosta näkee, eniten aineistoni esittelyteksteissä esiintyy vaihe ASUNNON 

ESITTELEMINEN. Se on jokaisessa aineistoni esittelytekstissä, sekä siis kiinteistönvälittäjillä että 

yksityisillä ilmoittajilla. Hasanin (1989 [1985]) rakennepotentiaalin ajatuksen mukaisesti 

ASUNNON ESITTELEMINEN on siis vaiheena esittelytekstille pakollinen ja näin ollen se myös 

määrittää tekstilajia (mts. 61). Se kuitenkin onkin aineistoni pohjalta esittelytekstille ainoa pa-

kollinen vaihe. Toiseksi eniten esittelyteksteissä on SIJAINNIN KUVAILEMISTA. Koska vaihetta 

on 90:ssä aineistoni esittelyteksteistä, hahmottuu sekin ainakin melkein pakolliseksi. Tässä tut-

kimuksessa pakollisuuden kriteeri vaiheen esiintymismäärän ollessa alle sadan ei kuitenkaan 

täyty, koska tavoitteena on muodostaa mahdollisimman tarkka ja totuudenmukainen kuva esit-

telytekstin rakennepotentiaalista. 

 

Kuten luvussa 3 (ks. luku 3.2) totesin, yhtyy oma näkemykseni Sydneyn koulukunnan sekä 

Bexin (1996) ajatuksiin siitä, että luonteeltaan sosiaalis-dynaamisten tekstilajien rakennetta 

kannattaa pakollisuuden sijaan lähestyä tyypillisyyden näkökulmasta. Näin ollen, vaikka jokai-

sessa esittelytekstissä olevan ASUNNON ESITTELEMINEN -vaiheen voi nähdä esittelytekstille pa-

kollisena, SIJAINNIN KUVAILEMISEN voikin nähdä pakollisuuden sijasta esittelytekstille todella 

tyypillisenä vaiheena. Se ei siis riitä määrittämään esittelytekstiä tekstilajina, mutta sisältyy 

prototyyppiseen esittelytekstiin ja kuvaa näin sitä, millainen tyypillinen esittelyteksti on funk-

tionaaliselta rakenteeltaan. Jos vaihetta esiintyy yli puolessa (50 ≤) aineistoni esittelyteksteissä, 
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olen katsonut vaiheen tyypilliseksi. Tyypillinen vaihe on siis rakennepotentiaalissa valinnainen 

vaihe, joka yleensä tekstissä esiintyy, mutta ei kuitenkaan ole pakollinen. Tyypillisyyden voi 

lisäksi nähdä asteittaisena eli toiset vaiheet saattavat olla toisia tyypillisempiä. Täysin valinnai-

nen vaihe taas on sellainen, joka ei tekstilajissa saata esiintyä ollenkaan, mutta on mahdollinen. 

Valinnaisiksi vaiheiksi tässä tutkimuksessa on määritelty ne vaiheet, jotka esiintyvät aineistossa 

alle puolessa kaikista esittelyteksteistä. 

 

Huomattavaa on, että aineistoni esittelyteksteissä melkein 70:ssä on vaihetta OSTAJAN 

HOUKUTTELEMINEN. Sitä on yhtä monessa esittelytekstissä sekä kiinteistönvälittäjillä että yksi-

tyisillä ilmoittajilla. Tämä on esittelytekstin prototyyppiä ajatellen tärkeä havainto, koska hou-

kuttelemista kielen keinoin ei ole muissa asuntomyynti-ilmoituksen osatekstiljajeissa. Esittely-

tekstin prototyyppiseen rakenteeseen vaiheen voi siis nähdä kuuluvan, vaikka sitä ei tyypilli-

syyden asteeltaan voi pitää yhtä yleisenä kuin SIJAINNIN KUVAILEMISTA. TALOYHTIÖN 

ESITTELEMINEN -vaihetta on 60 esittelytekstissä, eli vaiheen voidaan ajatella melko tyypillinen. 

Esiintymismäärää laskee tietysti se, että vaihetta ei luontaisestikaan ole omakotitaloja tai pari-

taloja myyvien ilmoitusten esittelyteksteissä. Valtaosassa kerros- ja rivitaloasuntoja myyvien 

ilmoitusten esittelyteksteissä sitä kuitenkin on, ja se puuttuu useimmiten vain isompia rivitalo-

asuntoja myyvien ilmoitusten esittelyteksteistä tai todella lyhyistä kerrostaloasuntojen esittely-

teksteistä. Aineistoni perusteella tulee ilmi, että isompien rivitaloasuntojen suhteen esittelyteks-

tissä jo ASUNNON ESITTELEMINEN -vaiheessa painottuvat esimerkiksi tehdyt remontit sekä niissä 

usein on esimerkiksi oma sauna sekä pihalla tai asunnon yhteydessä sijaitseva oma varasto, 

joten yhteistiloista ei ole ehkä tarvetta mainita.  

 

KUTSU ESITTELYYN -vaihetta ei ole läheskään aineistoni kaikissa esittelyteksteissä, mutta sekin 

voidaan kuitenkin nähdä melko tyypillisenä vaiheena esittelytekstissä. Sitä on reilussa puolessa 

aineistoni esittelyteksteissä, mutta esiintymismäärä jakautuu hieman epätasaisesti kiinteistön-

välittäjien ja yksityisten ilmoittajien esittelytekstien välille. Kiinteistönvälittäjillä vaihetta on 

36 esittelytekstissä ja yksityisillä ilmoittajilla 21 esittelytekstissä. Yhtenä syynä tälle voi olla 

se, että KUTSU ESITTELYYN -vaihe kytkeytyy usein YHTEYSTIEDOT-vaiheeseen, jota on yleisesti 

kiinteistönvälittäjillä enemmän. YHTEYSTIEDOT-vaihe kiinteistönvälittäjillä sisältääkin usein 

niin nimen, mahdolliset pätevyyttä osoittavat tutkintonimikkeen lyhenteet, puhelinnumeron ja 

sähköpostin, ja nämä tiedot tulevat luontevasti jonkinlaisen esittelyyn kutsumisen perässä.  
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Yleisenä selittävänä tekijänä sille, ettei KUTSU ESITTELYYN -vaihetta eikä myöskään 

YHTEYSTIEDOT-vaihetta esiinny aineistossani enemmän, voidaan pitää sitä, että asuntomyynti-

ilmoituspohja sisältää Seuraavat esittelyt -kohdan heti esittelytekstin alla ja esittelytekstin vie-

ressä sijaitsevan Ota yhteyttä ilmoittajaan -viestikentän (ks. luku 2.2, kuva 1). Näihin täytetään 

yleensä esittelyajankohta, mikäli se on jo tiedossa, sekä ilmoittajan yhteystiedot. Toisaalta 

syynä voi olla se, että ilmoittajat luottavat potentiaalisten ostajien tietoon yleisistä käytänteistä 

asuntokauppaan liittyen. Asunnon kirjallisen esittelemisen lisäksi asuntonäytön koetaan kuulu-

van osaksi prosessia, koska harvemmin asunto ostetaan pelkän asuntomyynti-ilmoituksen pe-

rusteella. Näyttöön tavallisimmin ainakin tarjotaan mahdollisuus, vaikka yleistä esittelyä ei jär-

jestettäisikään.  

 

Vähiten aineistossani on ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN -vaihetta. Se on siis esittelytekstin ra-

kennepotentiaalissa vahvasti valinnainen vaihe. Vaiheen funktio selittää jo itsessään hyvin sitä, 

miksi vaihe ei ole tyypillinen esittelytekstin rakenneosa, vaan ennemminkin lisäyksen kaltai-

nen, ilmoitusta tai sen jotakin kohtaa tarkentava osa. Koska Oikotie.fi:n asuntomyynti-ilmoi-

tuspohja sallii käydä muokkaamassa ilmoitusta milloin tahansa julkaisun jälkeenkin, ei aina 

täydennystä tarvitse luvata etukäteen. Toisaalta ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN on vaihe, joka 

voidaan esittelytekstiin sisällyttää, mutta poistaa myöhemmin. Näin voi olla esimerkiksi kuvien 

lupaamisen suhteen. Koska vaiheen funktio liittyy vahvasti taustalla vaikuttavaan kontekstiin 

eli sekä asuntomyynti-ilmoitukseen tekstilajina että koko asunnon myyntiprosessiin, on vaihe 

erittäin tärkeä esittelytekstin rakennepotentiaalin osana.  

 

Prototyyppinen asuntomyynti-ilmoituksen esittelyteksti sisältää siis ainakin seuraavat vaiheet: 

ASUNNON ESITTELEMINEN, SIJAINNIN KUVAILEMINEN, TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN, OSTAJAN 

HOUKUTTELEMINEN ja KUTSU ESITTELYYN. Näistä rakennepotentiaalia ajatellen pakollinen on 

ainoastaan ASUNNON ESITTELEMINEN ja neljä muuta mainittua ovat rakennepotentiaalin tyypil-

lisiä vaiheita. Olen katsonut rakennepotentiaalin täysin valinnaiset vaiheet prototyyppiseen esit-

telytekstiin kuulumattomiksi, sillä prototyyppinen tekstilajin edustaja hahmottuu juuri pakol-

listen eli tekstilajia määrittelevien ja tyypillisten vaiheiden pohjalta (ks. VISK 2008 s.v. proto-

tyyppisyys). Näin ollen prototyyppinen esittelyteksti voi toimia mallina tekstin tuottamiselle 

tulevaisuudessa, mutta rakennepotentiaali kuvaa myös vaihtelua ja sitä, kuinka loppujen lo-

puksi jokainen ilmoittaja kielenkäyttäjänä tekee omat valintansa, mitä esittelytekstissä kertoo 

ja mitä ei.  
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5.2 Esittelyteksti suhteessa asunnon myyntioppaaseen 

 

Peilaan seuraavaksi luvussa 2 (ks. luku 2.3) esittämiäni Oikotie.fi:n Oman asunnon myyntiop-

paan tarjoamia kolmea vinkkiä aineistoni esittelytekstien pohjalta hahmottuneeseen prototyyp-

piseen esittelytekstiin. Esittelytekstin prototyyppistä edustajaa on mielekästä verrata vinkkei-

hin, sillä prototyypissä kiteytyy esittelytekstiksi tunnistettavin versio tekstilajin muuten paljon-

kin keskenään vaihtelevista edustajista. Esitän seuraavaksi aineistostani kokonaisina kaksi esi-

merkkiä, joista hahmottuu funktionaalisten vaiheiden rajat.  

 

59) Kodikas kattohuoneisto [ASUNNON ESITTELEMINEN] 

 

Pielisjoen rannalla, lähellä keskustaa ja hyvien ulkoilualueiden ää-

rellä,[SIJAINNIN KUVAILEMINEN] vuonna 2014 valmistuneessa Asunto 

Oy Penttilänrannan Kotisatamassa [TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN] 

myynnissä kaunis ja hyväkuntoinen ylimmän 5. kerroksen kulmassa kodikas 

kattohuoneisto. 32 m2 yksiö edustaa modernia kerrostaloasumista. Asunnossa 

on nykyaikaiset hyvät varusteet ja materiaalit. Asumismukavuutta lisää huo-

neistokohtainen ilmanvaihto ja kylpyhuoneessa mukavuuslattialämmitys. 

Pienkodin lasitetulta parvekkeelta avautuu mieltä rauhoittavat maisemat Jo-

ensuun keskustaan ja Pielisjoelle.[ASUNNON ESITTELEMINEN] Asunto-

yhtiö on huolella suunniteltu ja rakennettu, omaleimainen tyylikäs ja kaunis 

asuinkohde.[TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN] Kohde sijaitsee vajaan ki-

lometrin etäisyydellä Joensuun keskustasta, Ylisoutajan sillan ja tulevan ve-

nesataman välittömässä läheisyydessä.[SIJAINNIN KUVAILEMINEN] 

Asuntoyhtiöllä on oma tontti. Viiden asuinkerroksen lisäksi talossa on osittain 

maanalainen kellarikerros, jonka ylellinen saunaosasto palvelee talon saunat-

tomia asuntoja. Talossa on myös autotalleja sekä monipuolisesti varastoti-

loja.[TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN] Upeat rantamaisemat ja ulkoilu-

maastot avautuvat jo ulko-ovelta. Penttilänrannan asukkaiden lähivirkistys-

alueena on 50 hehtaarin suuruinen Kukkosen saari, lisäksi silta yhdistää myös 

Joensuun eteläisen keskustan virkistysalueet Kotisataman asukkaiden vaivat-

tomaan käyttöön.[SIJAINNIN KUVAILEMINEN] Käy tutustumassa asun-

toon ja löydä upea kotisi tästä. [KUTSU ESITTELYYN] Asuntokaupan yh-

teydessä on mahdollisuus ostaa oma autokatospaikka.[OSTAJAN 

HOUKUTTELEMINEN] (Joensuu, YKS., 1) 

 

60) Hyvältä paikalta vanhan Åströmin nahkatehtaan alueelta läheltä keskustaa 

[SIJAINNIN KUVAILEMINEN] uudenkarhea yksiö. [ASUNNON 

ESITTELEMINEN] Tunnelman tuojana taloyhtiön pihasauna. 

[TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN] Kaunis pieni koti joka myydään vuok-

rattuna. [ASUNNON ESITTELEMINEN] Hyvä kohde joko omaan- tai sijoi-

tuskäyttöön. [OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN] Sovi esittely. [KUTSU 

ESITTELYYN] (Oulu, KV.,4) 
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Esimerkit 59 ja 60 kuvaavat kumpikin aineistoni täysin prototyyppisiä edustajia. Tällaisia 

kaikki viisi prototyyppisintä vaihetta sisältäviä esittelytekstejä on kuitenkin aineistossani suh-

teellisen vähän, koska yleensä esittelyteksti koostuu vain ASUNNON ESITTELEMINEN -vaiheesta 

ja kahdesta tai kolmesta tyypillisimmästä vaiheesta. Oikotie.fi:n Oman asunnon myyntiop-

paassa annetaan varsinkin asuntonsa itse myyville, yksityisille ilmoittajille vinkkejä ja neuvoja, 

kuinka tehdä toimiva myynti-ilmoitus. Vaikka esittelytekstiosalle ei valmiita neuvoja anneta 

oppaassa, eikä muutamaa apukysymystä enemmän valmiissa pohjassakaan (ks. luku 2.3), on 

kiinnostavaa tarkastella, missä määrin yleiset vinkit vetävään myynti-ilmoitukseen toteutuvat 

esittelytekstissä.  

 

Otin tutkimukseeni mukaan seuraavat kolme vinkkiä: ensinäkin oppaassa kehotetaan tekemään 

ilmoituksen otsikosta mahdollisimman houkutteleva ja asunnon vetonaulan tiivistävä, toiseksi 

tärkeää on laadukkaisiin kuviin ja erityisesti pohjakuvaan panostaminen ja kolmanneksi opas 

korostaa perustietojen täyttämistä ilmoituksen taulukkoon ja nostaa esille ainakin asumiskus-

tannusten, materiaalien, varusteiden, lämmityksen, hintatietojen sekä esittelyajan ja yhteistie-

tojen ilmoittamisen. Kuten esimerkeistä 59 ja 60 nähdään, prototyyppinen esittelyteksti sisältää 

usein varsinkin kolmannen vinkin perustiedoista kertomista, mutta harvemmin noudattaa ai-

neistoni mukaan kahta ensimmäistä vinkkiä.  

 

Otsikoita aineistoni esittelyteksteissä oli kiinteistönvälittäjien esittelyteksteissä vain alle puo-

lessa, mutta yksityisten ilmoittajien esittelyteksteissä melkein kaikissa. Otsikot ovat pääosin 

vaihetta ASUNNON ESITTELEMINEN, kuten esimerkissä 59, mutta joissakin otsikko on kokonaan 

SIJAINNIN KUVAILEMINEN -vaihetta tai yhdistelmä kahdesta vaiheesta, yleisimmin ASUNNON 

ESITTELEMISTÄ ja SIJAINNIN KUVAILEMISTA. OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaihetta olevia ot-

sikoita koko aineistossani on 16. Kuitenkin esittelytekstissä muualla OSTAJAN 

HOUKUTTELEMINEN -vaihetta on hyvin usein, ja toisaalta monissa muissakin vaiheissa houkut-

televuuden funktio on läsnä monin eri keinoin. Esimerkiksi huutomerkillä voidaan korostaa 

tiettyä lausetta tai lauseketta, ja houkuttelevia, ostajan näkökulmasta myönteisiä sanavalintoja 

voidaan käyttää asunnon markkinoinnin tehokeinoina.  

 

Kuviin ja pohjakuvaan usein panostetaan, mutta tämä ilmenee tietenkin suoraan kuvista, joten 

prototyyppinen esittelytekstin edustaja ei tällöin kerro kuvista muuten kuin asuntoa kuvaile-

malla ja perustietoja kertomalla. Kuitenkin esittelytekstin rakennepotentiaaliin nähden valin-
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nainen vaihe, ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN, voi toteutua kuviin viittaamalla eli niitä joko tar-

kentamalla tai lupaamalla lisää kuvia (ks. luku 4.5). Tällöin ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN, 

vaikkakin valinnaisena vaiheena, on kontekstin kannalta hyvin olennainen ja tärkeä vaihe. Pe-

rustietoja asunnosta kerrotaan esittelytekstissä ASUNNON ESITTELEMINEN -vaiheessa ja joskus 

TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN -vaiheessa, joten esittelytekstit noudattavat hyvin usein Oiko-

tie.fi:n Oman asunnon myyntioppaan kolmatta neuvoa. Lisäksi hintatiedoista voidaan mainita 

yhtiövastike ja edullisuutta korostamalla tuoda implisiittisesti esille asumiskustannuksia. 

  

Myös esittelyajankohdan mainitseminen prototyyppisessä esittelytekstissä otetaan huomioon, 

mutta kierretään usein sillä, että yksityisesittely pyydetään sopimaan ilmoittajan kanssa suo-

raan. Yhteystietojen ilmoittaminen ei esittelytekstissä ole välttämätöntä ilmoituksesta löytyvän 

Ota yhteyttä ilmoittajaan -viestikentän takia, mutta varsinkin kiinteistönvälittäjillä 

YHTEYSTIEDOT-vaihe silti joskus esiintyy. Vahvasti strukturoidun pohjan takia tärkeät perus-

tiedot löytyvät perustietotaulukosta, mutta esittelytekstissä voidaan houkuttelevasti korostaa 

näistä joitakin oman valinnan mukaan. Se on kuitenkin kuvien jälkeen ensimmäinen osa asun-

tomyynti-ilmoituksesta, joka yleensä luetaan. Oikotie.fi:n oppaan vinkit siis toteutuvat osaltaan 

myös esittelytekstissä. Vaikka prototyyppinen esittelyteksti ei kaikkia vinkkejä noudata, tulevat 

ne huomioiduksi esittelytekstin rakennepotentiaalissa. 

 

5.3 Esittelytekstin funktio asuntomyynti-ilmoituksessa 

 

Oikotie.fi:ssä julkaistu asuntomyynti-ilmoitus on tekstilajina hyvin promotionaalinen, koska 

sen ensisijainen kommunikatiivinen tavoite on markkinoida myynnissä olevaa asuntoa sekä 

tekstin että kuvien muodossa potentiaalisille ostajille ja houkutella heidät tulemaan asuntoesit-

telyyn. Koko ilmoituksen ensisijainen tarkoitus on siis välittää potentiaaliselle ostajalle tietoa 

myytävästä kohteesta ja houkutella asuntonäyttöön, mutta millaiseksi juuri esittelytekstin teh-

tävä asuntomyynti-ilmoituksessa hahmottuu? Oikotie.fi:ssä asuntomyynti-ilmoitukset tehdään 

valmiiseen, strukturoituun pohjaan, jossa ilmoittajaa ohjaillaan täyttämään tietyt tiedot aina tiet-

tyyn kohtaan. Jotkin kohdat ovat pakollisia täyttää ja osa vapaaehtoisia, vaikkakin suositeltavia, 

kuten perustiedoista kunto, pintamateriaalit, keittiön ja kylpyhuoneen varustelu, tiedot mahdol-

lisesta saunasta ja parvekkeesta sekä tehdyistä että tulevista remonteista (ks. luku 2.2). Vaikka 

useimmissa aineistoni asuntomyynti-ilmoituksissa nämä tiedot löytyvät taulukosta, täydentää 

esittelyteksti ilmoitusta ainakin vapaasti kuvaillen asuntoa, sen näkymiä ja kuntoa sekä kertoen 

asunnosta tiettyjä perustietoja ilmoittajan omin sanoin.  
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Esittelytekstin rakennepotentiaalia tarkastelemalla on mahdollista selvittää, mitkä funktiot esit-

telytekstissä nousevat esille ja missä määrin, jolloin voidaan hahmottaa kokonaiskuvassa esit-

telytekstin funktio asuntomyynti-ilmoituksen osatekstilajina. Taulukkoon 2 olen tiivistänyt 

esittelytekstin rakennepotentiaalin, jonka hahmotin aikaisemmin alaluvussa 5.1 selvittäessäni 

prototyyppisen esittelytekstin rakennetta.  

 

Taulukko 2. Esittelytekstin rakennepotentiaali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten taulukosta 2 huomaa, ainoastaan vaihe ASUNNON ESITTELEMINEN on asuntomyynti-il-

moituksen esittelytekstille pakollinen ja muista vaiheista suurin osa on esittelytekstille tyypil-

lisiä vaiheita. Kuten aiemmin totesin, tyypilliseksi olen vaiheen määrittänyt, mikäli se esiintyy 

aineistossani yli 50 prosentissa esittelytekstejä (ks. luku 5.1). Tyypillinen vaihe on valinnainen, 

sillä esittelyteksti ei vaadi muita vaiheita kuin pakollisen vaiheen, ASUNNON ESITTELEMISEN, 

ollakseen tunnistettava tekstilajin edustaja. Prototyyppiseen esittelytekstiin sisältyvät lisäksi 

kuitenkin kaikki tyypilliset vaiheet. Täysin valinnaisina vaiheina aineistoni esittelyteksteistä 

hahmottuivat ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN sekä YHTEYSTIEDOT, joiden esiintymismäärät ai-

neistossani jäivät selvimmin alle 50 prosentin. Nämä vaiheet eivät ole funktioltaan välttämät-

tömiä eivätkä aina tarpeellisia, koska täydentämistä harvemmin tarvitaan muokkaamismahdol-

lisuuden takia. Lisäksi yhteystiedot täytetään usein piilotetusti Ota yhteyttä ilmoittajaan -kent-

tään, jonka kautta potentiaalinen ostaja voi kertoa ilmoittajalle kiinnostuksestaan myytävää 

asuntoa kohtaan sähköpostitse. 

Vaihe:   Pakollinen:   Tyypillinen:    Valinnainen:   

Asunnon esitteleminen                 X     

Taloyhtiön esitteleminen                   X     

Sijainnin kuvaileminen                   X     

Ostajan houkutteleminen                   X     

Ilmoituksen täydentäminen                     X   

Kutsu esittelyyn                   X     

Yhteystiedot                     X   
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Rakennepotentiaalia tarkasteltaessa esittelytekstin merkittävimmäksi funktioksi hahmottuu 

asunnon kuvaileminen ja sen perustietojen kertominen houkuttelevasti. Se, mitä jo yleensä tau-

lukosta löytyviä perustietoja ilmoittaja nostaa esille esittelytekstissä, riippuu ilmoittajan omista 

valinnoista. Luvun 2 alaluvussa 2.2 kuvailemani asuntomyynti-ilmoituspohjan tarjoama apu-

kysymys Mitä olennaisia asioita ostajan olisi hyvä tietää kohteesta? tukee tätä hyvin. Koska 

kyseessä on asuntoa mainostava teksti, pyrkii ilmoittaja tietenkin tuomaan esille asunnosta 

mahdollisimman houkuttelevat puolet ja sillä tavalla tiiviisti, että niitä mahtuu esittelytekstiin 

useampia. Perustiedoista kertominen onkin usein järkisyihin vetoamista sen suhteen, miksi 

asunto kannattaisi ostaa. Kuvailemalla asuntoa ja esimerkiksi sen ikkunoista avautuvia näkymiä 

voidaan pyrkiä vetoamaan potentiaalisen ostajan tunteisiin luomalla mielikuvaa siitä, millaista 

kyseisessä asunnossa olisi asua (ks. Rajala 2012: 61–63). 

 

ASUNNON ESITTELEMINEN -vaiheen lisäksi myös SIJAINNIN KUVAILEMINEN on vaiheena hou-

kuttelevuudeltaan sekä järkeen että tunteisiin vetoava. Sijaintia ja erityisesti etäisyyksiä ylistäen 

kuvailemalla voidaan potentiaalista ostajaa houkutella niin asumisen helppouden ja mukavuu-

den, kuin arjen toimivuudenkin kannalta. Lisäksi TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN -vaiheessa asu-

mismukavuuden ja varsinkin asumisen edullisuuden korostaminen toimivat houkuttelevina ele-

mentteinä esittelytekstissä. OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaihe jo itsessään kuvastaa kiteyte-

tysti esittelytekstissä jo muissakin vaiheissa ilmenevää, koko tekstin läpäisevää funktiota. Hou-

kuttelu ei yleensä vain muiden vaiheiden kautta riitäkään, vaan tyypillisesti esittelytekstissä 

pyritään eksplisiittisemmin houkuttelemaan potentiaalinen ostaja kiinnostumaan myytävästä 

asunnosta esimerkiksi kohdentamalla ilmoitus jollekin ryhmälle, kuten perheille, yksinasuville 

tai asuntosijoittajille. Potentiaalista ostajaa houkutellaan usein myös tarjoamalla houkuttelevia 

lisämahdollisuuksia tai herättämällä mielikuvia asumisen helppoudesta tai mukavuudesta juuri 

kyseisessä asunnossa. 

 

Asuntomyynti-ilmoituksen toiminnallinen tavoite saada potentiaalinen ostaja tulemaan asunto-

näyttöön eksplikoituu KUTSU ESITTELYYN -vaiheessa, joka kuuluu prototyyppisen esittelyteks-

tin rakenteeseen. KUTSU ESITTELYYN -vaihe on kohtelias direktiivi potentiaaliselle ostajalle jat-

kotoimenpiteitä varten, eikä se täten jätä potentiaaliselle ostajalle arvelustakaan siitä, etteikö 

esittelyä järjestettäisi. Vaikka YHTEYSTIEDOT-vaihe on valinnainen, voidaan sekin nähdä hou-

kuttelevuutta edistävänä tekijänä. Suoraan esittelytekstissä esitetty puhelinnumero on helppo 

näppäillä puhelimeen ja ottaa yhteyttä ilmoittajaan saman tien. Myös ILMOITUKSEN 
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TÄYDENTÄMINEN tuo mahdollisuuden tehostaa ilmoitusta esimerkiksi tekemällä tarkennuksen 

kuviin tai tarjoamalla lisätietoa joko lähteen tai ilmoittajan esittämän huomion merkeissä. Näin 

ollen esittelytekstin funktio asuntomyynti-ilmoituksen tekstilajin kokonaisuudessa voidaankin 

nähdä juuri houkuttelevuutta korostavana eikä vain esittelevänä tekstinä tai asunnon objektii-

visena kuvauksena. Kaiken kaikkiaan esittelytekstit ovat aineistoni pohjalta hyvinkin vaihtele-

via, mutta houkuttelevuus näyttäytyy rakennepotentiaalin kautta osatekstilajia läpäisevänä piir-

teenä.  
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6 Lopuksi 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli valaista verkossa julkaistua asuntomyynti-ilmoitusta erityisesti 

siihen kuuluvan esittelytekstin osalta, koska aikaisempaa genretutkimusta juuri verkossa jul-

kaistuista asuntomyynti-ilmoituksista ei ollut aikaisemmin tehty. Tässä tutkimuksessa tarkoi-

tuksena oli selvittää ensinnäkin, millaisista vaiheista ja askeleista asuntomyynti- ilmoituksen 

esittelyteksti koostuu ja sitten tarkastella esittelytekstiä laajemmin verkossa julkaistun asunto-

myynti-ilmoituksen kontekstissa. Lähestyin tutkimusongelmaa seuraavin kysymyksin: 

 

1. Minkälainen on asuntomyynti-ilmoituksen esittelytekstin funktionaalinen rakenne? 

2. Millainen esittelyteksti on osatekstilajina asuntomyynti-ilmoituksen tekstilajin kontekstissa? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni lähdin selvittämään vastausta Swalesin (1990) tunne-

tuksi tekemän vaiheanalyysin kautta. Aineistoni yhteensä 100 esittelytekstistä hahmottui yh-

teensä seitsemän vaihetta, joista jokainen toteutui joko yhdellä tai useammalla askeleella. Vai-

heiden yksittäisen tarkastelun jälkeen selvitin esittelytekstin rakennepotentiaalin (ks. Hasan 

1989 [1985]) eli funktionaalisen rakenteen ja sen lisäksi esittelytekstin prototyypin. Tämän jäl-

keen tarkastelin esittelytekstiä sen rakennepotentiaalin näkökulmasta koko asuntomyynti-il-

moituksen osatekstilajina. Käyn seuraavaksi läpi tutkimukseni tuloksia ja esitän samalla kokoa-

vaa pohdintaa ja myöhempänä ideoita jatkotutkimukseen. 

 

6.1 Tulokset ja pohdintaa 

 

Aineistoni esittelyteksteistä hahmottui yhteensä seitsemän funktionaalista eli toiminnallista 

vaihetta, jotka ovat ASUNNON ESITTELEMINEN, TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN, SIJAINNIN 

KUVAILEMINEN, OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN, ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN, KUTSU 

ESITTELYYN ja YHTEYSTIEDOT. Näistä muodostuu asuntomyynti-ilmoituksen esittelytekstin 

funktionaalinen rakenne eli yleinen rakennepotentiaali, jossa tekstilajia ainoana määrittävänä 

funktiona voidaan nähdä vaihe ASUNNON ESITTELEMINEN. Pakollisen vaiheen rinnalla esittely-

tekstissä usein kuitenkin on joko yksi tai useampi tyypillinen vaihe, joita ovat TALOYHTIÖN 

ESITTELEMINEN, SIJAINNIN KUVAILEMINEN, OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN ja KUTSU ESITTELYYN. 

Tyypilliset vaiheet ovat esittelyteksteissä valinnaisia, sillä ne eivät määrittele esittelytekstiä, 

mutta ne ovat juuri niitä osia, joita esittelyteksti prototyyppisesti sisältää. Tyypilliseksi olen 

vaiheen määritellyt, mikäli se esiintyy aineistoni kaikista esittelyteksteistä yli 50 prosentissa. 
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Lisäksi esittelytekstissä täysin valinnaisina, mahdollisina vaiheina voidaan nähdä ILMOITUKSEN 

TÄYDENTÄMINEN ja YHTEYSTIEDOT. Esittelytekstin rakennepotentiaaliksi hahmottui siis yhden 

pakollisen, useamman tyypillisen ja kahden täysin valinnaisen vaiheen valikoima, josta pakol-

lisen vaiheen ohella käytettävät valinnaiset vaiheet riippuvat aina ilmoittajan omista valin-

noista.  

 

Tavallisemmin vaiheanalyysia tehdään kielitieteellisessä genretutkimuksessa hahmottamalla 

tekstilajille keskeisimmät ja siten sitä määrittelevimmät vaiheet joko hasanilaisittain pakolli-

siksi tai pakollisuuden sijasta tyypillisiksi, mutta tässä tutkimuksessa olen esittelytekstin funk-

tionaalisen rakenteen kannalta päätynyt käyttämään kumpaakin käsitettä kuvaamaan keskei-

simpiä vaiheita. Ero tulee ilmi siinä, että ainoana pakollisena vaiheena voidaan esittelytekstistä 

hahmottaa vain ASUNNON ESITTELEMINEN, koska se esiintyy ihan jokaisessa aineistoni esittely-

tekstissä. Muut vaiheet, paitsi ILMOITUKSEN TÄYDENTÄMINEN ja YHTEYSTIEDOT, esiintyvät rei-

lusti yli puolessa aineistoni esittelyteksteissä ja ovat näin ollen vaiheina tyypillisiä eli proto-

tyyppisiä esittelytekstin osia. Pakollisiksi vaiheita ei voida hahmottaa, koska ne eivät kaikissa 

esittelyteksteissä esiinny mutta ovat silti keskeisimpiä esittelytekstin funktioita.  

 

Esittelytekstin rakennepotentiaalin muodostamisen jälkeen tarkastelin esittelytekstiä osana laa-

jempaa kokonaisuutta eli sitä ympäröivää asuntomyynti-ilmoitusta. Esittelytekstin rakennepo-

tentiaalin, ja erityisesti pakollisen sekä tyypillisten vaiheiden osalta selvisi, että esittelyteksti 

on pääasialliselta funktioltaan potentiaalista ostajaa houkutteleva ja asuntoa mainostava ennem-

min kuin pelkästään myytävää kohdetta esittelevä teksti, jollaiseksi se voisi nimensä perusteella 

hahmottua. Tähän suurimmaksi syyksi ilmeni niin pakollisessa ASUNNON ESITTELEMINEN -vai-

heessa kuin kaikissa tyypillisissä vaiheissakin muiden funktioiden ohella korostuva pyrkimys 

houkuttelevuuteen informatiivisuuden ohella. Houkuttelevuus käy ilmi sellaisista kielen kei-

noista, joilla halutaan vaikuttaa niin potentiaalisen ostajan järkeen kuin tunteisiinkin joko asun-

nosta perustietoja kertomalla tai mielikuvia herättämällä. Tällaisia kielen keinoja ovat esimer-

kiksi mahdollisimman positiivissävytteiset adjektiivit, deskriptiivinen tekstityyppi sekä sellai-

set modaaliset verbit ja ilmaukset, joilla potentiaaliselle ostajalle annetaan vaihtoehtoja tai mah-

dollisuuksia. Tältä osin verkossa julkaistu asuntomyynti-ilmoitus varsinkin esittelytekstin funk-

tion osalta yhtyy Rajalan (2012) tutkimien painettujen asuntomyynti- ilmoitusten funktioihin ja 

merkitysryhmiin.  
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Esittelyteksti voidaankin näin ollen nähdä erityisen tärkeänä verkossa julkaistun asuntomyynti-

ilmoituksen osatekstilajina. Toisaalta houkuttelevuuden funktion lisäksi esittelytekstissä voi 

nähdä mahdollisen tilaisuuden tarkentaa ilmoitusta (tai sen osaa) tai siihen liittyvää toimintaa, 

kuten asuntoesittelyyn liittyviä käytänteitä. Esittelyteksti tarjoaa siis houkuttelevuuden ja mai-

nostavuuden tehtäviensä lisäksi myös tilaisuuden liittää tärkeäksi koettu lisätieto tai ohjeistus 

(esim. koronarajoitteisiin liittyvät ohjeistukset) ilmoitukseen. Tämä on erityisen tärkeää, sillä 

laajempana kontekstina olevaan asuntomyyntiprosessiin ei ainakaan Oikotie.fi:n asuntomyynti-

ilmoituksessa voi kielellisesti viitata muissa kohdissa kuin esittelytekstissä. 

 

Mielenkiintoista on lisäksi se, että rakennepotentiaalin osalta tutkimani esittelytekstit eroavat 

kuitenkin Rajalan (2012: 32, 65) hahmottamasta painetun asuntomyynti- ilmoituksen raken-

teesta. Rajalan (mp.) tutkimuksessa selvisi asuntomyynti-ilmoituksen koostuvan seuraavista 

kuudesta vaiheesta: asunnon tyyppi, asunnon sijaintikunta, -kylä tai - kaupunginosa, pinta-ala 

ja huoneluku tai maapinta-ala, kohteen kuvailu, hinta sekä yhteys- ja esittelytiedot. Näistä pa-

kollisia ovat kaikki muut paitsi hinta ja kohteen kuvailu (mp.). Esittelyteksteissä taas hintatiedot 

(perustietoja asunnosta) sekä asunnon kuvaileminen ovat osa ainoaa pakollista vaihetta, 

ASUNNON ESITTELEMISTÄ, ja myös tyypillisimmät vaiheet, kuten SIJAINNIN KUVAILEMINEN ja 

TALOYHTIÖN ESITTELEMINEN, voivat olla juuri kohteen kuvailemiseen liittyviä. Näin ollen var-

sinkin esittelytekstin osalta verkossa julkaistu asuntomyynti-ilmoitus eroaa melko paljonkin 

painetusta vastaavasta.  

 

Toisaalta Rajalan (2012) tutkimuksessa on huomioitu asuntomyynti-ilmoitus kokonaisuudes-

saan, koska painetussa ilmoituksessa esittelytekstin tulee täyttää kaikki tarvittavat tiedot asun-

nosta, kun taas Oikotie.fi:ssä perustiedot saa pääosin myös taulukosta, ja ilmoitus sisältää jul-

kaisualustan takia muitakin osia, joista tiedot löytyvät. Kuitenkin eroavaisuus korostaa esitte-

lytekstin roolia verkossa julkaistun asuntomyynti-ilmoituksen houkuttelevana markkinointi-

tekstinä, jonka tavoitteena on ennen kaikkea myös vedota potentiaalisen ostajan tunteisiin esi-

merkiksi kuvailemalla asuntoa, asumismukavuutta sekä perustelemalla houkuttelevasti sitä, 

miksi juuri kyseinen asunto olisi potentiaaliselle ostajalle se oikea.  

 

Erityisesti tyypillisenä vaiheena hahmottunut OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN on funktioltaan 

olennainen ja kiinnostava, sillä juuri siinä pyritään houkuttelemaan potentiaalista ostajaa kai-

kista selkeimmin. OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaihe antaa myös mahdollisuuden siihen, että 

ilmoittaja voi kontrolloida, mille ihmisryhmälle asunnon markkinointia kohdentaa ja toisaalta 
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mille ei. OSTAJAN HOUKUTTELEMINEN -vaiheessa voidaan lisäksi ilmaista ideologista kantaa 

asuntomyyntiprosessiin esimerkiksi sitä kautta, että lopussa esitetään huomautus Ei välittäjille!, 

jolla suljetaan kiinteistönvälittäjät ilmoituksen kohderyhmän ulkopuolelle. Näin potentiaalinen 

ostajakin saa rehdin kuvan myyjästä, joka ei välitä lisätä asunnon myyntihintaan välityspalk-

kiota, jolloin asunnon ostaja ei myöskään tätä joudu maksamaan. Se voi houkutella potentiaa-

liset ostajat ennemmin tällaisen ilmoituksen kohteesta kiinnostumaan, koska ilman välittäjää 

asunnon ostaminen on usein edullisempaa. 

 

Tutkimukseni aineisto mahdollisti myös asuntomyynnin ammattilaisten eli kiinteistönvälittä-

jien esittelytekstien vertailun yksityisten ilmoittajien esittelytekstien kanssa. Pääosin tutkimuk-

seni kuitenkin osoitti, ettei isoja eroja kiinteistönvälittäjien ja yksityisten ilmoittajien esittely-

tekstien rakenteiden välillä ole (ks. luku 5.1, kuvio 1). Ainoastaan KUTSU ESITTELYYN -vaihe 

ja siihen liittyen myös YHTEYSTIEDOT-vaihe esiintyi jonkin verran useammin kiinteistönvälit-

täjien ilmoituksissa. Tähän syynä voi olla se, että erityisesti kiinteistönvälittäjät haluavat eks-

plisiittisesti tuoda esille asuntonäytön mahdollisuuden ja voivat samalla myös esittää luonte-

vasti yhteystietonsa sekä mahdollisen pätevyyttä korostavan tutkintonimikkeen tai useamman. 

Näin he voivat myös markkinoida omia palvelujaan paremmin esimerkiksi ostajan nykyisen 

asunnon myynnin helpottamiseksi. Eroja kiinteistönvälittäjien ja yksityisten ilmoittajien esitte-

lytekstien välillä ei siis kovin montaa ole, mikä on tutkimukseni kannalta myös mielenkiin-

toista. Toisaalta se luo tarkemmin kuvaa esittelytekstien vakiintuneesta kommunikatiivisesta 

tavoitteesta eli asunnon markkinoimisesta mahdollisimman houkuttelevasti, jolloin esittely-

tekstissä onkin tärkeää toteuttaa pakollisen vaiheen lisäksi mahdollisimman monta tyypillistä 

vaihetta. Näin tekevät siis usein niin kiinteistöalan ammattilaiset kuin yksityiset myyjät.  

 

Vaikka esittelytekstille tutkimukseni pohjalta hahmottuikin varsin selkeä rakennepotentiaali, 

joka kuvaa esittelytekstin funktionaalista rakennetta mahdollisimman kattavasti, ei vaiheana-

lyysi yksinään riitä tekemään laajempia yleistyksiä kyseisestä tekstilajista. Ensinnäkin vaihei-

den limittyminen toisiinsa ja merkitysten implisiittisyys joissakin esittelyteksteissä aiheuttavat 

väistämättä riskin tulkinnanvaraisuudesta, mikä vaiheanalyysia tehtäessä on otettava huomioon 

(ks. esim. Koskela 2013: 19–20). Tästä syystä vaiheanalyysi eli esittelytekstin vaiheiden ja niitä 

kielellisesti eri tavoin toteuttavien askelten hahmottaminen toimi mainiosti esittelytekstin funk-

tioiden kuvaamisessa, mutta sekä yleisen rakennepotentiaalin hahmottamiseen että esittelyteks-

tin tarkasteluun asuntomyynti-ilmoituksen osatekstilajina tarvittiin myös tietoa vaiheiden esiin-
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tymismääristä. Myös kontekstin merkitys oli huomioitava laajasti, sillä esittelytekstissä jo it-

sessään on näkyvissä viittauksia sekä asuntomyynti-ilmoitukseen eli kokonaistekstilajiin kon-

tekstina sekä myös taustalla vaikuttavaan tilannekontekstiin eli asunnon myyntiprosessiin, jo-

hon taas voi vaikuttaa enemmän tai vähemmän maailmalla muuten vallitseva tilanne, liittyy se 

sitten esimerkiksi talouteen tai viruspandemiaan, kuten koronaan tässä tutkimuksessa.  

 

Bhatian (1993: 34) mukaan tekstilajin kokonaisrakenteen tutkimuksessa on usein hyvä hyödyn-

tää asiantuntijatietoa varsinaisen analyysin lisäksi. Tässä tutkimuksessa asiantuntevuus oli 

osana aineistoa, sillä puolet tutkimistani esittelyteksteistä oli kiinteistönvälittäjiltä eli ammatik-

seen asuntoja myyviltä. Toisaalta vaiheanalyysin lisäksi tässä tutkimuksessa olisi voinut käyt-

tää esimerkiksi asiantuntijahaastatteluja tai keskittyä vaiheiden ohella esittelytekstin metafunk-

tioihin, mutta maisterintutkielman laajuuteen nähden se ei olisi tässä tutkimuksessa ollut mie-

lekästä. Tästä syystä esittelyteksteistäkin jää vielä paljon tutkittavaa tulevaisuuteen.  

 

6.2 Ehdotukset jatkotutkimukseen 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli valaista verkossa julkaistua asuntomyynti-ilmoituksen teks-

tilajia erityisesti esittelytekstin osalta ja hahmottaa juuri esittelytekstin roolia koko asunto-

myynti-ilmoituksen kontekstissa eli kokonaisen tekstilajin osatekstilajina. Vaiheanalyysin 

avulla hahmottunut esittelytekstin funktionaalinen rakenne voi auttaa tekstilajin tuottamisessa 

tulevaisuudessa. Esittelytekstin eri funktioiden tiedostaminen voi myös ohjata lukemaan teks-

tilajia kriittisemmin ja voi auttaa lisäksi promotionaalisten tekstilajien tutkimuksessa tulevai-

suudessa. Tutkimukseni voi siis sanoa onnistuneen tavoitteessaan, mutta koska perehdyin vain 

yhteen osaan laajemmassa tekstilajissa, jää tutkittavaa asuntomyynti-ilmoituksesta vielä paljon.  

 

Kiinnostavaa olisi esimerkiksi tehdä katsaus eri verkkosivustoilla julkaistuihin ilmoituksiin ja 

tutkia, onko asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksissa eroja esimerkiksi rakenteessa tai niissä 

kielen keinoissa, joilla houkuttelevuutta ilmennetään. Myös promotionaalisuuden piirteitä olisi 

tärkeää tutkia lisää. Tässä tutkimuksessa esittelyteksti hahmottui vahvasti promotionaaliseksi 

asuntomyynti-ilmoituksen tekstilajin osaksi, jolla on erityinen rooli ostajan houkuttelemisessa 

sekä järkeen että tunteisiin vetovia keinoja käyttäen. Mielenkiintoisen tutkimuskohteen voisivat 

kuitenkin tarjota myös kuvat tai jopa perustietotaulukko, varsinkin sen osalta, mitä ehkä jäte-

tään sanomatta.  
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