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Tiivistelmä

Tuotteisiin kiintyminen voi johtaa niiden käyttöiän pitenemiseen ja sitä 
kautta kulutuksen vähenemiseen. Tämän takia tuotteisiin kohdistuvan 
kiintymyksen lisäämisen on sanottu olevan yksi keino vähentää niiden 
ympäristövaikutuksia ja muuttaa ihmisten kulutustottumuksia kestäväm-
miksi. Aihetta käsittelevissä julkaisuissa on myös ehdotettu toimenpiteitä, 
joiden avulla tuotesuunnittelijat voivat mahdollisesti edesauttaa kestävien 
tunnesiteiden muodostumista tuotteiden ja niiden omistajien välille.

Esineisiin kiintyminen on seurausta ihmisten tavasta käyttää omista-
miansa esineitä identiteettinsä tukena. Tutkimuksissa on havaittu, että esi-
neitä käytetään niin minäkuvan muokkaamiseen kuin muistuttamaan siitä 
kuka on. Lisäksi esineiden avulla korostetaan omaa yksilöllisyyttä, samalla 
kun ne auttavat myös sosiaalisessa integraatiossa. Tuotteiden käyttäjilleen 
tuottaman nautinnon merkityksestäkin on keskusteltu. Tämänhetkisen 
ymmärryksen mukaan tuotteisiin kiintymistä voidaan edistää tuoteomi-
naisuuksilla, jotka tukevat itseilmaisua, lisäävät sosiaalista kanssakäymistä, 
helpottavat muistojen liittämistä tuotteisiin ja tuottavat nautintoa.

Materiaaleilla ihmisten ja esineiden välisiin suhteisiin voidaan vaikut-
taa sekä niiden fyysisten ominaisuuksien että niihin liittyvien merkitys-
ten välityksellä. Mielenkiintoisimmat mahdollisuudet liittyvät tuotteiden 
kulumiskäyttäytymisen säätelyyn materiaalien mekaanisten ominaisuuk-
sien avulla; tuotteiden yllätyksellisyyden lisäämiseen materiaalien visu-
aalisten ja taktiilisten ominaisuuksien välisten ristiriitojen kautta; ja 
tuotteiden valmistamiseen materiaalikappaleista, joihin liittyy niiden 
omistajia puhuttelevia muistoja tai tarinoita.

Kirjallisuudessa ehdotettuja ja siitä johdettuja keinoja edesauttaa tuot-
teisiin kiintymistä sovellettiin tämän työn produktio-osuudessa. Tämän 
tuloksena syntyi koivupuinen ruokapöydän ja tarjottimen yhdistelmä. 
Produktiota voidaan pitää onnistuneena, vaikka on vaikea vastata tyhjen-
tävästi siihen, onnistuttiinko suunnittelemaan tuote, johon on tavallista 
helpompi kiintyä, ja miten sen valmistusmateriaalit vaikuttavat tähän.



Alkusanat

Tämän työn aihe syntyi, kun mietin, miten voisin yhdistää kiinnostukseni 
käyttäjäkokemuslähtöiseen muotoiluun sekä haluni oppia lisää materiaa-
leihin liittyvien merkitysten hyväksikäytöstä tuotesuunnittelussa. Myö-
hemmin huomasin, että kestävä tuotekehitys tarjoaa mielenkiintoisen 
näkökulman näiden kahden asian tarkasteluun. Näkökulman valintaan 
vaikutti myös se, että mielestäni teolliset muotoilijat eivät voi olla enää 
ottamatta kantaa työnsä ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Haluan kiittää alkuperäistä ohjaajaani professori Susann Vihmaa 
avusta työn aiheen rajaamisessa ja hänen seuraajaansa professori Raimo 
Nikkasta vapaudesta aiheen käsittelyssä. Suuren kiitoksen ansaitsee myös 
Martin Hackenberg, josta oli korvaamaton apu työn produktio-osuutta 
tehdessäni. Lisäksi olen kiitollinen kaikille, jotka uhrasivat aikaansa kes-
kustellakseen työstäni varsinkin arvioidessani produktion onnistumista. 
Erityisesti haluan vielä kiittää perhettäni ja avovaimoani Jenni Rajasta 
tuesta ja kannustuksesta työn tekemisen ja sitä edeltäneiden opintojeni 
aikana.
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1

Johdanto
Aina siitä asti, kun teollinen vallankumous aloitti siirtymän käsityöteol-
lisuudesta kohti teollista sarjatuotantoa, ovat ihmiset ilmaisseet huolensa 
lisääntyvän kulutuksen vaikutuksista. Yhteiskunnalliset vaikuttajat, eri-
tyisesti taiteen alalla, loivat toiminnallaan jo 1800-luvulla pohjaa moder-
nille ympäristöliikkeelle sekä kulutuskritiikille. (Wall, 1994; Wheeler, 
1995). Ympäristötietoisuus alkoi silti lisääntyä vasta 1900-luvun puolivä-
lin jälkeen, kun ihmisten toiminnasta johtuvista ympäristöhaitoista, kuten 
myrkyllisten kemikaalien aiheuttamista ongelmista, alettiin käydä entistä 
laajempaa julkista keskustelua. (de Steiguer, 2006) 1900-luvun loppua 
kohti myös konsumerismiin kohdistunut kritiikki kasvoi, ja useissa tutki-
muksissa (esim. Scitovsky, 1976; Belk, 1983; Dawson & Richins, 1992) 
päädyttiin samaan johtopäätökseen siitä, että kulutuksen lisääminen ei 
välttämättä lisää ihmisten onnellisuutta.

2000-luvulla internet on vauhdittanut teollista kasvua maailmanlaa-
juisesti synnyttämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla 
ihmiset ovat alkaneet tiedostaa entistä paremmin lisääntyneen kulutuk-
sen haittavaikutukset. Kun ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat koko 
ajan ilmeisemmiksi, globaalit talousongelmat hallitsevat otsikoita ja asian-
tuntijat keskustelevat länsimaisen kulutuskulttuurin sekä yhteiskunnal-
listen ääri-ilmiöiden välisistä yhteyksistä, on kenenkään vaikea olla enää 

Luku 1
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pitkäikäisyyden edellytys, nimittäin kestävän tunnesiteen muodostumi-
nen tuotteen ja sen omistajan välille.

”Kun henkilö on kiintynyt omistamaansa esineeseen, hän todennäköi-
semmin pitää siitä hyvää huolta, sen rikkoutuessa pyrkii korjaamaan sen, 
ja lykkää sen korvaamista mahdollisimman pitkään. – – Henkilö kokee 
menettävänsä jotain luopuessaan tällaisesta esineestä, ja tällöin sen pois-
heittäminen on hyvin epätodennäköistä.” Näin toteavat Ruth Mugge ja 
hänen kumppaninsa (2008b) aiempia aihetta käsitteleviä julkaisuja (Belk, 
1988; Ball & Tasaki, 1992) mukaillen tutkimuksessaan, jossa he tarjoavat 
tuotteisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämistä yhdeksi keinoksi muuttaa 
ihmisten kulutustottumuksia kestävämmiksi. Tuotteisiin kiintymisen kat-
sotaankin yleisesti johtavan niiden eliniän pitenemiseen ja sitä kautta mah-
dollisesti kulutuksen vähenemiseen. Siitä miten tämä kiintymys syntyy tai 
miten sitä voidaan lisätä, ei kuitenkaan olla oltu yksimielisiä.

Monet kuluttajakäyttäytymisen tutkijat ovat esittäneet tuotteisiin syn-
tyvän tunnesiteen olevan seurausta ihmisten tavasta käyttää omistami-
ansa esineitä identiteettinsä tukena (Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 
2008; Mugge, et al., 2008b). Tähän johtopäätökseen päätyivät muun 
muassa Mihaly Czikszentmihalyi ja Eugene Rochberg-Halton kirjassaan 
Th e Meaning of Th ings (1981) esiteltävässä laajassa tutkimuksessa, jossa 
tarkasteltiin kodin esineistöön liittyviä merkityksiä. Heidän mukaansa 
ihmiset kertovat itsestään muille sekä korostavat omaa yksilöllisyyttään 
omistamiensa esineiden avulla, samalla kun ne auttavat heitä myös sosi-
aalisessa integraatiossa. 

Jotkut käyttäytymistieteilijät ovat olleet sitä mieltä, että tuotteisiin koh-
distuva kiintymys on ensisijaisesti seurausta niiden toiminnallisuudesta 
ja käytettävyydestä. Tästä esimerkkinä on tunnettu käytettävyystutkija 
Donald Norman, joka kuvailee kirjassaan Design of Everyday Th ings (1988), 
miten huonosti suunnitellut tuotteet synnyttävät ihmisissä sekoituksen 
turhautumisen, syyllisyyden ja avuttomuuden tunteita, jotka saavat nämä 
tuotteet tuntumaan suorastaan vihollisilta. Norman muutti kuitenkin 
myöhemmin kantaansa lähemmäksi nykyään vallitsevaa käsitystä siitä, että 

tarkastelematta kriittisesti kulutustottumuksiaan. Onkin ehkä aiheellista 
miettiä, ovatko ihmiset tulossa yhtä tietoisiksi oman kulutuksensa ja näi-
den kaikkialla kohdattavien haasteiden välisestä suhteesta, kuin mitä he 
ovat teollisen tuotannon vaikutuksista ympäristöön. Jos näin käy, on mie-
lenkiintoista nähdä, muuttuuko yleinen mielipide yhtä voimakkaasti kulu-
tusvastaiseksi kuin mitä se on ympäristömyötäinen.

Yrityksetkin ovat nyt vallitsevien asenteiden ja tiukentuneen ympä-
ristölainsäädännön vaikutuksesta pakotettuja tutkimaan vaihtoehtoisia 
liiketoimintamalleja toimintansa muuttamiseksi ympäristöystävällisem-
pään suuntaan. Yksi perinteisen tuoteliiketoiminnan kanssa usein ristirii-
dassa oleva mutta monessa tapauksessa hyvin toimiva ympäristöstrategia 
on tuotteiden käyttöiän pidentäminen. Jos tuotteen vaikutukset ympä-
ristöön johtuvat pääosin sen käyttöä edeltävistä ja sen jälkeisistä vaiheista, 
voidaan tuotteen käytöstä poistoa lykkäämällä pienentää sen koko elin-
kaareen suhteutettuja ympäristövaikutuksia. (van Nes & Cramer, 2006; 
Schneider & Salhofer, 2008) Valitettavasti tuotteiden käyttöiän piden-
täminen ei yleensä sovi yritysten tavoitteeseen myydä mahdollisimman 
paljon uusia tuotteita. Lisäksi kestäviksi suunniteltujen tuotteiden hinta 
muodostuu tavallisesti korkeaksi, mikä heikentää niiden mahdollisuuksia 
menestyä markkinoilla (Besch, 2005). 

Monilla aloilla on kuitenkin yritetty sopeutua tarpeeseen pidentää 
tuotteiden elinkaaria. Tähän on pyritty muun muassa ottamalla käyt-
töön tuote-palvelusysteemejä, jotka tarkoittavat yleensä kuljetus-, asen-
nus- ja kunnossapitopalvelujen tarjoamista tuotteiden oston yhteydessä tai 
tuotteiden vuokraamista asiakkaalle niiden myymisen sijaan. (Manzini & 
Vezzoli, 2003; Besch, 2005; Tan, et al., 2007) Tuote-palvelusysteemien 
kaltaiset uudet toimintatavat voivat tarjota motiivin pitkäikäisten tuottei-
den suunnitteluun sellaisillakin teollisuuden aloilla, joilla sitä ei ole aikai-
semmin pidetty tärkeänä. Pitkäikäisyyden tavoitteluun käytettävät keinot 
ovat silti alasta riippumatta yleensä samat – kestävyys, kunnostettavuus, 
käyttötarkoituksen muokattavuus ja aikaa kestävä muotoilu. Tavallisesti 
jätetään huomiotta yksi varsinkin ihmisten kotiin päätyvien tuotteiden 
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muuttuu muotoon: ”Miten tuotteisiin voidaan liittää merkityksiä?” Vai-
keampaa voisi kuitenkin olla vastata siihen, miten tuotteisiin voidaan olla 
liittämättä merkityksiä.

Semiotiikassa, joka tutkii merkkejä ja symboleja, kaiken nähdään sisäl-
tyvän merkityksiä. Sara Ilstedt Hjelm (2002, s. 17–18) kertoo tutkimuk-
sessaan, miten modernistit ovat epäonnistuneet pyrkiessään riisumaan 
tuotteet niihin liittyvistä merkityksistä, koska he eivät ole ottaneet huo-
mioon ihmisten taipumusta liittää merkityksiä kaikkeen, jopa valkoiseen 
pintaan. Hän myös sanoo, että ”Materiaali itsessään jo pitää sisällään mer-
kityksiä ja vaikuttaa näin siihen, mitä merkityksiä varsinainen esine tulee 
sisältämään. Tämän takia muovista valmistettu juomamukikin tarkoittaa 
jotain muuta, kuin mitä se tarkoittaisi, jos se olisi keraaminen.” Vastaa-
vaa esimerkkiä käyttää Susann Vihma (1995) väitöskirjassaan, jossa hän 
myös vetää yhteyden esineiden semioottisten ominaisuuksien sekä niihin 
kiintymisen välille. Esineiden sisältämiin merkityksiin liittyvien vaikutus-
mahdollisuuksien ulottuminen niiden valmistusmateriaaleihin asti ei ole 
luonnollisesti jäänyt huomaamatta tuotesuunnittelijoiltakaan.

Materiaaleihin liittyviä merkityksiä on käytetty hyväksi tuotesuun-
nittelussa muun muassa pyrittäessä luomaan vaikutelmia laadukkuudesta 
ja luonnonmukaisuudesta. Tämä on kuitenkin tapahtunut yleensä suun-
nittelijoiden intuitioiden johdolla valmistusteknisten tekijöiden aset-
tamissa rajoissa. Elvin Karana (2010) pyrki väitöskirjatutkimuksessaan 
selvittämään, voiko materiaaleja käyttää systemaattisesti merkitysten liit-
tämiseksi tuotteisiin. Hänen mukaansa ei voida taata, että jokin tietty 
materiaali antaa ihmisten mielissä tuotteelle jonkin tietyn merkityksen. 
Karana sanookin, ettei suunnittelijoiden kannata yrittää luoda yksi yhteen 

-suhteita materiaalien ja merkitysten välille, vaan heidän tulisi tarkas-
tella asiaa kokonaisvaltaisemmin. Materiaaleihin liittyviä merkityksiä 
koskevalle tutkimukselle onkin ominaista tietynlainen yksiulotteisuus 
sekä myös kirjaimellisesti tulkittava pinnallisuus, joka ilmenee keskitty-
misenä materiaalien käsin kosketeltaviin tai jopa vain silmin nähtäviin 
ominaisuuksiin.

erinomainen toiminnallisuus ja käytettävyys eivät ole välttämättömiä ehtoja 
tuotteeseen kiintymiselle (Norman, 2004; Schiff erstein & Zwartkruis-
Pelgrim, 2008).

Tällä vuosituhannella uuden näkökulman ovat tarjonneet käyttäjäko-
kemuksia tarkastelevat tutkijat (Mugge, et al., 2008a; 2010; Schiff erstein 
& Zwartkruis-Pelgrim, 2008), jotka ovat korostaneet tuotteiden käyt-
täjilleen tuottaman nautinnon merkitystä. He ovat aiemmasta poiketen 
painottaneet muun muassa tuotteiden esteettisyyden vaikutusta. Suurelta 
osin yhtä mieltä tutkijoiden keskuudessa ollaan kuitenkin aina oltu siitä, 
miten tärkeitä esineiden merkityksellisyys ja niiden sisältämät muistot 
ovat niihin kiintymisen kannalta. Yksimielisiä ollaan myös oltu esineisiin 
kohdistuvien tunteiden yksilöllisestä ja ainutlaatuisesta luonteesta, vaikka 
tavoitteena onkin ollut löytää ihmisiä yhdistäviä tekijöitä.

Jo kauan ennen kuin esineisiin kohdistuvasta kiintymyksestä muodos-
tui oma tutkimusalueensa muotoilun kentällä, on etsitty keinoja hyödyntää 
siihen vaikuttavia tekijöitä tuotesuunnittelussa. Nyt myös alan julkaisuissa 
ehdotetaan suunnittelijoille toimenpiteitä, joilla tuotteisiin kiintymistä 
voidaan mahdollisesti edesauttaa. Mugge ja kumppanit (2008b) jakavat 
tällaiset toimenpiteet neljään kategoriaan. Heidän mukaansa ihmisten 
kiintymystä tuotteisiin voidaan lisätä tuoteominaisuuksilla, jotka tukevat 
itseilmaisua, auttavat sosiaalisessa integraatiossa, helpottavat muistojen 
liittämistä tuotteisiin ja tuottavat nautintoa. Tutkimuksessaan he esittävät 
omiaan sekä kirjallisuudessa aiemmin annettuja ehdotuksia, jotka liittyvät 
muun muassa tuotteiden personalisointiin, käyttötilanteiden suunnitte-
luun sekä varsinaisen käyttötarkoituksen ulkopuolisiin ominaisuuksiin.

Vastaus kysymykseen siitä, miten tuotteisiin kohdistuva kiintymys syn-
tyy tai miten sitä on mahdollista lisätä, voidaan tarvittaessa tiivistää yhteen 
lauseeseen: ”Tuotteilla, joihin syntyy kestävä tunneside, on omistajilleen 
niiden käyttöarvoa tärkeämpi erityinen merkitys.” (Mugge, et al., 2008b, 
s. 427) Tämä voidaan tulkita niin, että tällaisten tuotteiden täytyy pitää 
sisällään merkityksiä, jotka eivät liity niiden toiminnallisiin ominaisuuksiin. 
Näin ollen myös kysymys siitä, miten tätä kiintymystä voidaan lisätä, 
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Esineisiin 
kiintyminen
Ennen keskustelua esineisiin kiintymisestä on syytä määritellä, mitä sillä 
oikeastaan tarkoitetaan ja miten se eroaa muista kiintymisen lajeista. 
Susan Schultz Kleine ja Stacey Menzel Baker (2004) tarjoavat määritel-
män esineeseen kohdistuvalle kiintymykselle tutkimuksessaan, jossa he 
etsivät aihetta käsittelevää kirjallisuutta yhdistäviä tekijöitä. He määritte-
levät kiintymyksen esineeseen seuraavien yhdeksän tunnusmerkin avulla: 
kiintymys kohdistuu yksittäiseen esineeseen, ei tiettyyn esinetyyppiin tai 
tuotemerkkiin; esineeseen kiintyäkseen on henkilön tunnettava se omak-
seen; esine toimii siihen kiintyneen henkilön minäkuvan jatkeena; esinee-
seen kiintynyt henkilö kokee sen olevan ainutlaatuinen ja korvaamaton; 
esineellä ja siihen kiintyneellä henkilöllä on yhteinen historia; kiintymys 
esineisiin vaihtelee vahvuudeltaan; esineisiin kohdistuva kiintymys on 
monitahoinen asia; esineisiin kiintyminen on emotionaalisesti monimut-
kainen ilmiö; ja kiintymys esineeseen muuttuu ajan kuluessa, kun esineen 
omistajan minäkuva muuttuu. Lisäksi Kleine ja Baker osoittavat tutki-
muksessaan esineeseen kohdistuvan kiintymyksen eroavan käsitteellisesti 

Tämä työ käsittelee esineisiin kohdistuvaa kiintymystä ja materiaalei-
hin liittyviä merkityksiä. Työ koostuu teoriaosuudesta, jossa perehdytään 
työn teoreettiseen taustaan, sekä produktio-osuudesta, jossa sovelletaan 
kirjallisuudessa ehdotettuja ja siitä johdettuja keinoja edesauttaa tuottei-
siin kiintymistä. Tavoitteena työssä oli kirjallisuusselvityksen löydöksiä 
hyväksi käyttäen suunnitella tuote, joka tarjoaa ensisijaisesti siinä käytet-
tävien materiaalien välityksellä omistajalleen mahdollisuuden kestävän 
tunnesiteen muodostamiseen siihen. Produktion haluttiin myös toimivan 
esimerkkinä kestävästä muotoilusta, jossa otetaan huomioon tuotteiden 
ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Pitkällisen 
suunnitteluprosessin tuloksena syntyi koivupuinen ruokapöydän ja tar-
jottimen yhdistelmä. Perusteluista suunnittelukohteen ja sen valmistus-
materiaalin valintaan kerrotaan prosessikuvauksen yhteydessä lisää. Myös 
siihen, miksi produktio valittiin työn osaksi esimerkiksi käyttäjätutkimuk-
sen sijaan, palataan myöhemmin.

Työn kirjallinen osuus koostuu kolmesta osasta. Ensin käsitellään esi-
neisiin kiintymisen mekanismeja sekä niiden hyödyntämistä tuotesuun-
nittelussa. Tämän jälkeen tarkastellaan sitä, miten juuri materiaalien 
avulla voidaan edesauttaa esineisiin kiintymistä. Lopuksi kerrotaan ruo-
kapöydän suunnittelusta ja sen prototyypin valmistuksesta sekä arvioi-
daan produktion onnistumista. Vaikka ruokapöydän on tarkoitus toimia 
myös itsenäisenä näyttelykappaleena, liittyy se kiinteästi työn kirjalliseen 
osuuteen. Työn teoreettinen tausta tuki ruokapöydän muotoilussa teh-
tyjä valintoja, ja ruokapöytä vuorostaan havainnollistaa työn asiasisältöä.

Luku 2
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7) Esineisiin kohdistuva kiintymys on monitahoinen asia. Esineisiin kiin-
tymistä tutkittaessa on käytetty hyväksi muun muassa sosiaalipsyko-
logien käsitystä julkisesta ja yksityisestä identiteetistä sekä teorioita 
minäkuvan eri kerroksista. Eri lähestymistapojen menestyksekäs 
käyttö aihetta käsittelevissä tutkimuksissa on osoittanut, että kyseessä 
on hyvin monitahoinen asia.

8) Esineisiin kiintyminen on emotionaalisesti monimutkainen ilmiö. Esinei-
siin kiinnyttäessä niihin liitetään henkilökohtaisia emotionaalisia mer-
kityksiä. Tämän takia nämä esineet sisältävät henkisen ulottuvuuden, 
joka ymmärretään niiden symbolisten ja historiallisten piirteiden 
avulla.

9) Kiintymys esineeseen muuttuu ajan kuluessa, kun esineen omista jan 
minäkuva muuttuu. Suhde esineeseen on luonteeltaan dynaaminen, 
ja se muuttuu esineen omistajan henkisen kasvun ja esineen elämän-
kerrallisen tehtävän muuttumisen seurauksena.

Määritelmä, jonka Kleine ja Baker (2004) tutkimuksessaan esittävät, 
pohjautuu kuluttajakäyttäytymisen tutkijoiden parissa pitkään vallin-
neeseen käsitykseen siitä, että esineet ovat osa omistajansa identiteettiä. 
Mihaly Csikszentmihalyi ja Eugene Rochberg-Halton (1981) julkaisivat 
1980-luvun alussa tutkimuksen, joka oli osaltaan luomassa tätä käsitystä. 
Tutkimuksessaan he selvittivät lukuisten haastattelujen avulla ihmis-
ten kodeista löytyviin esineisiin liittyviä merkityksiä. He tulivat siihen 
tulokseen, että esineisiin liittyy sekä henkilökohtaisia että kollektiivisia 
merkityksiä, joita ihmiset käyttävät tietoisesti tai tiedostamattaan identi-
teettinsä tukena. Heidän suorittamissaan haastatteluissa ihmisiltä muun 
muassa kysyttiin, miltä heistä tuntuisi, jos he menettäisivät itselleen kor-
vaamattoman tärkeäksi luonnehtimansa esineen. Kysymys sai muutaman 
vastaajista kyyneliin, ja vastauksista ilmeni, että tällaisen esineen menettä-
minen tuntuisi siltä kuin menettäisi samalla osan itsestään.

materialismista, johonkin tiettyyn tuoteryhmään kiintymisestä sekä asen-
teista tuotteita kohtaan. Alla on tarkemmat kuvaukset edellä mainituista 
tunnusmerkeistä:

1) Kiintymys kohdistuu yksittäiseen esineeseen, ei tiettyyn esinetyyppiin tai 
tuotemerkkiin. Esine on yleensä ostettu, saatu lahjana, valmistettu itse 
tai löydetty. Kiintymys sitä kohtaan on muodostunut siihen liittyvien 
kokemusten kautta.

2) Esineeseen kiintyäkseen on henkilön tunnettava se omakseen. Kiintymi-
nen ei kuitenkaan vaadi esineen omistamista. Esimerkkinä tästä on 
koulupulpetti, jonka sitä säännöllisesti käyttävä oppilas usein tuntee 
omakseen vaikka ei omista sitä.

3) Esine toimii siihen kiintyneen henkilön minäkuvan jatkeena. Ihmisillä 
on tapana sisällyttää minäkuvaansa muun muassa muita ihmisiä, paik-
koja, kokemuksia, ideoita, uskomuksia ja esineitä.

4) Esineeseen kiintynyt henkilö kokee sen olevan ainutlaatuinen ja kor-
vaamaton. Tällaista esinettä ei haluta myydä eikä korvata edes sen 
täydellisellä kopiolla, koska kopiolla ei ole samaa merkitystä esineen 
omistajalle.

5) Esineellä ja siihen kiintyneellä henkilöllä on yhteinen historia. Kiinty-
mys esinettä kohtaan muodostuu ajan kuluessa sen käytön, huolta-
misen, esittelyn ja siitä keskustelemisen tuloksena. Näiden rituaalien 
avulla esineeseen liitetään merkityksiä.

6) Kiintymys esineisiin vaihtelee vahvuudeltaan. Esineeseen syntyvä tun-
neside voi olla vahva, jolloin omistaja pitää tavallisesti esinettä korvaa-
mattomana ja se on osa hänen identiteettiään. Toisaalta tunneside voi 
olla myös heikko, jolloin esineellä ei ole välttämättä merkitystä omis-
tajansa identiteetin kannalta.
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tuotteiden sijaan pyritäänkin nyt enenevässä määrin suunnittelemaan ja 
markkinoimaan kokemuksia. Uusia kokemuksia tarjoavien tuotteiden kat-
sotaan rikastuttavan ihmisten tunne-elämää ja lisäävän näin myös heidän 
hyvinvointiaan. Tällaisten tuotteiden herättämät tunteet kuitenkin rajoit-
tuvat yleensä ensimmäisiin kohtaamisiin niiden kanssa eivätkä näin ollen 
välttämättä johda kestävän tunnesiteen muodostumiseen niihin. Lisäksi 
voidaan nähdä, että tällainen tunteiden kauppatavaraksi muuttaminen 
vain vahvistaa nykyistä kulutuskulttuuria, jossa uusia kokemuksia on luo-
tava jatkuvasti vanhojen tilalle. (Demir, 2008, s. 141–142) Tässä työssä 
keskitytäänkin pidempiaikaiseen tuotteisiin kohdistuvaan kiintymykseen 
sekä siihen liittyviin mahdollisuuksiin muuttaa ihmisten kulutustottu-
muksia kestävämpään suuntaan.

Tuotteisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämistä on tarjottu yhdeksi 
keinoksi pidentää tuotteiden elinkaaria ja näin vähentää niistä aiheutu-
via ympäristövaikutuksia (esim. van Nes & Cramer, 2006; Mugge, et al., 
2008b; Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008). Esineiden ja niiden 
omistajien välisillä kestävillä tunnesiteillä voi kuitenkin olla vielä suo-
rempi yhteys ihmisten hyvinvointiin. Csikszentmihalyi ja Roschberg-
Halton (1981) osoittavat tutkimuksessaan, että esineet voivat auttaa 
ihmisiä heidän henkisessä kasvussaan ja eri ikävaiheisiin liittyvien kehi-
tystehtävien ratkaisussa. Heidän mukaansa esineet voivat sisältämiensä 
merkitysten kautta olla avuksi myös ihmissuhteiden ylläpidossa sekä niin 
henkilökohtaisten kuin yhteistenkin päämäärien tavoittelussa. Ennen 
kaikkea Csikszentmihalyi ja Roschberg-Halton korostavat sitä, että esi-
neet tarjoavat pakonomaisen kuluttamisen lisäksi myös mahdollisuuden 
elää aidosti merkityksellistä elämää.

2.1  Kiintymisen mekanismit

Aiheen tutkijoiden parissa ollaan yleisesti sitä mieltä, että kiintymys esinee-
seen kehittyy ajan kuluessa, kun ihmiselle kertyy kokemuksia esineestä. Esi-
neen ja sen omistajan yhteistä historiaa pidetään tavallisesti vaatimuksena 

Russell Belk (Belk, 1988, s. 142–144) esitti myöhemmin edellä kuva-
tun tunteen identiteetin osittaisesta tuhoutumisesta esineen menettä-
misen yhteydessä yhtenä todisteena siitä, että esineet todella ovat osa 
omistajaansa. Dwayne Ball ja Lori Tasaki (1992) taas käyttivät Belkin 
määritelmää omistajuudesta perustana omalle esineisiin kiintymistä tar-
kastelevalle tutkimukselleen, joka loi pohjaa myös myöhemmille aihetta 
käsitteleville julkaisuille. Ball ja Tasaki (Ball & Tasaki, 1992, s. 158) mää-
rittelevät esineeseen kohdistuvan kiintymyksen mittaavan sitä, missä 
määrin ihminen käyttää esinettä identiteettinsä tukena. Myöhemmin 
kiintymys esinettä kohtaan on määritelty niin, että se tarkoittaa esinee-
seen syntyneen tunnesiteen vahvuutta, johon vaikuttaa esineen sisältä-
mien merkitysten lisäksi myös siihen liittyvät kokemukset. Aikaisemmat 
näkemykset ovatkin saaneet tällä vuosituhannella seurakseen uusia näkö-
kulmia esineiden toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen sekä niiden käy-
tön nautinnollisuuteen liittyen. (Mugge, et al., 2008a; Schiff erstein & 
Zwartkruis-Pelgrim, 2008)

Ihmisten suhteet heidän omistamiinsa tuotteisiin ovat nyt avainase-
massa kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa. Tutkijat ovat yhtä mieltä 
siitä, että tuotteiden synnyttämät tunteet vaikuttavat merkittävästi ihmis-
ten oston jälkeiseen käyttäytymiseen. Kiintyminen tuotteeseen johtaa 
yleensä myönteisen kuvan muodostumiseen sen valmistajasta, mikä voi 
lisätä ostovalmiutta tämän muita tuotteita kohtaan. Lisäksi ihmiset ker-
tovat itselleen rakkaista tuotteista mielellään muillekin, mikä voi parantaa 
niiden valmistajien tunnettavuutta. (Mugge, et al., 2010, s. 279) Toisaalta 
tuotetta, johon on syntynyt kestävä tunneside, pyritään suojelemaan ja sen 
korvaamista lykkäämään mahdollisimman pitkään (Ball & Tasaki, 1992, 
s. 169; Mugge, et al., 2008b, s. 427), mikä voi johtaa vastaavien tuottei-
den myynnin vähenemiseen. Esineisiin kiintymistä tutkitaankin kahdesta 
usein kilpailevasta näkökulmasta, jotka ovat myynnin edistäminen ja kes-
tävä kehitys. (Demir, 2008)

Yleisesti on huomattu, että ihmiset vaativat koko ajan enemmän omis-
tamiltaan tuotteilta. Markkinoilla kilpailuedun saavuttamiseksi pelkkien 
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häntä samalla hänen minäkuvansa ylläpidossa tai saavuttamaan jonkin 
henkilökohtaisen tavoitteen, saa hän myös vaihdossa jotain arvokasta.

Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton käyttävät tutkimuksessaan 
esimerkkinä huonekasvia, jonka omistaja pitää huolta, että se saa riit-
tävästi valoa ja vettä. Palkkana vaivannäöstään omistaja voi tuntea pitä-
vänsä huolta toisesta elävästä olennosta, onnistuvansa taitoa vaativassa 
tehtävässä tai olevansa yhteydessä luontoon, vaikka eläisikin urbaanissa 
ympäristössä. (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981, s. 78–82) 
Jos tällaiset merkitykset ovat kasvin omistajan minäkuvan kannalta olen-
naisia, on hyvin todennäköistä, että hän jatkaa kasvista huolehtimista ja 
sitä kautta muodostaa kestävän tunnesiteen siihen. Mielenkiintoista on, 
että psykoanalyysin piirissä on päädytty hieman vastaavaan käsitykseen 
vuorovaikutuksen ja kiintymyksen välisestä suhteesta. Tämän käsityksen 
mukaan vuorovaikutus ei ole seurausta kiintymyksestä, eikä kiintymys ole 
seurausta tarpeesta muodostaa tunnesiteitä. Päinvastoin, psykologit ovat 
sanoneet vuorovaikutuksen luovan tarpeen tunnesiteiden muodostami-
seen. Tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi lapsella ei ole sisäsyntyistä tarvetta 
kiintyä vanhempiinsa, vaan vuorovaikutus heidän välillään luo tämän tar-
peen. (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981, s. 45–46)

Ihmisillä on sanottu olevan luontainen tarve etsiä tarkoitusta elämäl-
leen, mistä myös voi olla seurauksena pyrkimys muodostaa merkityk-
sellisiä suhteita elollisiin ja elottomiin asioihin. Yleensä elävät olennot 
ovat etusijalla ihmisten tunne-elämässä, mihin on varmasti lukuisia syitä, 
joita kaikkia ei tämän työn puitteissa ole syytä tutkia. Jos asiaa kuiten-
kin tarkastellaan esineisiin kiintymistä koskevan tutkimustiedon poh-
jalta, huomataan vuorovaikutuksella olevan tässäkin asiassa suuri merkitys. 
Vuorovaikutuksen määrä nimittäin erottaa tavallisesti toisistaan ihmis-
ten suhteet elollisiin ja elottomiin asioihin. Elävät olennot tarjoavat 
enemmän kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuin mitä esineet – ainakin 
toistaiseksi – voivat tarjota. Lisäksi esimerkiksi huonekasvit ja lemmik-
kieläimet ovat riippuvaisia omistajistaan, mikä antaa yhden tarkoituk-
sen lisää heidän elämälleen. Myös kaikkien eliölajien välinen näennäinen 

esineeseen kiintymiselle. (Kleine & Baker, 2004) Ball ja Tasaki (1992) 
osoittavat kuitenkin tutkimuksessaan, että tunneside voi syntyä jo ennen 
varsinaista omistajuussuhdetta. Tutkimuksessa tultiin yllättäen myös sii-
hen tulokseen, että nuorten tapauksessa kiintymys tuotteisiin usein jopa 
laskee niiden hankinnan jälkeen. Tällöin kiintymys perustuu todennäköi-
sesti odotuksiin siitä, miten tuotteen omistaminen muuttaa sen omistajaa 
ihmisenä. Kun tuote ei täytä näitä odotuksia, sen viehätys katoaa.

Suhde esineen ja sen omistajan välillä on joka tapauksessa aina dynaa-
minen luonteeltaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei kiintymys 
esimerkiksi suvussa kulkeviin perintökalleuksiin voisi pysyä myös suhteel-
lisen muuttumattomana (Kleine & Baker, 2004, s. 5). Normaalisti esineen 
ja sen omistajan välinen suhde muuttuu niin, että kiintymys esineeseen 
kasvaa hieman omistajuussuhteen alkuvaiheen jälkeen ja lähtee laskuun, 
kun esineen poisheittämistä aletaan ajatella (Ball & Tasaki, 1992, s. 166). 
On hyvin mahdollista, että esineisiin kohdistuvan kiintymyksen tarkoi-
tuksellinen lisääminen vaatii sen dynaamisuuden tiedostamista ja suunni-
telmallista hyväksikäyttöä. Seuraavaksi etsitään syitä ihmisten ja esineiden 
välisten tunnesiteiden alati muuttuvalle luonteelle, samalla kun tutkitaan 
sen syntymisen mekanismeja.

2.1.1  Yhteinen historia

Esineisiin kiintymisen katsotaan olevan seurausta jatkuvasta vuorovaiku-
tuksesta niiden kanssa (Kleine & Baker, 2004, s. 16; Mugge, et al., 2008b, 
s. 427). Vastaavasti vuorovaikutuksen puutteen on havaittu johtavan kiin-
tymyksen katoamiseen (Mugge, et al., 2006a). Usein esineet, joiden sano-
taan olevan korvaamattomia, näyttävätkin vaativan jatkuvaa huolenpitoa. 
Tavallisesti tällaisia esineitä käytetään, huolletaan, korjataan, muokataan, 
säilytetään, esitellään ja vertaillaan, ja ne ovat toistuvasti keskustelun koh-
teena (Kleine & Baker, 2004, s. 3). Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton 
(1981) kutsuvat tätä toimintaa psyykkisen energian sijoittamiseksi esinee-
seen. Heidän mukaansa ihminen menettää osan elämästään käyttäessään 
aikaansa ja energiaansa esineestä huolehtimiseen, mutta jos esine auttaa 
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Vaikka voidaan sanoa, että esineet tarvitsevat ihmisiä jo antamaan mer-
kityksen niiden olemassaololle, niin ihmiset ovat silti riippuvaisempia 
esineistä kuin toisinpäin. Ihmiset eivät tarvitse esineitä ainoastaan selviy-
tyäkseen nykymaailmassa niiden toiminnallisten ominaisuuksien avulla, 
vaan lähes yhtä usein ollaan riippuvaisia esineisiin liittyvistä merkityksistä. 
Mielenkiintoista on, että esineisiin kiintymistä käsittelevässä kirjallisuu-
dessa (esim. Kleine & Baker, 2004; Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 
2008) kuitenkin korostetaan usein esineiden merkitystä itsenäisyyden 
tavoittelussa.

Ihmisten ja esineiden välinen vuorovaikutus ei ole vain fyysistä, vaan 
hyvin suuri osa siitä tapahtuu esineisiin liittyvien merkitysten kautta. 
Tämä kaksinaisuus nähdään esimerkiksi siinä, miten jalkapalloa arvos-
tetaan lähinnä sen takia, mitä sillä voidaan tehdä, mutta voitetun jalka-
pallopelin jälkeen saatua palkintopokaalia arvostetaan sen takia, mitä se 
edustaa. Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton (1981) sanovat tutkimuk-
sessaan esineiden sisältämien merkitysten tulevan esille vuorovaikutuk-
sessa ihmisten kanssa. He myös väittävät, että tällä vuorovaikutuksella 
on kolme eri ulottuvuutta: esteettinen, toiminnallinen ja tavoitteellinen 
ulottuvuus. Näillä ulottuvuuksilla he tarkoittavat esineiden konkreettis-
ten ominaisuuksien havainnointia, esineiden käyttöä psyykkisen energian 
suuntaamiseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden vahvistamista esinei-
den avulla. Jokainen ulottuvuus on heidän mukaansa tärkeä ympäröivän 
maailman kokemisen ja henkisen kasvun kannalta. He esittävät ihan-
teena itsensä tiedostavan ihmisen, joka kykenee aistimaan ja tulkitsemaan 
ympäristönsä kokemusten kautta ennakkokäsitysten sijaan; sijoittamaan 
psyykkistä energiaa aktiviteetteihin esineiden välityksellä ja saamaan siitä 
nautintoa; sekä asettamaan itselleen tavoitteita ja muokkaamaan niitä 
tarvittaessa. Ihmisten ja esineiden välisen vuorovaikutuksen eri ulottu-
vuuksista johtuva moninaisuus on todennäköisesti yksi syy esineisiin koh-
distuvan kiintymyksen dynaamisuuteen.

riippuvuussuhde on todennäköisesti yksi syy elävien olentojen erityisase-
maan ihmisten sydämissä.

Riippuvuus ei kuitenkaan rajoitu vain eläviin olentoihin, vaan sitä esiin-
tyy myös esinemaailmassa. Itse asiassa monien esineiden voidaan sanoa 
olevan tavalla tai toisella ihmisistä riippuvaisia. Esimerkiksi mobiililaite 
vaatii lataamista pysyäkseen toimintakuntoisena ja massiivipuisen keit-
tiökalusteen pinta on säännöllisesti käsiteltävä, jotta se säilyttäisi kauniin 
ulkomuotonsa. Riippuvuutta on pyritty myös tarkoituksellisesti luomaan. 
Tästä esimerkkinä on japanilaisen Bandai-yrityksen huikean suosian saa-
vuttanut Tamagotchi-virtuaalilemmikki. Tamagotchi oli taskukokoinen 
digitaalilaite, joka vaati omistajaansa muun muassa ruokkimaan, lääkitse-
mään ja leikittämään sen sisäänsä kätkemää tietokonehahmoa. (Chapman, 
2005, s. 72–75) Kuvissa 1–2 nähdään kaksi hyvin eri tavoin ihmisestä 
riippuvaista esinettä. 

Kuvat 1–2. Kaksi omistajastaan eri tavoin riippuvaista tuotetta: 
massiivipuinen ruokapöytä ja Tamagotchi-virtuaalilemmikki. 
(Wilkerson Furniture, 2008; Sienicki, 2005)
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joiden syntymisessä ovat mukana niin tilanteen paljastamat merkitykset 
kuin aikaisemmat kokemuksetkin. (Dewey, 1980; Demir, 2008, s. 138–
139) Neulanpisto terveydenhoitajan vastaanotolla on esimerkki ensin 
mainitusta, kun taas ensisuudelma ihastuksen kanssa muistuttaa varmasti 
enemmän viimeksi kuvailtua kokemusta.

Kun aikaisemmin on tutkittu esineiden vaikutuksia ihmisten tun-
ne-elämään (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981; Ball & Tasaki, 
1992; Kleine & Baker, 2004), on keskitytty niihin liittyviin henkilökoh-
taisiin merkityksiin, jotka saattavat tulla esille vasta pitkään jatkuneessa 
vuorovaikutuksessa. Viime aikoina huomio on kuitenkin kääntynyt esi-
neiden välittömiin vaikutuksiin, erityisesti niiden käytön tuottamaan nau-
tintoon. Esineiden nautinnollisuuden merkitystä on nyt tutkittu myös 
niihin kohdistuvaan kiintymykseen liittyen (Mugge, et al., 2006a; 2008a; 
2008b; 2010; Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008). Aiemmin nau-
tintoa ei pidetty olennaisena esineisiin kiintymisen kannalta, koska sen 
ei nähty auttavan ihmisiä heidän minäkuvansa kehittämisessä tai henki-
lökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Ball ja Tasaki (1992) sanovat 
tarpeen nautinnon hakemiseen johtuvan pelkkään hedonistiseen tyydy-
tykseen pyrkivästä epäkypsän psyyken osasta, jolla ei heidän mielestään 
ole tekemistä kestävien tunnesiteiden muodostumisen kanssa. Toisaalta 
Schiff erstein ja Zwartkruis-Pelgrim (2008) esittivät tämän psyyken osan 
olemassaolon nimenomaan todisteena siitä, että nautinnolla on yhteys 
ihmisen tunne-elämään ja sillä on näin ollen merkitystä myös esineisiin 
kohdistuvan kiintymyksen kannalta. Heidän tutkimustuloksensa tukivat 
tätä käsitystä mutta osoittivat myös, että kiintymys nautintoa tuottaviin 
esineisiin on usein lyhytaikaista. Vaikka yhteys esineen tuottaman nautin-
non ja siihen kiintymisen välillä vaikuttaa ilmeiseltä, ei se siis riitä selittä-
mään kestävän tunnesiteen muodostumista.

Vaikka ihmisten kokemukset esineistä, joihin he ovat kiintyneet, ovat 
yleensä positiivisia, ei kiintymyksen voida sanoa olevan seurausta vain 
niistä. Itse asiassa ihmiset ovat kuvailleet laajan kirjon erilaisia tunteita 
kertoessaan heille merkityksellisistä esineistä. Jotkin näistä tunteista ovat 

2.1.2  Kokemusten summa

Esineeseen kohdistuvan kiintymyksen sanotaan samaan aikaan olevan seu-
rausta toistuvasta vuorovaikutuksesta esineen kanssa sekä muodostuvan 
esineeseen liittyvistä kokemuksista. On suuri houkutus alkaa puhua vain 
kokemuksista, mutta vuorovaikuttaminen ja kokeminen eivät ole toistensa 
synonyymejä. Näiden kahden käsitteen välistä suhdetta on ehkä kuiten-
kin tarpeen selventää. Pieter Desmet ja Paul Hekkert (2007) määritte-
levät tutkimuksessaan tuotekokemuksen tunnetilan muutoksena, joka 
syntyy vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa. Tämän muutoksen voi saada 
aikaan tuotteen tarkoituksenmukainen käyttö, ei-tarkoituksenmukainen 
käyttö sekä tuotteen kanssa vuorovaikuttaminen siihen liittyvien merki-
tysten kautta. Heidän mukaansa tuotekokemuksessa on kolme tasoa, jotka 
ovat esteettinen nautinto, merkitysten käsittely ja tunnereaktio. Norman 
(2004) käyttää vastaavaa jakoa, kun hän puhuu osallistumisen tasoista 
tunnetilan muutokseen johtavassa vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa 
vaistojen tasolla reagoidaan automaattisesti tuotteen ulkomuotoon, beha-
vioraalisella tasolla vaikutus syntyy tuotteen käytöstä, ja refl ektiivisellä 
tasolla tuotteeseen liittyvät merkitykset sekä käyttäjän identiteetti mää-
rittelevät yhdessä sen, millainen vaikutus tuotteella on.

Edellä kuvatuissa teorioissa viitataan selvästi kahteen eri ilmiöön: esi-
neen aikaansaamaan välittömään tunnereaktioon sekä refl ektion tulok-
sena syntyvään pysyvämpään tunnetilan muutokseen. Näiden kahden 
vaikutuksen erottamisessa toisistaan on käytetty usein yhdysvaltalaisen 
fi losofi n ja psykologin John Deweyn käsityksiä kokemuksista ja tunteista 
(esim. Forlizzi, et al., 2003; Desmet & Hekkert, 2007; Demir, 2008). 
Dewey oli aikansa merkittävimpiä kasvatuspsykologeja, mutta hän kir-
joitti laajasti myös estetiikasta. Hän oli sitä mieltä, että esteettinen koke-
mus ei rajoitu vain taiteeseen, vaan myös arkipäiväisillä tapahtumilla voi 
olla esteettisiä ominaisuuksia. Hänen mukaansa esteettinen kokemus syn-
tyy, kun eri tekijät yhdistyvät paljastaen jonkin syvemmän merkityksen. 
Deweyn estetiikassa kokemukset jaetaan hetkellisiin tunnetilan muutok-
siin, joihin ei liity merkitysten tulkintaa, ja pidempikestoisiin vaikutuksiin, 
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Välittömät tunnereaktiot, refl ektiiviset kokemukset ja kestävät tunnesiteet 
voidaankin järjestää keskenään hierarkkiseen rakenteeseen (Kuva 3), jossa 
tunnereaktiot kumuloituvat kokemuksiksi, ja kokemusten kertymisestä 
on seurauksena tunnesiteiden syntyminen ja säilyminen. (Demir, 2008, 
s. 139) Esineisiin kohdistuvan kiintymyksen muodostuminen erilaisista 
kokemuksista voi olla yksi lisäsyy sen pysyvään muutostilaan.

2.1.3  Muuttuva minäkuva

Esineillä on monenlaisia ihmisen identiteetin kannalta tärkeitä tehtäviä. 
Ihmiset käyttävät niitä itsensä määrittelemisessä sekä kertoakseen itses-
tään muille. Ihmiset korostavat esineiden avulla yksilöllisyyttään, samalla 
kun ne auttavat heitä myös integroitumaan sosiaalisiin ympäristöihin. 
Lisäksi esineet toimivat apuvälineinä henkisessä kasvussa ja persoo-
nallisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Csikszentmihalyi & Rochberg-
Halton, 1981) Useissa tutkimuksissa (Belk, 1988; Ball & Tasaki, 1992; 
Kleine, et al., 1995; Mugge, et al., 2006b) on myös todettu, että mitä 
tärkeämpi tehtävä esineellä on identiteetin kannalta, sitä voimakkaam-
maksi muodostuu siihen kohdistuva tunneside. Muun muassa Ball ja 
Tasaki (1992) havaitsivat tutkimuksessaan, että identiteettiin olennai-
sesti liittyviin esineisiin kiinnytään muita esineitä useammin. Heidän 
tutkimustuloksensa osoittivat, että yleensä kiintymys kohdistuu hyvin 
henkilökohtaisiin esineisiin, kuten koti, auto, harrastusvälineet ja korut. 
Ihmisten on myös huomattu muodostavan kestäviä tunnesiteitä helpom-
min esineisiin ja tuotemerkkeihin, jotka muistuttavat luonteeltaan heidän 
omaansa. On esimerkiksi löydetty todisteita siitä, että introvertit ihmiset 
kiintyvät useimmiten esineisiin, joiden muotokieli on yksinkertaista ja 
väritys hillittyä, kun taas ekstrovertit kiintyvät tavallisesti enemmän huo-
miota herättäviin esineisiin. (Mugge, et al., 2006b)

Ilmeinen esimerkki esineiden käytöstä identiteetin tukena ovat status-
symbolit. Ihmisten pyrkimys nostaa asemaansa toisten silmissä omista-
miensa esineiden avulla on myös ehkä tutkituin aihe esineiden sisältämiin 
merkityksiin liittyen. Yleensä esineen omistajansa statuksesta kertovat 

olleet myös negatiivisia, kuten esimerkiksi kuolleista omaisista muis-
tuttaviin esineisiin liittyvä surullisuus. (Mugge, et al., 2008b, s. 426; 
Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008, s. 2) Lisäksi Tuuli Mattelmäki 
(2006, s. 23) kuvailee väitöskirjassaan, miten esineistä voi tulla merkityk-
sellisiä omistajilleen, koska ”Ne tarjoavat haasteen käyttäjilleen.” Hän jat-
kaa: ”Tämä haaste voi herättää sekä positiivisia että negatiivisia tunteita, 
ja siihen voi liittyä ristiriitainen viha-rakkaussuhde. – – [Esimerkiksi] kita-
ransoiton opettelu on tuskastuttavaa, mutta soittamaan oppiminen on 
palkitsevaa.” 

Tärkeää on ymmärtää, että yksittäisillä sanoilla kuvattavat hetkelli-
set tunnereaktiot eivät riitä määrittelemään ihmisen suhdetta esinee-
seen tai edes siihen liittyviä kokemuksia täydellisesti. Jodi Forlizzi ja 
hänen kumppaninsa (2003) väittävät tuotekokemuksia tarkastelevassa 
tutkimuksessaan, että merkityksellisiä eivät ole niinkään nämä yksittäiset 
tunnereaktiot, vaan kokonaisia kokemuksia värittävät tunteiden sävyt, 
jotka syntyvät kaiken toiminnan, tuntemisen ja kokemisen seurauksena. 

kokemukset

tunne-
     reaktiot

tunneside

Kuva 3. Esineisiin liittyvien tunnereaktioiden, kokemusten ja 
tunnesiteiden keskenään muodostama hierarkkinen rakenne. 
(Demir, 2008)
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voimakkuuteen. Tästä huolimatta vaatteet eivät ole nousseet esille tutki-
muksissa, joissa on pyritty selvittämään, mitkä ihmisten omistamista esi-
neistä ovat heille kaikista merkityksellisimpiä. Esimerkiksi haastatteluissa, 
jotka Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton (1981) suorittivat tutkimuk-
seensa liittyen, vain noin viisi prosenttia vastaajista nimesi jonkin vaate-
kappaleen itselleen tärkeäksi esineeksi. Ylivoimaisesti eniten mainintoja 
tässä tutkimuksessa keräsivät huonekalut, jotka kolmannes haastatelta-
vista mainitsi vastauksissaan. Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton (1981, 
s. 59) kuvailevat huonekaluja pysyvyyden symboleiksi, joilla on merki-
tystä niin ihmisten identiteetin kuin ihmissuhteidenkin kannalta. Ehkä 
vaatteisiin ei tavallisesti kiinnytä, koska ne ovat liian lyhytikäisiä ja alttiita 
muodin vaikutukselle, eivätkä ne näin ollen viesti ihmisten kaipaamasta 
pysyvyydestä. Lisäksi vaatteilla on todennäköisesti heikompi yhteys ihmis-
ten ja heidän läheistensä välisiin suhteisiin kuin huonekaluilla.

Siitä asti kun ihminen huomaa vauvaikäisenä pystyvänsä tanssittamaan 
kehdon yläpuolella riippuvaa mobilea, hänen minäkuvansa kehittyy pää-
asiassa hänen toiminnastaan saamansa palautteen avulla. Vaikka mikään 
ei korvaa muilta ihmisiltä saatua palautetta, esineiden vaikutusta ihmisten 
minäkuvaan heidän aikeidensa konkreettisina ilmentyminä ei voida ylen-
katsoa. Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton korostavat esineiden merki-
tystä henkisessä kasvussa. He jakavat ihmisten ja esineiden väliset suhteet 
aktiiviseen vuorovaikutukseen, joka auttaa määrittelemään minäkuvan 
rajoja, ja passiiviseen vuorovaikutukseen, joka taas laajentaa minäkuvaa 
käsittämään myös suhteita muihin ihmisiin. Ihannetilanteessa molem-
mat näistä vuorovaikutustyypeistä näyttelevät yhtä suurta osaa minäkuvan 
kehityksessä. Tavallisesti ihmisten suhteissa heidän omistamiinsa esinei-
siin kuitenkin korostuu joko pyrkimys yksilöllisyyteen tai yhteenkuulu-
vuuteen. Lisäksi yleensä lapsuudessa vuorovaikutus esineiden kanssa on 
aktiivista, kun taas iän myötä passiivisen vuorovaikutuksen merkitys kas-
vaa. (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981)

Passiivisessa vuorovaikutuksessa esineiden kanssa muistoilla on suuri 
merkitys. Ihmiset säilyttävät minäkuvansa tärkeitä osia muistojen avulla, ja 

ominaisuudet kuitenkin liittyvät sen rahalliseen arvoon, harvinaisuuteen 
tai ikään (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981, s. 30). Tämän 
takia jonkin toisen esineen voidaan nähdä helposti ottavan statussymbo-
lin paikan, vaikka sillä olisikin merkitystä omistajansa identiteetin kan-
nalta. Näin ollen kestävän tunnesiteen muodostuminen statussymbolina 
toimivaan esineeseen on epätodennäköistä. 

Toinen ilmeinen mutta erilainen esimerkki siitä, miten esineet ovat osa 
omistajansa identiteettiä, ovat työkalut. Luonnollisesti työkalut ovat osa 
ammattirooleja, mutta niillä voi olla merkitystä myös ihmisen minäku-
vaan liittyen. Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton (1981, s. 53) sano-
vat tutkimuksessaan: ”Koska se mitä ihmiset tekevät on hyvin pitkälti 
mitä he ovat, ihmisten käyttämillä esineillä on määrittävä vaikutus hei-
dän minäkuvaansa.” He myös kertovat, kuinka heidän haastattelemansa 
mies, joka harrasti pienoismallien rakentamista, oli unessaan pelastanut 
palavasta kodistaan sorvinsa ennen perhettään. Heidän mielestään sorvi 
oli tällä miehelle erityisen tärkeä, koska se antoi hänelle mahdollisuu-
den ilmaista sen, mikä oli kaikista ainutlaatuisinta hänen identiteetissään 
(Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981, s. 109). Myös työkalu-
jen tapauksessa herää kuitenkin kysymys, onko kiintymys muodostunut 
johonkin tiettyyn esineeseen, jota ei voitaisi korvata toisella samanlaisella 
vaikuttamatta sen omistajan identiteettiin.

Ehkä helpoimmin ymmärrettävä esimerkki siitä, miten ihmiset käyttä-
vät esineitä viestiäkseen omasta persoonastaan muille, ovat vaatteet. Koska 
vaatteet ovat jatkuvasti esillä ja niin selvästi yhteydessä omistajaansa, jokai-
nen kertoo tahtomattaankin niiden välityksellä itsestään (Norman, 2004). 
Vaatteet toimivat myös esimerkkinä siitä, miten ihmiset käyttävät esineitä 
sekä erottuakseen muista että kuuluakseen joukkoon (Belk, 1988). Hyvin 
persoonallinen pukeutumistyyli kertoo yleensä pyrkimyksestä korostaa 
omaa yksilöllisyyttä, kun taas esimerkiksi urheiluseuran verryttelyasuun 
pukeutunut henkilö haluaa todennäköisesti viestiä olevansa osa ryhmää. 

Kuten aiemmin todettiin, se missä määrin esinettä käytetään identi-
teetin tukemiseen, vaikuttaa suoraan siihen kohdistuvan tunnesiteen 
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muokkaamisessa että muistuttamaan siitä kuka on. Tämä vastakkaisuus 
jo yksin riittää tekemään esineisiin kiintymisestä hyvin monimutkaisen 
ilmiön. Kleine ja kumppanit (1995) ovat sitä mieltä, että esineisiin koh-
distuvan kiintymyksen dynaaminen luonnekin johtuu ihmisten pysyvästä 
sisäisestä ristiriidasta muutoksen kaipuun ja jatkuvuuden tarpeen välillä. 
Suunnittelijoille harmaita hiuksia aiheuttaa erityisesti se, että minäkuvan 
jatkuvalla muutoksella on suuri vaikutus esineisiin kohdistuvan kiinty-
myksen säilymiseen. Jos esine ei enää tue omistajansa identiteettiä tämän 
minäkuvan muututtua, seurauksena on todennäköisesti etääntyminen esi-
neestä ja lopulta sen poisheittäminen (Ball & Tasaki, 1992).

2.2  Kiintymyksen luominen

Kuten edellä nähtiin, ihmisten ja esineiden välisten tunnesiteiden synty-
miseen, säilymiseen ja luonteeseen vaikuttavat monenlaiset ilmiöt, joilla 
ei välttämättä ole muuta yhdistävää tekijää kuin niiden kokija. Näin ollen, 
vaikka tutkijat onnistuisivatkin kehittämään tälle ilmiölle yhtenäisen teo-
reettisen perustan, tapauskohtaisten johtopäätösten tekeminen sen avulla 
voi silti olla mahdotonta. Esineisiin kiintymiseen liittyvien teorioiden 
paikkansapitävyydestä on hankala löytää todisteita myös siksi, että siihen 
tarvitaan pitkäkestoisia ihmistutkimuksia, joita ei ole juurikaan tehty. 
Samasta syystä on vaikea varmistua esineisiin kohdistuvan kiintymykseen 
lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden oikeellisuudesta. Tämän takia 
kiintymyksen luominen yleisten suunnitteluohjeiden avulla saattaa jäädä 
tuotesuunnittelijoiden päiväuneksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei 
kestävän tunnesiteen muodostumista esineeseen voitaisi edesauttaa tuote-
suunnittelun keinoin. Löytyyhän tästä esimerkkejä varmasti joka kodista.

Esineisiin kiintymisen edesauttaminen liittyy aina tavalla tai toisella esi-
neiden merkityksellisyyden lisäämiseen. Tämä pitää paikkansa myös silloin, 
kun vaikutusmahdollisuudet ovat rajoittuneet lähinnä esineiden ulkonä-
köön, koska esteettisetkin kokemukset tapahtuvat tavallisesti semiotii-
kan ehdoilla. Esineiden viehätys nimittäin perustuu ainakin osittain aina 

näihin muistoihin liittyvät esineet auttavat järjestämään nämä minäkuvan 
osat uudelleen tilanteen vaatimalla tavalla. Tällaiset esineet ovat erityisen 
tärkeitä vanhuksille. (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981) Kerta 
toisensa jälkeen on myös todettu, että esineisiin kohdistuvan kiintymyk-
sen ja niiden sisältämien muistojen välillä on vahva yhteys (Wallendorf & 
Arnould, 1988; Kleine, et al., 1995; Mugge, et al., 2008a; 2010). Lisäksi 
tutkimuksissa (Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008) on havaittu, 
että hyvin pitkään omistetut esineet ovat omistajilleen tärkeitä nimen-
omaan niihin liittyvien muistojen takia. Tämän tiedon valossa voidaan 
sanoa, että merkityksellisten muistojen liittyminen esineisiin voi olla jopa 
ehdoton edellytys niihin aidosti kiintymiselle. Se on kuitenkin täysin yksi-
löllistä, mistä muistoista halutaan pitää kiinni ja mitä esineitä näin ollen 
päädytään säilyttämään.

Kuviin 4–6 on kerätty esineitä, joilla voi olla elämän eri vaiheissa 
merkitystä minäkuvan kehittymisen tai ylläpidon kannalta. Ne toimi-
vat esimerkkinä siitä, miten esineitä käytetään sekä apuna minäkuvan 

Kuvat 4–6. Eri ikävaiheissa minäkuvan kehittymisen ja ylläpidon kannalta tärkeitä esineitä. 
(Kent, 2009; Muttoo, 2010; Viborg Kommune, 2011) 
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Yhteenkuuluvuus. Ihmisten tarvetta kuulua joukkoon ja olla tekemi-
sissä muiden ihmisten kanssa voidaan tukea suunnittelemalla tuotteita, 
jotka kannustavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai osoittavat omis-
tajansa kuuluvan johonkin ryhmään.

Muistot. Muistojen liittymistä tuotteisiin ja niiden mieleenpalautta-
mista voidaan helpottaa muun muassa sopivien aistiärsykkeiden sekä 
tuotteen ja sen omistajan yhteisestä historiasta kertovien jälkien avulla.

Nautinto. Tuotteiden nautinnollisuutta voidaan usein lisätä niiden var-
sinaisen käyttötarkoituksen ulkopuolisilla ominaisuuksilla sekä teke-
mällä niistä yllätyksellisempiä.

Seuraavaksi käydään läpi kirjallisuudessa ehdotettuja ja siitä johdettuja 
tapoja lisätä esineisiin kohdistuvaa kiintymystä. Ehdotukset pyrkivät suo-
rasti tai epäsuorasti tukemaan kiintymyksen syntymistä. Huomattavaa on, 
että toisin kuin useimmat niiden taustalla vaikuttavista ilmiöistä, monet 
eri kategorioihin jaetuista ehdotuksista ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. 
Vaikka ehdotukset ovat teoreettisesti perusteltuja, niiden toimivuudesta 
ei kuitenkaan ole todisteita. Lisäksi, kuten jo havaittiin, suoran yhtey-
den vetäminen esineiden ominaisuuksien ja niihin kiintymisen välille on 
hankalaa. Tästä huolimatta vaikutusmahdollisuuksien olemassaoloa ei 
voida kiistää. On myös tärkeää, että esineisiin kiintymisen edistämiseen 
liittyvä tutkimus tuodaan käytännön tasolle ehdottamalla ja ennen kaik-
kea suorittamalla konkreettisia toimenpiteitä. Tällä hetkellä edes yrityk-
sistä vaikuttaa ihmisten ja esineiden välisiin tunnesiteisiin ei ole riittävästi 
dokumentoituja esimerkkejä vakuuttavien johtopäätösten tekemiseksi.

2.2.1  Yksilöllisyys

Esineiden roolia ihmisten identiteetin muokkaamisessa ja ylläpidossa sekä 
sen merkitystä esineisiin kohdistuvan kiintymyksen kannalta ei ole syytä 
vähätellä. On siis perusteltua, että esineisiin kiintymisen edistämiseen 

niiden viestimiin merkityksiin (Vihma, 1995, s. 151–160). Periongelmana 
esineisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämisessä niiden merkitykselli-
syyden avulla on kuitenkin se, että loppujen lopuksi ihmiset antavat 
itse merkitykset omistamilleen esineille (Csikszentmihalyi & Rochberg-
Halton, 1981; Mugge, et al., 2008b, s. 438). Näin ollen, kun asetetaan 
tavoitteita tämänkin työn produktio-osan kaltaisille suunnittelutehtä-
ville, on ehkä järkevää käyttää apuna käyttäjäkokemuslähtöisestä muo-
toilusta tuttua lauselmaa, jonka Erdem Demir (2008, s. 141) muotoilee 
seuraavasti: ”Ei ole mahdollista suunnitella kokemusta, vaan ainoastaan 
sitä varten, mikä tarkoittaa, että maksimoidaan tavoitellun kokemuksen 
syntymisen mahdollisuus.”

Esineisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämisessä ei siis ole kyse niin-
kään kiintymystä stimuloivien tuoteominaisuuksien valinnasta, vaan 
ennemminkin kiintymyksen syntymisen kannalta suotuisten olosuhtei-
den luomisesta. Tämä voi tarkoittaa niin tuotteen ominaisuuksiin kuin 
sen käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiinkin vaikuttamista. Tätä mieltä ovat 
myös Mugge ja kumppanit (2008b), jotka etsivät tutkimuksessaan mah-
dollisuuksia auttaa ihmisiä muodostamaan kestäviä tunnesiteitä omis-
tamiinsa esineisiin. He käyttivät apunaan lukuisia aiempia tutkimuksia, 
jotka käsittelevät ihmisten elämässä erityisasemassa olevia esineitä, laaties-
saan suunnittelijoille ohjeita esineisiin kiintymisen edesauttamiseen. He 
jakavat ehdotuksensa neljään kategoriaan, joita käytetään pienin muutok-
sin tässäkin työssä esitettävien suunnitteluohjeiden jäsentämiseen. Nämä 
kategoriat on nimetty niiden sisältämien vaikutuskeinojen tärkeimpien 
vaikuttimien – yksilöllisyys, yhteenkuuluvuus, muistot ja nautinto – 
mukaan. Alla on kategorioiden lyhyet kuvaukset:

Yksilöllisyys. Suunnittelijat voivat auttaa ihmisiä korostamaan yksi-
löllisyyttään luomalla sopivia tuotepersoonallisuuksia ja tarjoamalla 
mahdollisuuden tuotteiden muokkaamiseen omistajansa mieltymys-
ten mukaan.
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siis tavalla tai toisella osaa tuotteen suunnitteluun, mikä voi tarkoittaa 
esimerkiksi sen osien, materiaalien tai värien valintaa ennalta määrätyistä 
vaihtoehdoista (Kuva 7) tai tuotteen maalaamista tai koristelemista sen 
hankinnan jälkeen. Personalisoinnin seurauksena esineestä tulee ainakin 
omistajansa silmissä ainutlaatuinen ja enemmän hänen omaa makuaan 
vastaava. Lisäksi personalisointi antaa tuotteen omistajalle mahdollisuu-
den täyttää yhden perustarpeistaan eli itsensä toteuttamisen tuotteen jää-
dessä todisteeksi hänen henkilökohtaisesta saavutuksestaan. (Mugge, et al., 
2008b, s. 433–434) 

Monet yritykset ovat vaihtelevalla menestyksellä tarjonneet asiak-
kailleen mahdollisuuksia tuotteidensa personalisointiin massaräätälöin-
nin keinoin (esim. Harley-Davidson Motor Company, 2013; Nike Inc., 
2013). Näiden tuotteiden suosiota on rajoittanut muun muassa se, että 

tähtäävät toimenpiteet tukevat tähän rooliin liittyviä tehtäviä. Erityi-
sen käyttökelpoisia esineet ovat ihmisen yksilöllisyyden korostamisessa, 
ja tähän liittyykin paljon mahdollisuuksia edesauttaa niihin kiintymistä. 
Ihmisen persoonasta kertoakseen esineiden on kuitenkin ensin oltava 
ilmaisevia eli niillä itselläänkin on oltava persoonallisuus. Vaikka tuoteper-
soonallisuus syntyy hyvin konkreettisista tekijöistä, kuten tuotteen muo-
dosta, väristä, tekstuurista ja materiaalista, sen avulla voidaan tuoda esiin 
myös symbolisia merkityksiä. Esine voi esimerkiksi herättää samanlaisia 
mielikuvia kuin ihmisen ulkoinen olemus. (Mugge, et al., 2006b; 2008b, 
s. 432) Esineitä kuvataankin usein samoilla sanoilla kuin mitä ihmisten 
ulkonäön ja luonteenpiirteiden kuvaamiseen käytetään. Esine voi siis olla 
esimerkiksi söpö, hillitty tai rohkea.

Kuten aiemmin jo todettiin, on erittäin mielenkiintoista, että ihmi-
set kiintyvät helpommin tuotteisiin, joiden persoonallisuus muistut-
taa heidän omaansa. Tutkijat ovat kuitenkin huomanneet, että tämä ei 
vielä riitä kestävän tunnesiteen muodostumiseen esineen ja sen omis-
tajan välille, vaikka se sen syntymistä edistääkin. (Mugge, et al., 2006b; 
2008b, s. 433) Ehkä ihmiset haluavat omistamiensa esineiden viestivän 
mieluummin siitä, millaisia he haluaisivat olla kuin millaisia he oikeasti 
ovat. Voi myös olla, että näennäinen samankaltaisuus esineen kanssa ei 
ole riittävä syy siihen kiintymiselle, vaan esineen tulisi ennemminkin ker-
toa omistajansa arvoista ja tavoitteista, kuten esimerkiksi biohajoavasta 
materiaalista valmistettu tuote, joka toimii ympäristötietoisen omista-
jansa arvomaailman jatkeena. Kaikissa näissä tapauksissa päällimmäiseksi 
kysymykseksi kuitenkin nousee jälleen kerran se, muodostuuko kiinty-
mys johonkin tiettyyn esineeseen vai voisiko jokin toinen esine ottaa 
sen paikan.

Jotta esineestä tulisi korvaamaton omistajalleen, tulee siihen liittyä 
erottamattomasti vain tämän kyseisen esineen sisältämiä merkityksiä. 
Yksi keino saavuttaa tämä on personalisointi, joka tarkoittaa tuotteen 
ulkomuodon tai toiminnallisuuden muokkaamista niin, että siitä tulee 
omistajalleen henkilökohtaisempi. Tuotteen loppukäyttäjä ottaa tällöin 

Kuva 7. NIKEiD-verkkosovellus, jonka avulla asiakas voi valita kenkiensä värit. 
(Nike Inc., 2013)
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välistä yhteyttä. Esineisiin kiintymistä voidaan myös edesauttaa kannusta-
malla ihmisiä niiden avulla sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tämä voidaan 
tehdä esimerkiksi suunnittelemalla tuotteita, joita käytetään ryhmätilan-
teissa tai joiden omistajuus jaetaan muiden kanssa. Tällaisen tuotteen 
omistaja voi alkaa yhdistää sen mielessään tiettyihin ihmisiin ja tapah-
tumiin, ja ajan mittaan näistä mielleyhtymistä voi tulla erottamaton osa 
tuotetta. Tällä tavoin tuotteesta voi lopulta tulla korvaamaton omistajal-
leen. (Mugge, et al., 2008b, s. 436; Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 
2008, s. 9)

Jotkin tuotteet tarjoavat selvästi muita enemmän mahdollisuuksia 
lisätä niihin kiintymisen todennäköisyyttä käyttämällä hyväksi niiden 
omistajien tarvetta olla yhteydessä muihin ihmisiin. Esimerkiksi kitaraan 
voidaan kiintyä lähes sen ominaisuuksista huolimatta, koska se voi kuvas-
taa omistajansa kuulumista yhtyeeseen ja tämän lisäksi auttaa häntä vielä 
saamaan huomiota muilta ihmisiltä. Sen sijaan esimerkiksi hiustenkui-
vaimeen kiintymisen edistäminen lisäämällä siihen liittyvää sosiaalista 
kanssakäymistä ei ole yhtä helppoa. Joissain tapauksissa tuotteen käyttö-
tarkoitusta voidaan kuitenkin muuttaa tai ainakin laajentaa sen suunnit-
teluvaiheessa niin, että vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa tulee 
olennaisempi osa sen käyttöä. Esimerkiksi lasten istuimella varustettuja 
ostoskärryjä (Kuva 8) käytetään ostosten keräämisen lisäksi myös pienen 
lapsen kuljettamiseen mukana myymälässä, mikä alentaa kynnystä ottaa 
pikkulapsia mukaan kauppareissuille. Jos tuotteen käyttötarkoituksen 
muuttaminen tai laajentaminen ei ole mahdollista, voidaan käyttötilantee-
seen vaikuttaa ehkä tuotteen käyttötapaa muokkaamalla. Hyvä esimerkki 
tästä on tandempyörä (Kuva 9).

Oman lukunsa yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavien esineiden 
joukossa muodostavat lahjat. Lahjaksi saadut esineet kuvastavat niiden 
antajien ja saajien välistä suhdetta, ja niillä on tämän takia erityinen 
merkitys omistajilleen. Lahjaesineet ovatkin nousseet usein esille tutki-
muksissa (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981; Wallendorf & 
Arnould, 1988; Kleine, et al., 1995), joissa on haastateltu ihmisiä heidän 

asiakkaille ei ole tarjottu riittävästi vaikutusmahdollisuuksia. Toisaalta jos 
asiakkaalle annetaan liian suuri vastuu tuotteen suunnittelussa, ei hän vält-
tämättä osaa tehdä lopulta itseäänkään miellyttäviä valintoja. Liian suuri 
määrä valmiiksi annettuja vaihtoehtojakin voi aiheuttaa hämmennystä ja 
turhautumista, mikä voi olla jopa esteenä tuotteen hankkimiselle. Perso-
nalisointi tuleekin tehdä riittävän helpoksi ihmisille, mutta samalla heille 
pitää antaa mahdollisuus olla aidosti luovia. (Mugge, et al., 2008b, s. 435) 
Huomioonotettava näkökulma on myös se, että personalisoinnin ei tar-
vitse välttämättä olla tahallista, vaan tuotteen luonnollinen kuluminenkin 
voi antaa sille ainutlaatuisen ulkomuodon ja kertoa samalla tuotteen ja sen 
omistajan yhteisestä historiasta.

2.2.2  Yhteenkuuluvuus

Sen lisäksi, että esineet voivat auttaa ihmisiä erottumaan joukosta, ne voi-
vat olla avuksi myös ihmissuhteiden ylläpidossa. Tämä voi vaikuttaa ris-
tiriitaiselta, mutta todellisuudessa kyse on minäkuvan kahteen eri osaan 
liittyvistä tehtävistä. Henkilökohtaisista saavutuksista, ainutlaatuisuu-
desta ja itsenäisyydestä kertovat esineet toimivat minäkuvan yksityisen 
puolen tukena, kun taas sosiaalisiin verkostoihin, perinteisiin ja muiden 
ihmisten kanssa jaettuihin muistoihin liittyvät esineet tukevat minäku-
van julkista puolta. (Kleine, et al., 1995, s. 328) Joissain tapauksissa esi-
neet voivat myös toimia näissä molemmissa rooleissa yhtä aikaa. Tästä 
esimerkkinä on käytetty moottoripyöriä, joita niiden omistajat usein per-
sonalisoivat korostaakseen omaa yksilöllisyyttään, vaikka heidän moot-
toripyöräharrastuksensa liittää heidät motoristien joukkoon. (Mugge, 
et al., 2008b, s. 436)

Esineet, jotka auttavat ihmisiä täyttämään heidän tarpeensa kuulua 
yhteen ja olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa, yleensä symbolisoi-
vat omistajiensa ihmissuhteita sekä määrittävät, mihin ihmisryhmiin he 
kuuluvat. Tällaisiin esineisiin myös kiinnytään tavallista useammin. Esi-
merkkinä tästä on vihkisormukseen kohdistuva kiintymys, joka tavalli-
sesti syntyy, koska sormus kuvastaa omistajansa ja tämän aviopuolison 
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2.2.3  Muistot

Esineet voivat muistuttaa omistajaansa ihmisistä, tapahtumista ja paikoista, 
jotka ovat hänen identiteettinsä kannalta tärkeitä. Tällä tavoin esine saa 
omistajansa silmissä symbolisia merkityksiä, jotka voivat johtaa siihen 
kiintymiseen. Itse asiassa tutkijat ovat löytäneet suhteellisen vahvan yhtey-
den esineisiin liittyvien muistojen ja niihin kohdistuvan kiintymyksen 
väliltä. (Wallendorf & Arnould, 1988; Kleine, et al., 1995; Mugge, et al., 
2008a; 2010; Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008) Schiff erstein 
ja Zwartkruis-Pelgrim (2008) toteavatkin tutkimuksessaan, että kaikista 
lupaavin keino edesauttaa tuotteisiin kiintymistä on niihin liittyvien muis-
tojen syntymisen tukeminen. Muistojen käyttö tuotteisiin kohdistuvan 
kiintymyksen lisäämiseen on kuitenkin vaikeaa, koska tuotesuunnittelussa 
tehtävillä valinnoilla ei yleensä ole vaikutusta tuotteisiin liittyvien muisto-
jen syntymiseen (Mugge, et al., 2008b, s. 436; Schiff erstein & Zwartkruis-
Pelgrim, 2008).

Vaikka muistojen liittymistä tuotteisiin on vaikea lisätä, voidaan sitä 
tukea epäsuorasti suunnittelemalla tuotteita, joita niiden omistajat käyttä-
vät toistuvasti. Jos tuotetta käytetään usein erilaisissa tilanteissa, on hyvin 
todennäköistä, että tuotteen omistaja kokee ennen pitkää sen kautta mie-
leenpainuvia asioita. (Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008, s. 8) 
Tässä työssä voi kuitenkin olla turhaa antaa ohjeita paljon käytettävien 
tuotteiden suunnitteluun, koska ne tuskin eroaisivat paljon esineisiin 
kiintymisen edistämiseen liittyen tehtävistä ehdotuksista. Joka tapauk-
sessa esineisiin, jotka korostavat omistajansa yksilöllisyyttä, auttavat häntä 
sosiaalisessa integraatiossa ja tuottavat hänelle nautintoa, liittyy todennä-
köisesti myös niihin kiintymistä edesauttavia muistoja. Tästä kuitenkin 
herää kysymys, perustuuko kaikkien näiden vaikutuskeinojen toimivuus 
todellisuudessa siihen, miten muistot vaikuttavat ihmisten ja esineiden 
välisiin suhteisiin.

Sen lisäksi, että esineisiin kiintymistä voidaan edesauttaa epäsuorasti 
niihin liittyvien muistojen avulla niin, että luodaan suotuisat olosuhteet 
näiden muistojen syntymiselle, voidaan näin tehdä myös helpottamalla 

lempi esineisiinsä liittyen. Jos siis tuotteen suunnitteluvaiheessa voidaan 
lisätä todennäköisyyttä sille, että se annetaan lahjaksi, on se yksi mahdol-
linen keino edesauttaa siihen kiintymistä. Tämän strategian toimivuutta 
lisää se, että ihmisten on huomattu pitävän kiinni lahjoina saamistaan esi-
neistä silloinkin, kun he eivät koe niiden tukevan heidän identiteettiään 
(Kleine, et al., 1995, s. 334). Itse asiassa Belk (1988) kuvailee tutkimukses-
saan, miten lahjan saaminen voi johtaa jopa tunteeseen identiteetin osittai-
sesta menetyksestä. Tämä on hänen mukaansa seurausta siitä, että lahjan 
saaja ei voi vaikuttaa sen valintaan, vaan hän joutuu lahjan vastaanottaes-
saan taipumaan sen antajan tahtoon. Ehkä tästä syystä moni arvostaakin 
itse tehtyä lahjaa, joka toimii tekijänsä minäkuvan jatkeena ja on osoi-
tus sen saajan merkityksestä sen antajalle. Jos tämä pitää paikkansa, niin 
lahjana annettavien tuotteiden personalisoinnin mahdollistaminen saat-
taa olla tehokas keino edistää niihin kiintymistä. Joka tapauksessa kuka 
tahansa voi kertoa, miten vaikeaa on luopua lahjasta, jossa näkyy anta-
jansa kädenjälki.

Kuvat 8–9. Sosiaalista vuorovaikutusta lisääviä tuotteita: lastenistuimella varustettu ostoskärry ja tandempyörä. 
(Ed fr om Ohio, 2006; Lee, 2011)
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2.2.4  Nautinto

Kuten jo aiemmin mainittiin, esineiden tuottamalla nautinnolla on mer-
kitystä niihin kiintymisen kannalta, vaikka se ei aina johtaisikaan kestä-
vän tunnesiteen muodostumiseen esineen ja sen omistajan välille. Mugge 
ja kumppanit (2008b) sanovat tuotteiden tarjoaman nautinnon ja siitä 
mahdollisesti seuraavan kiintymyksen johtuvan tuotteiden ensi- ja toissi-
jaisista ominaisuuksista. Ensisijaiset ominaisuudet liittyvät tuotteen var-
sinaiseen käyttötarkoitukseen, kuten esimerkiksi stereoiden kyky soittaa 
musiikkia. Stereoiden tapauksessa nautinto syntyy musiikin kuuntelusta, 
jonka ne tekevät omistajalleen mahdolliseksi. Tämä ei kuitenkaan johda 
välttämättä stereoihin kiintymiseen, koska kaikki stereot kykenevät soitta-
maan musiikkia. Todennäköisempää onkin, että tuotteeseen kiintyminen 
on seurausta sen toissijaisista ominaisuuksista.

Tuotteiden toissijaisia ominaisuuksia ovat muun muassa niiden suori-
tuskyky, käytettävyys ja ulkonäkö (Mugge, et al., 2008b). Tietysti suunnit-
telijoita, jotka haluavat edistää tuotteisiin kiintymistä, voidaan kehottaa 
suunnittelemaan paremmin toimivia, helpommin käytettäviä ja miellyt-
tävämmän näköisiä tuotteita. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että he 
luultavasti pyrkivät jo tähän, kuten kaikki muutkin suunnittelijat. Tilan-
netta hankaloittaa entisestään tekniikan kehittyminen ja vallitsevan maun 
muuttuminen, jotka tekevät tässä tehtävässä onnistumisestakin yleensä 
vain väliaikaista. Usein myös erot lempituotteiden ja muiden tuotteiden 
välillä tuntuvat niin epäolennaisilta, että on vaikea kuvitella niiden olevan 
seurausta esimerkiksi käytettävyyteen liittyvien perusperiaatteiden (kts. 
Norman, 1988) noudattamisesta. Joka tapauksessa on ehdottoman suosi-
teltavaa, että tuotteen toiminnallisuuteen, käytettävyyteen ja ulkonäköön 
kiinnitetään erityistä huomiota, kun pyritään edesauttamaan siihen kiinty-
mistä. Suunnittelijoiden on kuitenkin ymmärrettävä, että se ei välttämättä 
riitä tämän tavoitteen saavuttamiseen, kuten seuraava esimerkki osoittaa.

Bill Buxton kertoo kirjassaan Sketching User Experiences (2007) lem-
pimehupuristimestaan. Hänellä on tapana tehdä joka aamu tuoretta 
appelsiinimehua. Alun perin hän käytti tähän rakasta sähkökäyttöistä 

niiden mieleen palauttamista. Tässä voidaan käyttää apuna sopivia ais-
tiärsykkeitä sekä näkyviä todisteita esineen ja sen omistajan yhteisestä 
historiasta. Esimerkiksi tuoksujen on huomattu saavan aikaan muita 
aistiärsykkeitä voimakkaampia mielleyhtymiä sekä muutoksia ihmisten 
mielialassa ja tunteissa. Näin ollen jonkin tunnistettavan ominaistuoksun 
antaminen tuotteelle voi helpottaa siihen liittyvien muistojen palaut-
tamista mieleen. Lisäksi tuotteisiin on mahdollista liittää tuoksuja, jotka 
voivat tuoda monillekin ihmisille mieleen myös tiettyjä tuotteiden 
ulkopuolisia muistoja. Tästä esimerkkinä on Alessin Mary Biscuit -säily-
tysrasia (Kuva 10), jonka avaamisen yhteydessä vapautuu vaniljan tuoksua, 
joka saattaa muistuttaa esimerkiksi isoäidin leipomista kekseistä. (Mugge, 
et al., 2008b, s. 436) Näkyvät merkit esineissä taas kertovat hyvin konk-
reettisella tavalla niihin liittyvistä tapahtumista. Esimerkiksi rispaantu-
nut housunlahje (Kuva 11) voi muistuttaa hauskasta pyöräretkestä. Jos 
tätä ilmiötä käytetään hyväksi, on kuitenkin varmistuttava siitä, että tuote 
ikääntyy arvokkaasti, eikä kuluminen vähennä tuotteen viehättävyyttä sen 
omistajan silmissä (Mugge, et al., 2008b, s. 437).

Kuvat 10–11. Esineitä, jotka voivat auttaa muistojen mieleenpalauttamisessa: 
vaniljan tuoksua vapauttava keksirasia ja käytössä kuluneet farkkuhousut. 
(Byttebier, 2013; Th ompson, 2011)
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mehupuristintaan, joka menetti pian viehätyksensä, kun hänen vaimonsa 
hankki heidän mökilleen käsikäyttöisen puristimen (Kuva 12). Uuden 
puristimen paremmuus ei johtunut ylivoimaisesta suorituskyvystä tai 
paremmasta käytettävyydestä; mehu maistui samalta puristimesta riip-
pumatta, ja puristimia oli yhtä helppo käyttää. Buxton oli vain käsikäyt-
töistä puristinta käytettyään kyllästynyt sähkökäyttöisen puristimen 
ääneen. Myöhemmin Buxton sai kolmannen puristimen (Kuva 13), joka 
oli myös käsikäyttöinen ja toimi samalla periaatteella kuin edellinen puris-
tin. Kaukaa katsottuna käsikäyttöisiä puristimia olisi voinut jopa ereh-
tyä luulemaan samaksi laitteeksi. Tästä huolimatta uusimman puristimen 
käyttökokemus oli jälleen kerran aivan eri luokkaa. Buxton ei osannut 
selittää tätä muuten kuin, että sen käyttö tuntuu paremmalta.

Buxton tekee kirjassaan selväksi, että kaikesta huolimatta hänen lem-
pimehupuristimensa ylivoimaisuus on seurausta tietoisista valinnoista 
sen suunnittelussa. Hän esittää tästä todisteena puristimen suunnitelleen 

yrityksen kuvauksen sen suunnitteluprosessista. Prosessikuvauksesta näh-
dään, että Buxtonin kokema ero käsikäyttöisten puristimien välillä johtui 
niiden hieman erilaisesta mekaniikasta. Buxtonin lempipuristimen vipu 
ja leuat liittyvät epäkeskisesti toisiinsa, kun ne toisessa puristimessa ovat 
yhteydessä hammasrattaan välityksellä. Tämän takia puristimet vastusta-
vat vipujen liikettä eri tavoin, minkä seurauksena niiden käyttö tuntuu 
jossain määrin erilaiselta. (Buxton, 2007, s. 127–131)

Buxton osoittaa esimerkillään, miten epäolennaisilta vaikuttavat tuo-
teominaisuudet voivat nostaa tuotteen arvoa merkittävästi omistajansa 
silmissä. Epäolennaisiin ominaisuuksiin laskisi moni myös tuotteisiin 
sisältyvät yllätykset, kuten esimerkiksi jo aiemmin esitellyn keksirasian 
vapauttaman vaniljan tuoksun. Yllätyksellisten tuotteiden on kuitenkin 
todettu tuottavan nautintoa käyttäjälleen (Vanhamme & Snelders, 2003).  
Lisäksi vaikka tuotteen yllätyksellisyys väheneekin nopeasti, voi yllätys 
tapahtua useita kertoja ja tuote toimia omistajalleen toistuvasti nautin-
non lähteenä. Vaikka yllätys tapahtuisikin vain kerran, voi sillä silti olla 
pitkäaikaisia vaikutuksia tuotteeseen kohdistuvaan kiintymykseen. Yllä-
tys saa nimittäin aikaan psykofyysisen reaktion, jonka seurauksena ihmi-
selle jää tavallista voimakkaampi muistikuva tapahtuneesta. Miellyttävä 
yllätys palaa siis helposti omistajan mieleen myöhemminkin, ja hän voi 
kokea näin kerta toisensa jälkeen nautintoa tuotteen kautta. (Mugge, 
et al., 2008b, s. 431–432)

Vaikka esineiden tuottaman nautinnon ja niihin kohdistuvan kiinty-
myksen välinen yhteys on kyseenalainen, nautinto voi joissain tapauksissa 
olla jopa edellytys kiintymyksen syntymiselle. Schiff erstein ja kumppanit 
tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että tuotteen nautinnollisuu-
den merkitys on suuri omistajuuden ensimmäisen vuoden aikana mutta 
laskee tämän jälkeen nopeasti, kuten yleensä kiintymyskin (Schiff erstein, 
et al., 2004; Schiff erstein & Zwartkruis-Pelgrim, 2008). Tämä voidaan 
kuitenkin tulkita niin, että esineen tuottama nautinto antaa sen omista-
jalle vuoden aikaa löytää siitä syvempiä merkityksiä, jotka voivat johtaa 
aidosti kestävän tunnesiteen muodostumiseen.

Kuvat 12–13. Kaksi Bill Buxtonin kirjassaan esittelemää mehupuristinta. 
Vasemmalla on Buxtonin ensimmäinen käsikäyttöinen puristin ja oikealla 
hänen lempipuristimensa. (Amazon.com, Inc., 2013)
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Materiaalit 
vaikuttimina
Peter-Paul Verbeek ja Petran Kockelkoren (1998) kuvailevat viime vuo-
situhannen lopussa julkaistussa artikkelissaan, miten muotoilun alalla 
huomio on siirtynyt yhä enemmän aineellisista hyödykkeistä platoni-
siin ideoihin. Viimeisen 15 vuoden aikana tämä muutos on kiihtynyt 
entisestään, kun digitaalisuus on noussut lähes itseisarvon asemaan. Nyt 
mobiililaitteiden harventaessa esineympäristöä ja sovellusohjelmistojen 
hämärtäessä omistajuuden rajoja esineiden tehtävä ihmisen identiteetin 
tukena on vaarassa. Vaikka tuotteiden digitalisoitumisen voidaan nähdä 
vähentävän muun muassa uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, ei 
sen lopullisia vaikutuksia ympäristöön eikä varsinkaan ihmisten hyvin-
vointiin voida tietää. Verbeek ja Kockelkoren toivovat, että fyysiset tuot-
teet nähtäisiin ideoiden sijaan taas esineinä, jotka kannustavat ihmisiä 
jatkuvan kuluttamisen sijaan olemaan aidosti osa heitä ympäröivää mate-
riaalista maailmaa. Tämä voisi avata oven myös ihmisten ja esineiden 
väliselle kiintymykselle, jonka keskustassa ovat esineiden todellisen ole-
muksen muodostavat materiaalit.

Luku 3
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kannalta olennaisia, ja esimerkiksi tuotteiden persoonallisuuteen vaikut-
taviin toissijaisiin ominaisuuksiin (Karana, et al., 2008). Tällainen kahtia-
jako on kuitenkin kyseenalainen, koska myös materiaalien toiminnalliset 
ominaisuudet synnyttävät erilaisia mielleyhtymiä ja kaikista syvällisim-
mätkin materiaaleihin liittyvät merkitykset koetaan niiden fyysisten omi-
naisuuksien välityksellä.

Seuraavaksi, ennen keskustelua nimenomaan materiaalien merkityk-
sistä, tutkitaan miten materiaalien fyysisiä ominaisuuksia on mahdollista 
käyttää esineisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämiseen. Kuten jo todet-
tiin, tällöin ei kuitenkaan voida täysin välttyä materiaalien sisältämien 
merkitysten käsittelyltä. Joka tapauksessa ihmisten materiaaleihin liittä-
miin merkityksiin ja siihen, miten ne vaikuttavat esineisiin kiintymiseen, 
palataan myöhemmin. Tarkastelu aloitetaan materiaalien mekaanisista 
ominaisuuksista, jonka jälkeen tarkasteltavat ominaisuudet on jaettu nii-
den havaitsemiseen käytettävien aistien mukaan.

3.1.1  Mekaaniset ominaisuudet

Materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin kuuluvat lujuus, kovuus, sitkeys 
ja joustavuus. Niihin vaikuttavat materiaalien kemiallinen koostumus, 
molekyylirakenne sekä valmistusmenetelmät. Nämä kaikki ominaisuu-
det kertovat materiaalien kyvystä vastustaa muodonmuutosta, joten nii-
den voidaan sanoa olevan materiaalien kestävyyden mittareita. (Callister, 
2007) Materiaaliteknisestä näkökulmasta katsottuna kestävyys on var-
masti tärkein edellytys esineiden pitkäikäisyydelle. Kun asiaa tarkastellaan 
esineisiin kohdistuvan kiintymyksen kannalta, on tilanne hieman moni-
mutkaisempi. On kuitenkin selvää, että omistajuussuhteen alussa esineen 
toimintakuntoisena pysyminen on ensisijaisen tärkeää, eikä esineen ja sen 
omistajan välisen tunnesiteen säilyminen ole myöhemminkään mahdol-
lista, jos esine tuhoutuu sen materiaalien hajoamisen seurauksena. Kun 
pyritään helpottamaan tuotteeseen kiintymistä, on sen valmistuksessa 
siis syytä käyttää kestäviä materiaaleja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
näiden materiaalien tulisi olla särkymättömiä. 

Materiaalilla tarkoitetaan ainetta, jota käytetään tai voidaan käyttää 
jonkin tuotteen valmistuksessa (Oxford Dictionaries, 2013). Materiaa-
lit ovat siis aina olleet hyvin keskeisessä asemassa muotoilun alalla mutta 
eivät ainoastaan toiminnallisten ominaisuuksiensa takia. Materiaaleihin 
erikoistuneet muotoilun tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että materiaalit 
näyttelevät suurta roolia myös tuotteiden sisältämien arvojen ja merkitys-
ten luomisessa (Karana, et al., 2009, s. 1). Materiaalit vaikuttavatkin sekä 
konkreettisten ominaisuuksiensa että sisältämiensä merkitysten kautta ja 
tarjoavat niin reaktiivisia kuin refl ektiivisiäkin kokemuksia (Georgiev & 
Nagai, 2011b). Lisäksi muista tuoteominaisuuksista poiketen materiaalit 
voidaan kokea kaikkien aistien välityksellä. Kun näitä näkökohtia tarkas-
tellaan edellisessä luvussa esitetyn tiedon valossa, voidaan nähdä, miten 
tärkeitä materiaalit ovat esineisiin kohdistuvan kiintymyksen kannalta.

Materiaalit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia edesauttaa niistä val-
mistettaviin tuotteisiin kiintymistä. Suunnittelijat voivat käyttää apunaan 
niin materiaalien aistein havaittavia ominaisuuksia kuin niiden pinnan alla 
piileviä merkityksiäkin. Parhaaseen lopputulokseen päästään varsinaisten 
materiaaliominaisuuksien ja tulkinnanvaraisten merkitysten yhteiskäytöllä 
(Karana & Hekkert, 2010). Silti suunnittelijoiden tuotteisiin liittämien 
merkitysten välittyminen ja sen kautta niihin kiintyminen riippuu viime 
kädessä tuotteiden loppukäyttäjistä. Seuraavaksi esiteltävien vaikutuskei-
nojen hyödyntäminen vaatiikin suunnittelijoilta niiden vaikutusmekanis-
mien ymmärtämistä sekä tuotteiden todennäköisten käyttäjien tuntemista.

3.1  Materiaalien fyysiset ominaisuudet

Vaikka tarkastelun kohteena ovat materiaalien aineettomat vaikutukset, 
on otettava huomioon, että niin materiaalien konkreettiset ominaisuudet 
kuin abstraktit merkityksetkin perustuvat niille molekyyleille ja atomeille, 
joista materiaalit koostuvat. Tavallisesti tuotesuunnittelussa tehtävää 
materiaalivalintaa käsittelevissä tutkimuksissa materiaaliominaisuudet 
jaetaan ensisijaisiin ominaisuuksiin, jotka ovat tuotteiden toiminnan 
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3.1.2  Visuaaliset ominaisuudet

Materiaalit ja niiden pintarakenne yhdessä muotojen ja värien kanssa mää-
rittävät sen, miltä esineet näyttävät. Koska esineiden tuottaman esteetti-
sen nautinnon tiedetään vaikuttavan niihin kiintymiseen (Mugge, et al., 
2008b, s. 431), on myös materiaalien visuaalisten ominaisuuksien ja esi-
neisiin kohdistuvan kiintymyksen välillä yhteys. Lisäksi materiaalien 
ulkonäöllä on suuri vaikutus niistä syntyviin vaikutelmiin ja niihin lii-
tettäviin merkityksiin. Materiaalit näet havaitaan tavallisesti ensin näkö-
aistin avulla, jolloin muodostuu myöhemmin muiden aistien välityksellä 
sekä refl ektion tuloksena syntyviin kokemuksiin vaikuttavia odotuksia 
(Ludden, et al., 2012, s. 288–289). On kuitenkin vaikea sanoa, millaisia 
materiaalien visuaalisia ominaisuuksia tulisi suosia, kun pyritään edistä-
mään esineisiin kiintymistä. Tällaisia suosituksia antaessa joudutaan myös 
nopeasti semiotiikan alueelle, mikä halutaan toistaiseksi välttää. Näistä 
syistä nyt tyydytään vain kertomaan, mitkä tekijät vaikuttavat materi-
aalien ulkonäköön ja mitä kannattaa ottaa huomioon, kun esineisiin 
kohdistuvaa kiintymystä yritetään lisätä materiaalien visuaalisten ominai-
suuksien avulla.

Materiaalien ulkonäkö johtuu niiden pintarakenteesta sekä opti-
sista ominaisuuksista, erityisesti opasiteetista, väristä ja heijastavuudesta 
(Callister, 2007). Lisäksi materiaalien makrorakenne antaa niille usein 
tunnuksenomaisen ulkomuodon, mistä esimerkkinä ovat puiden syyt 
ja faneriittisten kivien rakeet. Materiaalien luonnollista ulkomuotoa on 
käytetty taiteessa ja muotoilussa esteettisten vaikutelmien luomiseen aina, 
mutta sen asema on vaihdellut vallitsevan maun mukaan. Toisinaan mate-
riaalit ovat olleet pääasiallinen ilmaisukeino. Modernistisessa muotoilussa 
ja arkkitehtuurissa materiaali korvasi ornamentin, ja muotokin oli seu-
rausta käytetyistä valmistusmateriaaleista ja -menetelmistä. Modernismin 
perusajatuksia oli, että materiaaleja tulee käyttää esineissä luonnollisessa 
tilassaan, eikä niitä ole syytä peittää esimerkiksi maalaamalla. (Ilstedt 
Hjelm, 2002; Vihma, 2008) Tämänsuuntainen ajattelu voi olla eduksi 
pyrittäessä edistämään esineisiin kiintymistä. Nimittäin runsaampaan 

Nykyinen kulutuskulttuuri ei tue tuotteiden ikääntymistä. Tavalli-
sesti tuotteet on suunniteltu näyttämään uudelta ainakin siihen saakka, 
kun ne menevät epäkuntoon. Toisaalta kaatopaikoille päätyy myös val-
tava määrä toimivia tuotteita, joiden ainoa vika on, etteivät ne näytä enää 
samalta kuin ostettaessa. Usein ensimmäisen naarmun ilmaantuminen 
tuotteen pintaan enteilee jo sen poisheittämistä. Nykyään on kuitenkin 
yleistä myös se, että tuotteelle annetaan jo sen valmistusvaiheessa kulunut 
ulkomuoto. Tällöin tuote ei kuitenkaan kerro omistajansa kanssa jakamas-
taan historiasta. Tuotteeseen kiintymistä ajatellen on nimittäin toivotta-
vaa, että se ikääntyy omistajansa kanssa näkyvästi. Tämä edellyttää, että 
sen valmistusmateriaalit kuluvat, ruostuvat tai muuten muuttavat muo-
toaan. Ruostuminen yhdessä hapettumisen kanssa liittyy materiaalien säh-
kökemiallisiin ominaisuuksiin, joita ei tässä yhteydessä käsitellä erikseen, 
mutta ne ovat usein pääosassa metallien ikääntymisessä (Callister, 2007). 
Kuluminen sen sijaan on yhteistä kaikille materiaaleille, ja siihen on kiin-
nitettävä erityistä huomiota, kun pyritään luomaan edellytyksiä esineiden 
pitkäikäisyydelle.

Vaikka kuluminen voi edistää tuotteeseen kiintymistä, täytyy sen olla 
hallittua, eikä se voi vaikuttaa merkittävästi tuotteen käyttöikään. Koska 
materiaalit eroavat toisistaan kulumiskestävyydeltään, on tuotteisiin valit-
tava niiden käyttötarkoitukseen ja -olosuhteisiin sopivia materiaaleja. Yksi 
tämänhetkisten ympäristöongelmien osasyy ovat tuotteiden lyhyet elin-
kaaret, jotka johtuvat muun muassa väärin perustein tehdyistä materiaali-
valinnoista. Samaan aikaan ongelmana ovat myös liian kestävät materiaalit. 
Erityisesti muovien käytöstä on oltu huolissaan, koska ne eivät, biohajoa-
via muoveja lukuun ottamatta, hajoa rakenneosiinsa luonnonmateriaalien 
tapaan, ja niitä on myös tavallisesti vaikeampi kierrättää kuin esimerkiksi 
metalleja.  (Lagerstedt, 2003; Ljunberg, 2007; Allione, et al., 2012) Niin 
tuotteisiin kiintymisen kuin niistä aiheutuvien ympäristövaikutustenkin 
kannalta on siis suotavaa, että tuotteet valmistetaan materiaaleista, jotka 
kestävät niiden tarkoituksenmukaisen käytön mutta eivät ole kuitenkaan 
immuuneja elinympäristönsä vaikutuksille.
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tyyliin verrattuna pelkistetty muotokieli ei ole yhtä altis muodin vaihte-
luille, minkä lisäksi se tuo yleensä esineen valmistusmateriaalit paremmin 
esille ja korostaa näin myös niihin sisältyviä merkityksiä.

Kun aikaisemmin keskusteltiin materiaalien ikääntymisestä, tarkas-
teltiin materiaalien mekaanisia ominaisuuksia, jotka määrittävät esimer-
kiksi sen, millainen vaikutus kulumisella on tuotteiden toimintakuntoon. 
Esineisiin kiintymisen kannalta kuitenkin olennaista on myös se, miten 
ikääntyminen muuttaa materiaalien ulkonäköä. Vaikka materiaalitieteessä 
on tunnistettu erilaisia kulumis- ja ruostumistyyppejä, niin ne eivät täy-
sin selitä materiaalien ikääntymisen visuaalisia seurauksia, jotka vaihtele-
vat lähes materiaaleittain. Victor Papanek esittää kirjassaan Design for the 
Real World (1984, s. 293) väitteen, että ihmiset käyttivät aikaisemmin 
paremmin ikääntyviä materiaaleja. Hän kuvailee, miten ennen puuka-
lusteet, kuparikattilat, nahkavaatteet ja keraamiset astiat keräsivät pie-
niä naarmuja, kolhuja ja lommoja sekä muuttivat väriään hitaasti, mikä 
kaikki antoi näille esineille vain lisää luonnetta. On totta, että käytön jäl-
jet eivät juuri pue nykyään kauppojen hyllyjä koristavia muovituotteita. 
Ongelmana eivät kuitenkaan ole materiaalit, vaan niiden käyttökohtei-
den valinta. 

Seuraavan sivun kuviin on kerätty hyviä ja huonoja esimerkkejä materi-
aalien ikääntymisestä. Ylärivillä on nähtävissä japanilaisen Kaikadon 1800-
luvun lopulta asti valmistamia metallisia chazutsu-teeastioita. Astioille on 
tyypillistä niiden ulkomuodon muuttuminen ajan kanssa. Vasemmalla on 
0–40 vuoden ikäisiä tina-astioita (Kuva 14) ja oikealla 0–10 vuotta van-
hoja kupariastioita (Kuva 15). (Kaikado, 2013) Kaikadon astioiden alla 
on esimerkkejä siitä, minkälaisia ulkomuotoja puu voi saada ajan kuluessa 
(Kuvat 16–18). Seuraavalla rivillä taas on kaksi esimerkkiä muovimateri-
aalien kulumisesta (Kuva 19–20). Alhaalla nähdään, miten massiivipui-
sen lipaston (Kuva 21) ja muovisen puutarhatuolin (Kuva 22) ulkonäkö 
muuttuu ajan kanssa.

Kuvat 14–22. Esimerkkejä materiaalien ikääntymisestä. 
(Kaikado, 2013; Hester, 2008; Castelazo, 2008; Madeley, 
2010; Pulpolux, 2006; Only Alice, 2008; Dorobek, 2011; 
Lanzaque, 2008)
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kokemusta kuvailtaessa. Sonneveld ja Schiff erstein sanovatkin fyysisten 
reaktioiden olevan tyypillisiä taktiiliselle vuorovaikutukselle, vaikka nii-
den voidaan helposti nähdä johtavan myös refl ektiivisiin kokemuksiin.

Georgi Georgiev ja Yukari Nagai (2011a) havaitsivat tutkimuksessaan, 
että taktiilisessa vuorovaikutuksessa materiaalien kanssa syntyy syvällisiä 
vaikutelmia erilaisten mielleyhtymien välityksellä. Nämä vaikutelmat 
toimivat tavallisesti perustana syvempien merkitystenkin syntymiselle 
mutta sellaisenaan ne sijoittuvat jonnekin Deweyn (1980) kuvailemien 
välittömien tunnereaktioiden ja refl ektiivisten kokemusten välimaastoon. 
Georgievin ja Nagain (2011b, s. 4231) mukaan materiaalien taktiiliset 
ominaisuudet vaikuttavat esineiden aikaansaamiin vaikutelmiin niiden 
ulkonäköä enemmän. Yhtenä todisteena tästä voidaan pitää heidän tutki-
muksessaan käyttämää keinotekoista pintatekstuuria, joka sai aikaan koe-
henkilöissä erilaisia mielleyhtymiä kuin toinen visuaalisesti identtinen 
näyte. He löysivät viitteitä myös siitä, että luonnolliset ja ihmisille tutut 
materiaalit synnyttävät taktiilisessa vuorovaikutuksessa muita materiaa-
leja enemmän ja syvällisempiä vaikutelmia. (Georgiev & Nagai, 2011a) 
Aiemmin taktiilisesti miellyttävimmiksi onkin todettu sormenjäljen 
koko luokkaa olevan pintatekstuurin omaavat materiaalit (Nissan Motor  
Company, 2013). Ehkä sileiden pintojen viehätys yleensäkin perustuu nii-
den samankaltaisuuteen ihon kanssa, mikä sopisi ainakin freudilaiseen 
psyko logiaan.

Se ovatko materiaalien visuaaliset vai taktiiliset ominaisuudet tärkeäm-
piä esineisiin kiintymisen kannalta, on lopulta yhdentekevää, koska nämä 
eri ominaisuudet vaikuttavat tavallisesti yhdessä. Tyypillisessä vuorovaiku-
tustilanteessa esine havaitaan ensin näköaistin avulla, minkä jälkeen siitä 
saadaan lisää tietoa kosketuksen välityksellä. Tähän liittyy myös mahdolli-
suus luoda materiaalien visuaalisten ja taktiilisten ominaisuuksien välisten 
ristiriitojen kautta yllätyksiä, jotka voivat edesauttaa esineisiin kiintymistä. 
Kuvissa 23–26 nähtävät tuolit ovat esimerkkejä visuaalis-taktiilisia epäjoh-
donmukaisuuksia sisältävistä esineistä. Ylärivin kuvissa nähdään Bisazzan 
Soft  Mosaic -kokoelmaan kuuluva tuoli (Kuvat 23–24), joka näyttää siltä 

3.1.3  Taktiiliset ominaisuudet

Materiaalien taktiilisia eli käsinkosketeltavia ominaisuuksia ovat muun 
muassa sileys, pehmeys, liukkaus, lämpö ja paino. Ne ovat seurausta mate-
riaalien joustavuudesta, pinnankarheudesta, kitkakertoimesta, lämmön-
johtavuudesta ja tiheydestä, joista yleensä useampi kuin yksi vaikuttaa 
kerrallaan tietyn ominaisuuden kokemiseen. Esimerkiksi vaikutelmaan 
pehmeydestä vaikuttavat sekä materiaalin joustavuus että sen lämmön-
johtavuus. (Chen, et al., 2009) Lisäksi taktiilinen kokemus riippuu siitä, 
miten materiaalin kanssa vuorovaikutetaan. Kun materiaalista tartutaan 
kiinni, siihen kohdistetaan painetta, minkä avulla saadaan tietoa sen 
kovuudesta ja joustavuudesta. Lisää tietoa materiaalin mekaanisista omi-
naisuuksista saadaan puristamalla ja vääntämällä sitä. Staattisessa kontak-
tissa materiaalin kanssa taas aistitaan sen lämpötila, vaikka hyvin korkeat ja 
matalat lämpötilat aistitaankin lähes välittömästi. Tavallisesti materiaalin 
tuntuminen kylmältä tai lämpimältä johtuu kuitenkin sen kyvystä siirtää 
lämpöä ihmisen iholta itseensä. Mitä nopeampaa lämmön siirtyminen 
on, sitä kylmemmältä materiaali tuntuu. Pelkästään materiaalista kiinni 
pitämällä saadaan tietoa myös sen painosta ja pintarakenteesta, mutta 
hyvin hienon tekstuurin aistiminen vaatii materiaalin pinnan suuntaisen 
liukuvan kosketuksen. (Klatzky, et al., 1987; Sonneveld & Schiff erstein, 
2008) Sen lisäksi, että materiaalien taktiiliset ominaisuudet ovat avuksi 
niiden tunnistamisessa, ne voivat myös toimia nautinnon lähteinä sekä 
saada aikaan erilaisia vaikutelmia, joilla voi olla suuri merkitys esineisiin 
kiintymisen kannalta.

Esineisiin kiintymistä ajatellen materiaalien taktiiliset ominaisuudet 
ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin niiden ulkonäkö, vaikka niiden arvi-
ointi on vielä hankalampaa. Marieke Sonneveld ja Hendrik Schiff erstein 
(2008) pyysivät tutkimuksessaan ihmisiä kuvailemaan erilaisten taktiilis-
ten ärsykkeiden aikaansaamia kokemuksia. Suusanallisia kuvauksia enem-
män näistä kokemuksista kuitenkin kertoivat koehenkilöiden tahattomat 
eleet ja äännähdykset. Esimerkiksi nautinnollista taktiilista kokemusta 
usein säestävät ”vau” tai ”mmm” eivät välttämättä enää välity myöhemmin 
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kuin se olisi tehty lasilaatoista. Vaikka tuolin voisi luulla olevan kova ja 
jäykkä, niin sen pinnan alla on joustavaa materiaalia, joka antaa periksi 
tuolille istuttaessa (Ludden, et al., 2008, s. 11). Alhaalla vasemmalla on 
Nendon Cord Chair (Kuva 25), jonka jalat ovat läpimitaltaan vain 15mm. 
Tuolin nähdessään saattaa ajatella, ettei se voi mitenkään kestää istumista. 
Tuolin puisten jalkojen sisällä on kuitenkin terästangot, jotka tekevät sen 
rakenteesta kestävän. (Nendo, 2013) Kolmas esimerkki on Enzo Marin 
suunnittelema lastentuoli (Kuva 26). Tuoli näyttää ja tuntuu solustetulta 
polystyreeniltä, mutta se on oikeasti valmistettu huomattavasti kestäväm-
mästä sintratusta polypropeenista (Archi Expo, 2013). 

Geke Ludden ja hänen kumppaninsa (2009) tutkivat tuotteiden yllä-
tyksellisyyden lisäämistä käyttämällä hyväksi materiaalien visuaalis-taktii-
lisia epäjohdonmukaisuuksia. He tutkivat myös muiden aistien välityksellä 
tapahtuvia yllätyksiä mutta totesivat materiaalien silminnähtävien ja 
käsinkosketeltavien ominaisuuksien välisten ristiriitojen saavan aikaan 
kaikista voimakkaimman reaktion ihmisissä (Ludden, et al., 2012). He 
tunnistivat kaksi eri visuaalis-taktiilista ristiriitatyyppiä: kätketyn uutuu-
den ja näkyvän uutuuden. Kätketyllä uutuudella he tarkoittavat tilannetta, 
jossa esine näyttää tutulta ja sen ominaisuuksista ollaan tämän takia lähes 
varmoja, mutta kosketettaessa sitä nämä odotukset osoittautuvat vääriksi. 
Näkyvän uutuuden tapauksessa esineestä ei ole aiempaa kokemusta, ja 
odotukset siitä perustuvat siihen, mitä esine muistuttaa. Tässä tapauk-
sessa yllätys syntyy siitä, kun nämä epävarmat odotukset eivät käy toteen. 
Ludden ja kumppanit havaitsivat tutkimuksessaan, että myös suunnitte-
lijoiden tavallisesti suosima näkyvä uutuus -tyyppi johti myönteisempään 
reaktioon ihmisissä. Lisäksi he huomasivat, että tätä tyyppiä edustavat 
esineet saivat ihmiset tutkimaan niitä tarkemmin. (Ludden, et al., 2008) 

”Näkyvästä uutuudesta” on varmasti apua myös pyrittäessä lisäämään esi-
neisiin kohdistuvaa kiintymystä. 

Kuvat 23–26. Visuaalis-taktiilisia epä-
johdonmukaisuuksia sisältäviä tuoleja. 
(Archi Expo, 2013; Kawabe, 2013)
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mutta niihin liittyvät kuulo- ja hajuaistimukset voivat tarjota monenlaisia 
mahdollisuuksia.

Esineiden auditiiviset ominaisuudet koetaan voimakkaasti, ja ne vai-
kuttavat suoraan esineiden nautinnollisuuteen (van Egmond, 2008). 
Esineiden tuottamat äänet voidaan jakaa tarkoituksellisiin sekä seurauk-
sellisiin ääniin. Tarkoitukselliset äänet ovat esineisiin lisättyjä ääniä, kuten 
esimerkiksi herätyskellon hälytysääni. Seuraukselliset äänet taas syntyvät 
esinettä käytettäessä, kun sen osat liikkuvat tai se osuu muihin esineisiin. 
(van Egmond, 2008, s. 71) Esineen luonteesta riippuen materiaalit voivat 
olla keskeisessä asemassa molemmissa tapauksissa. Luonnollisesti esinei-
den seurauksellisten äänten aikaansaamiin kokemuksiin vaikuttaminen 
tuotesuunnittelun keinoin on vaikeampaa, koska tuotteiden käyttötilan-
teita ei voida aina ennustaa (van Egmond, 2008, s. 74–76). Jos seurauksel-
lisiin ääniin kuitenkin yritetään vaikuttaa, tarjoavat materiaalit varmasti 
siihen eniten vaikutusmahdollisuuksia. Joissain tapauksissa tässä myös 
onnistutaan, mistä hyvä esimerkki ovat autojen ovet, joiden laadukkuu-
desta viestivä sulkemisääni on seurausta muun muassa niiden valmistus-
materiaalien harkitusta valinnasta (Fastl, 2005).

Kuten aiemmin jo todettiin, hajuaistimukset voivat vahvistaa muistoja 
ja näin tukea esineisiin kiintymistä. Tämän lisäksi hajuilla on tärkeä rooli 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ne ovat osa kokonaisvaltaista tuotekoke-
musta, ja niitä voidaan käyttää muiden tuoteominaisuuksien kanssa tuote-
persoonallisuuksien luomiseen. (Cardello & Wise, 2008; Schiff erstein & 
Spence, 2008) Materiaaleilla tuotteisiin voidaan lisätä olfaktorinen ulottu-
vuus, vaikka kaikilla materiaaleilla ei olekaan tunnistettavaa ominaistuok-
sua. Tavallisesti luonnonmateriaalit voidaan aistia helpoiten hajuaistin 
avulla. Suurin syy tähän on todennäköisesti se, että materiaalien teolli-
sessa valmistuksessa tavoitteena on yleensä hajuttomuus. Tutkimuksissa 
(Herz, 2003) on kuitenkin myös havaittu, että ihmiset pitävät enemmän 
luonnollisista kuin synteettisistä hajuista. Joka tapauksessa materiaalit 
voivat olfaktoristen ominaisuuksiensa avulla tehdä vuorovaikutuksesta 
esineiden kanssa rikkaampaa ja näin edesauttaa myös niihin kiintymistä.

3.1.4  Muut ominaisuudet

Ihmiset kokevat heitä ympäröivän maailman ensisijaisesti näkö- ja tun-
toaistinsa kautta. Tutkimuksissa on myös havaittu, että visuaalisten ja 
taktiilisten ärsykkeiden avulla esineet tunnistetaan helpoiten ja niihin 
liittyvät muistot palautuvat mieleen tarkimpina (Schiff erstein & Cleiren, 
2005). Niin sanotusti toissijaisilla aisteilla voi kuitenkin olla suorempi 
yhteys ihmisten tunne-elämään. Nimittäin kuulo-, haju- ja makuaistin 
välityksellä tapahtuvissa kokemuksissa välittömät tunnereaktiot ovat 
tavallisesti refl ektiota suuremmassa roolissa (Schiff erstein & Spence, 2008, 
s. 136). Kuitenkin myös näiden aistien avulla tulkitaan merkityksiä, mistä 
esimerkkinä ovat muun muassa hälytysäänet sekä ruuan myrkyllisyydestä 
tai kaloririkkaudesta kertovat hajut ja maut (Cardello & Wise, 2008, s. 93; 
van Egmond, 2008, s. 76). Kuulo-, haju- ja makuaistimukset ovat myös 
näkö- ja tuntohavaintoja henkilökohtaisempia, koska ne eroavat ihmisten 
välillä enemmän (Cardello & Wise, 2008; van Egmond, 2008). Lisäksi 
vaikka edellä kerrottiin näkö- ja tuntoaistin auttavan palauttamaan mie-
leen kaikista tarkimmat muistot, niin tutkimukset ovat osoittaneet, että 
hajujen herättämiin muistoihin liittyy muita voimakkaampia tunteita 
(Cardello & Wise, 2008, s. 103).

Käyttäjäkokemuslähtöisessä muotoilussa tavoitteena on yleensä mah-
dollisimman monen eri aistin välityksellä tapahtuva koherentti tuote-
kokemus. Poikkeuksen tähän tekevät vain aikaisemmin kuvaillut eri 
aistihavaintojen välisten ristiriitojen aikaansaamat yllätykset. Kuten 
materiaaleihin liittyvien visuaalisten ja taktiilisten havaintojen tapauk-
sessa, ihmiset oppivat yhdistämään myös auditiivisia, olfaktorisia ja gus-
tatorisia aistimuksia muihin aistiärsykkeisiin. (Schiff erstein & Spence, 
2008) Nämä mielleyhtymät voivat olla niin voimakkaita, että ihmi-
set tekevät epätodellisia aistihavaintoja. Esimerkiksi lisäämällä veteen 
sopivaa hajustetta voidaan ihmiset saada myös maistamaan siinä jotain 
(Cardello & Wise, 2008, s. 98). Kontekstin vaikutus aistihavaintoihin 
onkin erittäin suuri (Schiff erstein & Spence, 2008). Esineisiin kiinty-
misen kannalta se, miltä materiaalit maistuvat ei yleensä ole olennaista, 
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materiaaleista liittyy. Tämän jälkeen tarkastelun kohteena ovat tilanteet, 
joissa materiaali on esineessä ja siihen liittyvät merkitykset syntyvät fyy-
sisessä vuorovaikutuksessa sen kanssa. Lopuksi luodaan katsaus materi-
aalien ja niistä valmistettujen esineiden ulkopuolisiin tekijöihin: esineen 
käyttäjään sekä kontekstiin, jossa hänen ja esineen valmistusmateriaalien 
välinen vuorovaikutus tapahtuu.

3.2.1  Materiaali käsitteenä

Esineiden semiotiikan tutkijat painottavat yleensä joko ihmisen tai esi-
neen roolia merkitysten syntymisessä. Yleensä taustalla on silti Deweyn 
(1980) ajatus siitä, että esineiden sisältämät merkitykset tulevat esille 
vuorovaikutuksessa ihmisten ja esineiden välillä. (van Rompay, 2008, 
s. 334) Tähän näkemykseen olisi helppo yhtyä materiaaleihin liittyviä 
merkityksiä tarkasteltaessa, koska materiaalien konkreettisuuden takia 
niiden harvoin ajatellaan olevan olemassa myös käsitteellisellä tasolla. Se 
olisi kuitenkin virhe. Vaikka on selvää, että kokemuspohjaiset merkitykset 
perustuvat ihmisten ja heidän ympäristönsä väliseen vuorovaikutukseen, 
niin opittujen merkitysten alkuperä on toisaalla (van Rompay, 2008). 
Huomattavaa on, että molemmat näistä merkitystyypeistä ovat tärkeitä 
materiaaleihin kohdistuvien asenteiden sekä edelleen ihmisten ja esinei-
den välisten suhteiden kannalta. 

Materiaalien merkityksiä tutkitaan lähes poikkeuksetta erilaisten esi-
neiden avulla. Myös tutkimuksissa, joissa pyritään minimoimaan esinei-
siin liittyvien mielikuvien vaikutus, koekappaleiden koko ja muoto voivat 
vaikuttaa tuloksiin. Lisäksi on tavallista, että tutkimuksissa tarkastellaan 
ainoastaan yksittäisiä kohtaamisia materiaalien kanssa (esim. Karana & 
Hekkert, 2010; Georgiev & Nagai, 2011a; 2011b), jolloin tutkimustu-
loksista ei ole välttämättä suunnittelijoille hyötyä muuten kuin pyrittäessä 
vaikuttamaan ihmisten ostopäätöksiin. Tämä kaikki vähentää näiden 
tutkimusten uskottavuutta ja vaikeuttaa luotettavien johtopäätösten 
tekemistä. Myös Karana on tutkimuksissaan (Karana, et al., 2007; 2009; 
Karana & Hekkert, 2010) keskittynyt tutkimaan materiaalien semioottisia 

3.2  Materiaalien merkitykset

Aistein havaittavan maailman ulkopuolella vuorovaikutus tapahtuu mer-
kitysten välityksellä. Myös hyvin vahvasti aineellisen maailman kanssa 
sidoksissa oleviin materiaaleihin liittyy semioottinen ulottuvuus, joka 
on jatkuvasti läsnä myös niiden ja ihmisten välisessä fyysisessä kanssa-
käymisessä. Tämä tekee materiaaleista jotain enemmän kuin vain raken-
neosiensa summia, kuten myös niistä valmistettavien esineiden on oltava, 
jotta niihin voidaan muodostaa kestäviä tunnesiteitä. Materiaalien avulla 
voidaankin lisätä esineiden merkityksellisyyttä ja näin edesauttaa niihin 
kiintymistä. Tämä kuitenkin vaatii, että suunnittelijat tietävät, mistä mate-
riaaleihin liittyvät merkitykset ovat peräisin ja mitkä eri tekijät vaikuttavat 
niiden tulkintaan.

Vihma (2007) sanoo, että tuotteiden semioottisia ominaisuuksia suun-
niteltaessa sekä konteksti että tulkitsijan rooli on otettava aina huomioon. 
Hän on myös sitä mieltä, että subjektiivisten ratkaisujen tekemisen sijaan 
suunnittelijoiden tulee yhdessä etsiä tuoteominaisuuksien ja merkitysten 
välisiä yhteyksiä. Karana (2012) toteaa väitöskirjassaan erityisesti mate-
riaaleihin liittyen, että tuotteisiin ei voida valita materiaaleja odottaen 
niiden vastaavan suoraan joitain tiettyjä merkityksiä. Hänen mukaansa 
suunnittelijoiden on pyrittävä tunnistamaan merkitysten syntymiseen 
liittyvät tapahtumaketjut, jotta he voivat sisällyttää haluamiaan merki-
tyksiä tuotteisiin. Materiaaleihin liittyvien merkitysten avulla on toden-
näköisesti vaikeampaa edistää esineisiin kiintymistä kuin materiaalien 
konkreettisia ominaisuuksia hyväksi käyttäen, mutta ne voivat tarjota 
mahdollisuuden vaikuttaa ihmisiin syvällisemmin.

Seuraavaksi tutkitaan ihmisten materiaaleihin liittämiä merkityksiä 
sekä näiden merkitysten syntymiseen ja tulkintaan vaikuttavia tekijöitä. 
Samalla pyritään löytämään keinoja tukea aidosti kestävien tunnesitei-
den muodostumista ihmisten ja esineiden välille materiaalien semioot-
tisten ominaisuuksien avulla. Ensin tarkastellaan materiaaleja käsitteinä 
ja yritetään selvittää, minkälaisia merkityksiä pelkästään mielikuviin 
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keittiöastioissa ja metalleja kulmikkaissa koneissa. Tämä johti vahvojen 
mielleyhtymien muodostumiseen materiaalien sekä niiden käyttötarkoi-
tusten ja -ympäristöjen välille. Tänä päivänä materiaalien ja valmistus-
menetelmien kehittymisen seurauksena kuitenkin pystytään esimerkiksi 
metalliesineissä käyttämään orgaanisia muotoja. (Karana, 2012, s. 27) 
Tämän takia myös suunnittelijoiden materiaaleihin liittämät merkitykset 
ovat muuttumassa. Ennen materiaaleja pidettiin suunnittelua rajoittavina 
tekijöinä, mutta nyt niiden nähdään tarjoavan enemmän mahdollisuuksia 
kuin rajoituksia (Bensaude-Vincent, 2011, s. 118). 

Valmistusmenetelmien aikaisemmin asettamat rajoitukset vaikuttavat 
silti yhä materiaaleihin yleisesti liittyviin merkityksiin. Esimerkiksi metal-
leihin liittyy edelleen mielikuva ammattimaisuudesta (Karana, et al., 2009), 
koska niiden työstömenetelmät ovat aina sallineet esineiden valmistami-
sen hyvin tarkasti, minkä takia metalleja on käytetty pitkään erilaisissa 
ammattiesineissä. Lisäksi metallit mielletään luotettaviksi, koska niitä on 
perinteisesti hyödynnetty vaativissa käyttökohteissa, kuten suurten raken-
nusten ja siltojen tukirakenteissa. Tässä nähdään myös yhteys materiaalien 
mekaanisten ja semioottisten ominaisuuksien välillä, vaikka kyse onkin 
nyt enemmän kuvitellusta kuin todellisesta kestävyydestä. Hyvä esimerkki 
on myös puu, joka oli ennen suosittu materiaali käytännön syistä. Nykyään 
sitä kuitenkin arvostetaan enemmän sen ympäristömyötäisyyden takia ja 
siksi, että siihen liittyy mielikuva käsityöläisyydestä, mikä lisää sen arvoa 
teollisesti tuotettujen esineiden keskellä elävien ihmisten silmissä. Kun 
aiemmin sanottiin, että materiaalien visuaalisiin ominaisuuksiin perus-
tuvassa materiaalivalinnassa joudutaan nopeasti semiotiikan alueelle, 
tarkoitettiin juuri tätä. Materiaalien viehätys ei siis johdu puhtaasti nii-
den ulkomuodosta, vaan niihin liittyvillä mielikuvilla on vähintään yhtä 
suuri vaikutus.

Esineisiin kiintymisen näkökulmasta katsottuna kiinnostavaa on myös 
se, miten materiaalit auttavat ihmisiä viestimään heidän yhteiskunnalli-
sesta asemastaan. Usein esineet ovat nimittäin statussymboleja juuri nii-
den valmistusmateriaalien takia. Kuten jo aiemmin mainittiin, esineiden 

ominaisuuksia erilaisten esineiden avulla, vaikka hän sanookin, että ”mate-
riaaleilla on selvästi historia, joka auttaa liittämään niihin merkityksiä 
silloinkin, kun ne eivät ole konkretisoituneet tuotteissa” (Karana, 2012, 
s. 27). Itse asiassa vaikuttaa siltä, että suurin osa materiaalien sisältämistä 
merkityksistä ei perustu lainkaan ihmisten henkilökohtaisiin kokemuk-
siin. Seuraavaksi etsitään tällaisten merkitysten alkuperää.

Aff ordanssit ovat keskeinen käsite Normanin käytettävyysteoriassa, 
mutta ne voivat myös selittää monia kaikille yhteisiä merkityksiä, joita 
materiaaleihin liitetään. Alun perin käsitteen kehitti merkittävä yhdys-
valtalainen havaintopsykologi James Gibson, joka tarkoitti sillä ympä-
ristössä havaittavia toiminnan mahdollisuuksia. Myöhemmin Norman 
sovelsi aff ordanssien käsitettä käytettävyystieteisiin selittäessään, miten 
esineet voivat itse opastaa ihmisiä käytössään. (Norman, 1988; Boess & 
Kanis, 2008) Lisäksi Norman osoitti, että käsite on olennainen myös 
materiaaleihin kohdistuvien asenteiden kannalta. Hän kertoo tarinan 
siitä, miten Iso-Britanniassa rautatieasemilla käytettiin ennen vahviste-
tusta lasista valmistettuja katoksia, jotka vandaalit rikkoivat aina heti, kun 
uudet saatiin asennettua. Lopulta lasit korvattiin vanerilevyillä, minkä jäl-
keen katokset pysyivät ehjinä, vaikka niiden rikkominen olisi ollut yhtä 
helppoa. Puu ei tosin säilynyt täysin koskemattomana, vaan sen pintaan 
kirjoitettiin ja kaiverrettiin. Norman esittää, että ihmiset näkevät mate-
riaaleissa toimintamahdollisuuksia; lasi on läpinäkemistä ja rikkomista 
varten, ja puuta käytetään peittämiseen ja kaivertamiseen. Normanin mie-
lestä tällaiset mielikuvat voisivat muodostaa perustan materiaalien psyko-
logialle, joka auttaisi selittämään ihmisten ja materiaalien välisiä suhteita. 
(Norman, 1988)

Monet materiaaleihin yleisesti liitettävistä merkityksistä ovat myös 
seurausta siitä, että materiaalit ovat vahvasti sidoksissa niiden työstämi-
seen käytettävien valmistusmenetelmien kanssa. Varsinkin ennen käytössä 
oli hyvin rajallinen määrä eri valmistusmenetelmiä, minkä seurauksena 
materiaaleilla oli omat tyypilliset muotonsa ja käyttökohteensa. Esimer-
kiksi puuta käytettiin koristeellisissa huonekaluissa, keraameja pyöreissä 



54 materiaalit kiintymisen välineinä materiaalit vaikuttimina 55

Materiaalien alkuperäänkin voi liittyä sekä yhteisiä että henkilökohtai-
sia merkityksiä, joiden avulla voi olla mahdollista edistää esineisiin kiin-
tymistä. Esimerkiksi huonekalun valmistuksessa käytetty eksoottinen 
puumateriaali voi tehdä siitä erikoisemman ja näin auttaa sen omistajaa 
korostamaan yksilöllisyyttään. Toisaalta jollain alueella paljon käytet-
tyyn puuhun saattaa liittyä kulttuurillisia merkityksiä, jotka voivat olla 
tärkeitä alueen asukkaille ja vahvistaa heidän yhteenkuuluvuuden tunnet-
taan. Lisäksi varsinkin luonnonmateriaaleilla voi olla yhtä lailla historia 
kuin ihmisillä, mikä lisää niiden merkityksellisyyttä ja tekee niistä valmis-
tetuista esineistä ainutlaatuisia. Tästä esimerkkinä ovat vanhat uppotukit, 
joita on alettu nostaa ylös ja käyttää muun muassa huonekalujen valmis-
tuksessa. Tukit ovat saattaneet maata soiden pohjamudissa satoja tai jopa 
tuhansia vuosia, ja Yhdysvalloissa niistä on löydetty jopa luoteja ja nuo-
lenkärkiä. (Inside Northside, 2013) Näillä tukeilla on tarina, mikä tekee 
niistä saatavasta puumateriaalista jotain enemmän kuin metreittäin myytä-
vää lautatavaraa. Kuitenkin vielä suurempi merkitys ihmisille on materiaa-
lilla, jonka sisältämä tarina on henkilökohtainen. Perheen ruokapöytä voi 
esimerkiksi olla valmistettu kotipihalta kaatuneesta koivusta (Kuva 27), 
jossa lapset pienenä kiipeilivät. Tällaisessa tapauksessa esineen valmistus-
materiaaliin, juuri kyseiseen kappaleeseen materiaalia, liittyy voimakkaita 
muistoja, jotka tekevät siitä korvaamattoman omistajalleen.

3.2.2  Materiaali esineessä

Vaikka materiaalit toimivat myös käsitteinä, niin vuorovaikutettaessa nii-
den kanssa niillä on aina jokin muoto. Materiaalit voivat tällöin olla osana 
esinettä tai luonnossa ilman, että ihminen on niitä muokannut. Tästä seu-
raa, että materiaaleihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa esiin tuleviin 
merkityksiin vaikuttaa aina materiaalien lisäksi myös muita tekijöitä. Esi-
neiden ollessa kyseessä tällaisia tekijöitä ovat muun muassa esineen koko, 
muodot ja pinnanlaatu. Esimerkiksi Karana ja kumppanit (2009) huoma-
sivat tutkimuksessaan, että ihmiset yhdistävät muovimateriaalit ammat-
tilaisuuden käsitteeseen, jos niiden pinta on kova ja sileä. Tutkimuksessa 

omistajiensa statuksesta kertovat ominaisuudet liittyvät tavallisesti nii-
den rahalliseen arvoon, harvinaisuuteen ja ikään (Csikszentmihalyi & 
Rochberg-Halton, 1981, s. 30). Huomattavaa on, että nämä ovat monesti 
esineiden sisältämien materiaalien ominaisuuksia, vaikka materiaalien 
iästä puhutaankin yleensä vain luonnonmateriaalien tapauksessa. Timant-
tisormukset, silkkipuvut ja marmorilattiat ovat statussymboleja nimen-
omaan niiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien ansiosta. Aiemmin 
todettiin myös, että aidosti kestävän tunnesiteen muodostuminen status-
symbolina toimivaan esineeseen on epätodennäköistä. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että statussymboleja säilytetään muita esineitä kauemmin, mikä 
voi auttaa vuorovaikutuksen kautta löytämään lisää niiden sisältämiä 
merkityksiä.

Kuva 27. Pihakoivuun, jossa lapset ovat pienenä leikkineet, liittyy voimakkaita muistoja. (Kaje, 2010)
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oleva kontrasti voi myös helpottaa merkitysten havaitsemista ja oikein käy-
tettynä auttaa korostamaan haluttuja merkityksiä. On kuitenkin suositel-
tavaa, että esineisiin valitaan materiaaleja, joiden sisältämät merkitykset 
tukevat toisiaan. Tällöin tuloksena voi olla jopa syvällisempiä merkityk-
siä kuin mitä yksittäisten materiaalien avulla voitaisiin luoda. Tästä hyvä 
esimerkki on kuuluisa Charles ja Ray Eamesin suunnittelema nojatuoli 
(Kuva 28). Tuoli kuvasti Yhdysvalloissa 1950-luvun lopulla ihannoitua 
ajatusta liikemiehestä, joka yhdistää kodin ja työpaikan ja näin myös työn 
ja huvin (Colombo, 1997). Tuolin materiaalit – vaneri, nahka ja alumiini 

– tukivat selvästi tätä ajatusta (Karana, 2012, s. 24). Tällaiset tietynlai-
seen elämäntyyliin liittyvät kokonaisvaltaiset mielikuvat voivat myös olla 
ihmisten identiteetin kannalta yksittäisiä merkityksiä tärkeämpiä.

kuitenkin kävi myös ilmi, että kestäviä, kevyitä ja päävärein väritettyjä 
muovituotteita pidetään lelumaisina. Toisessa Karanan ja kumppaneiden 
(2007) tutkimuksessa tutkittiin pelkän muodon vaikutusta materiaalien 
merkityksiin. Tässä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että mihin 
tahansa materiaaliin liitetään erilaisia merkityksiä riippuen siitä, onko siitä 
valmistetussa esineessä pyöreitä vai teräviä muotoja. Tavallisesti pehmeitä 
muotoja sisältäviä esineitä pidetään elegantimpina, feminiinisempinä ja 
kodikkaampina. (Karana, 2012) 

Vuorovaikutuksesta kumpuavien merkitysten tapauksessa olennaista 
on myös se, miten eri materiaalit vaikuttavat yhdessä. Jos materiaaleihin 
liittyvien merkitysten eroavaisuuksista ei olla tietoisia, voidaan tuotteisiin 
liittää vahingossa ristiriitaisia merkityksiä. Tämä voi vaikeuttaa muiden-
kin tuotteen viestimien merkitysten tulkintaa sekä estää yhtenäisen tuote-
persoonallisuuden syntymisen. Toisaalta ristiriitaisten merkitysten välillä 

Kuvat 29–30. Kaksi esinettä, joissa sama materiaali saa erilaisia merkityksiä: 
älypuhelin, jossa on alumiininen runko, ja alumiininen kakkuvuoka.
(Hook, 2012; Benbennick, 2005)

Kuva 28. Eames Lounge Chair on hyvä esimerkki materiaaleihin liittyvien 
merkitysten yhteiskäytöstä. (van den Broek, 2011)
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visuaalisesti, kuin jos vuorovaikutus on pääasiassa taktiilista. Käyttötavan 
merkitys voi tulla vielä ilmeisemmäksi, kun siirrytään tarkastelemaan 
muita vuorovaikutustyyppejä. On nimittäin helppo nähdä, että esimer-
kiksi kauniisti hiottu jalokivi herättää erilaisia mielikuvia, jos sitä ihastelee 
kädessään, kuin jos sitä pitää suussaan. Lisäksi moni varmasti ajattelee kier-
rätetyistä auton renkaista valmistetun kynnysmaton nähdessään, miten 
ekologinen valinta tuo materiaali on, mutta tuota mattoa haistellessa voi 
kumin synteettinen tuoksu muistuttaa enemmän niistä ongelmista, joita 
kyseisellä tuotteella pyritään ratkaisemaan.

Kun yritetään edesauttaa esineisiin kiintymistä, on ehdottoman tär-
keää tiedostaa esineen muodon, tyypin ja käyttötavan vaikutus sen valmis-
tusmateriaaleihin liitettäviin merkityksiin. On myös erittäin suositeltavaa, 
että käyttäjätutkimuksen avulla pyritään selvittämään, miten edellä mai-
nittujen tekijöiden eri yhdistelmät vaikuttavat. Näin on helpompaa luoda 
yhtenäinen tuotepersoonallisuus ja varmistaa haluttujen merkitysten välit-
tyminen. Lisäksi esineiden ominaisuuksia ja mahdollisesti myös käyttöta-
poja, voi olla tarpeen muokata, jotta halutut merkitykset voidaan tuoda 
esille materiaalien välityksellä. Toisaalta joissain tapauksissa voi olla myös 
tarpeen estää epätoivottujen merkitysten välittyminen.

3.2.3  Käyttäjä ja konteksti

Ihmisiä kaikkialla ympäröivien merkitysten tulkinta on aina yksilöllistä 
sekä sidoksissa aikaan ja paikkaan. Tämä on jotain, mistä muotoilun 
semiotiikassa ollaan samaa mieltä, vaikka merkitysten syntymekanismeista 
onkin kiistelty. (Vihma, 1995; 2007; Monö, 1997; Krippendorff , 2006) 
Myös kokeneet muotoilijat ja markkinoijat tietävät, miten paljon ihmisten 
henkilökohtaiset ominaisuudet, kokemukset ja mieltymykset vaikuttavat 
esineisiin liitettäviin merkityksiin (Ljungberg & Edwards, 2003). Kon-
tekstin vaikutusta merkitysten syntymiseen taas voi näkökulmasta riippu-
matta luonnehtia ratkaisevaksi (Krippendorff  & Butter, 2008).

Henkilökohtaisten kokemusten ja mieltymysten lisäksi esineiden ja 
niiden sisältämien materiaalien merkityksistä tekevät yksilöllisiä muun 

Myös esinetyyppi voi vaikuttaa suuresti materiaaleihin liittyviin merki-
tyksiin. Esimerkiksi alumiini älypuhelimen rungossa (Kuva 29) merkitsee 
hyvin erilaisia asioita kuin alumiini kakkuvuoassa (Kuva 30). Älypuheli-
messa alumiini viestii innovatiivisuudesta, laadukkuudesta ja tyylistä, kun 
taas alumiininen kakkuvuoka on ihmisten silmissä tavanomainen, jopa 
vanhanaikainen, tuote, jonka valmistus on edullista. Tässä tapauksessa ero 
merkitysten välillä johtunee siitä, mihin on totuttu, ja motiiveista, joiden 
ajatellaan olevan kyseisen materiaalin valinnan taustalla. Tosin materiaa-
lien on myös sanottu vaikuttavan tavallisemmilta, jos ne ovat kotitalous-
tuotteissa henkilökohtaisten tuotteiden sijaan (Karana, 2012, s. 84). 

Tutkimuksissa (Karana & Hekkert, 2010) on havaittu, että sillä, mitä 
esineellä tehdään, on suuri vaikutus sen valmistusmateriaaleihin liitettä-
viin merkityksiin. Lisäksi materiaalien merkityksiin voi vaikuttaa paljon 
se, miten hyvin niiden nähdään soveltuvan johonkin tiettyyn esineeseen. 
Esimerkiksi puuta pidetään kestävänä ja turvallisena materiaalina, kun sitä 
käytetään huonekaluissa, mutta monet eivät suostuisi nousemaan puisen 
auton kyytiin. Lisäksi Karana (2012, s. 83) sanoo väitöskirjassaan, että 
ihmiset eivät välttämättä huomioi materiaalien sisältämiä merkityksiä, jos 
materiaalit on valittu pääasiassa niiden toiminnallisten ominaisuuksien 
perusteella. Joka tapauksessa ihmisille tärkeissä esineissä olevien materiaa-
lien merkityksiin kiinnitetään hänen mukaansa tavallista enemmän huo-
miota. Tässä työssä on kuitenkin oletuksena, että materiaaleihin liittyvien 
merkitysten tiedostaminen johtaa useammin niistä valmistettuihin esinei-
siin kiintymiseen kuin toisin päin.

Vaikka esineen tyyppi määrää yleensä sen, mihin sitä käytetään, niin 
esineen käyttötapa vaikuttaa suuresti siihen, millaisia merkityksiä sen val-
mistusmateriaaleista lopulta paljastuu. Materiaalien voidaankin ajatella 
sisältävän monenlaisia merkityksiä, joista vain osa tulee koskaan esille. 
Merkitysten esiin tuleminen näet riippuu usein siitä, miten niitä kanta-
vien materiaalien kanssa vuorovaikutetaan. Tutkimuksissa (Karana, 2012, 
s. 42) on esimerkiksi havaittu, että ihmiset löytävät materiaaleista erilaisia 
merkityksiä, jos ne ovat esineissä, joiden kanssa vuorovaikutetaan lähinnä 
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maanviljelijöille. Aikaisemmin maanviljelijät olivat käyttäneet peltojen 
kyntämiseen kaksihaaraista keppiä, jonka päällä oli painona kivi. Aurat 
suunniteltiin, valmistettiin ja jaettiin, mutta muutaman vuoden päästä 
kävi ilmi, että niitä ei ollut käytetty. Tämä johtui siitä, että paikalliset 
uskoivat metallin sairastuttavan maaperän ja loukkaavan luontoäitiä. 
Ongelma ratkaistiin niin, että aurat päällystettiin muovilla, minkä jälkeen 
paikallisilla ei ollut mitään niiden käyttöä vastaan. 

Muualla Aasiassa muovit eivät ole saaneet aina yhtä myönteistä vas-
taanottoa. Esimerkiksi Japanissa muovituotteisiin suhtauduttiin pitkään 
varauksella. Tunnettu japanilainen teollinen muotoilija Kenji Ekuan sanoi 
aikoinaan japanilaisten kielteisen suhtautumisen muoviin johtuvan siitä, 
että he ovat syvästi tietoisia ajan katoavaisuudesta, mikä näkyy kaikessa, 
mitä he tekevät, ja vaikuttaa myös tuotteisiin kohdistuviin asenteisiin. 
Hän jatkoi, että japanilaiset eivät ainoastaan tunne oloaan epämukavaksi 
muovin takia vaan suorastaan pelkäävät sitä, koska muovituotteet uhmaa-
vat kuolemaa, kun ne eivät epäkuntoon mennessäänkään näytä ulospäin 
merkkejä haavoittuvaisuudestaan. (Clemenshaw, 1989; Karana, 2012, 
s. 85) Japanilaiselle estetiikalle keskeinen käsite onkin ollut wabi-sabi, 
joka viittaa epätäydellisyyden ja häviäväisyyden kauneuteen (Koren, 2008; 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013).

Materiaaleihin liittyvien merkitysten kirjo on todennäköisesti ollut 
kaikista rikkain animististen alkuperäisväestöjen keskuudessa. Ajatus 
siitä, että elottomatkin asiat ovat hengellisiä olentoja, on luultavasti johta-
nut myös nykyistä voimakkaampien tunnesiteiden syntymiseen ihmisten 
ja esineiden välille (Chapman, 2005, s. 57). Nykyään alkuperäisuskon-
not ovat globalisaation seurauksena suurimmalta osin sekoittuneet val-
tauskontojen sekä länsimaisen ajattelun kanssa. Kuitenkin alueilla, joilla 
modernisoituminen on vielä kesken, ne ovat edelleen nähtävissä ihmisten 
jokapäiväisessä elämässä. 

Maiju Tamminen (2012) tutki eteläistä Afrikkaa asuttavan Tonga-hei-
mon käsityöperinnettä. Hän kuvailee, miten käsityöläisyys on edelleen 
tärkeässä asemassa Tonga-heimon elämässä, mutta vaatimattomissakin 

muassa ihmisten ikä, sukupuoli, koulutus, tulotaso ja kulttuuri (Karana, 
2012, s. 74). Esimerkiksi Karana ja Hekkert huomasivat tutkimuksessaan, 
että naiset ovat miehiä herkempiä esineissä olevien materiaalien vaikutuk-
sille. Sukupuolten välisiä eroja käsitelleet tutkimukset ovatkin osoittaneet, 
että miehet ja naiset kokevat heitä ympäröivän maailman hyvin eri tavoin. 
(Karana, 2010, s. 279; Karana & Hekkert, 2010) Todennäköisesti suurin 
vaikutus materiaaleihin liitettäviin merkityksiin ihmisten henkilökoh-
taisista ominaisuuksista on kuitenkin etnisellä taustalla. Materiaaleihin 
liittyy eri puolilla maailmaa monenlaisia asenteita ja uskomuksia, jotka 
tuotesuunnittelijoiden on otettava huomioon, oli sitten tavoitteena esi-
neisiin kohdistuvan kiintymyksen lisääminen tai ainoastaan markkinoilla 
menestyminen. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun suunnitellaan tuot-
teita maailmanlaajuisille markkinoille. Seuraavaksi käydään läpi esimerk-
kejä eri kulttuureissa materiaaleihin liitettävistä merkityksistä sekä niiden 
vaikutuksista esineisiin suhtautumiseen.

Puumateriaaleihin kohdistuvat asenteet ovat hyvä esimerkki siitä, 
miten suhtautuminen materiaaleihin vaihtelee maantieteellisesti. Lennart 
Ljunberg ja Kevin Edwards (2003, s. 524) kertovat artikkelissaan, miten 
puu on Pohjoismaissa suosittu rakennusmateriaali, mutta Keski-Euroo-
passa siihen suhtaudutaan vaihtelevasti. Esimerkiksi monet pohjoismaiset 
rakennuttajat, jotka ovat yrittäneet viedä puutaloja Saksaan, ovat saaneet 
siellä nihkeän vastaanoton, koska saksalaiset pitävät tavallisesti puusta 
rakennettuja taloja arkisina ja huonolaatuisina kivitaloihin verrattuna. Toi-
saalta Etelä-Euroopassa puu on harvinainen ja kallis rakennusmateriaali, 
jota käytetään lähinnä luksustalojen rakentamisessa. Näissä esimerkeissä 
saatavuus ja siitä seuraava hinta ovat määrääviä tekijöitä. (Ljungberg & 
Edwards, 2003, s. 524) Monissa kulttuureissa materiaaleilla on kuitenkin 
myös hengellinen ulottuvuus, mikä voi vaikuttaa merkittävästi ihmisten 
ja esineiden väliseen suhteeseen.

Varsinkin Aasiassa materiaaleihin liittyvät uskomukset ovat aiheutta-
neet suunnittelijoille päänvaivaa. Papanek (1984, s. 187) kertoo kirjas-
saan tarinan kyntöaurasta, joka suunniteltiin jaettavaksi Kaakkois-Aasian 
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ja naiset valmistavat savi- ja nahkaesineitä sekä punovat koreja. Tähän 
vastuunjakoon liittyy paljon uskomuksia, kuten myös materiaalien työs-
töön. Esimerkiksi saviesineiden valmistuksessa kuivumisvaihetta pidetään 
pyhänä, eikä sen aikana saa harrastaa seksiä. Lisäksi saviesineiden kui-
vuessa kotipiiriin, jossa esineitä valmistetaan, ei saa tulla raskaana olevia 
naisia. (Tamminen, 2012) Varsinkin jako miesten ja naisten materiaalei-
hin on kuitenkin mitä luultavimmin tapahtunut käytännön syistä. Puun 
ja metallin käsittely on nimittäin fyysisesti raskasta, ja esimerkiksi korin 
punomisen, toisin kuin metallityöt, voi jättää helposti hetkeksi kesken 
vaikka lapsia hoitaessa.

Kun tarkastellaan alkuperäis- ja heimokansojen käsitöihin liittyviä 
uskomuksia, kaksi näkökulmaa nousee esiin. Ensinnäkin monia järke-
viä toimintatapoja on todennäköisesti perusteltu erilaisilla uskomuksilla, 
koska näin on pystytty välttämään yhteisön jäsenten välisiä ristiriitoja. 
Henkimaailman asioita ei näet olla yhtä valmiita kyseenalaistamaan 
kuin pelkkiä toimintaohjeita. Toisekseen vaikuttaisi siltä, että käsitöi-
hin monesti sisältyvissä herkissä työvaiheissa, joissa epäonnistumiselle ei 
aina ole ilmeistä syystä, on tekijän vastuuta vähennetty liittämällä niihin 
uskomuksia. Näin ollen työ ei ole niin raskasta, kun epäonnistumisista ei 
tarvitse välttämättä kantaa täyttä vastuuta. Vaikka alkuperäis- ja heimo-
kansojen esineisiin, materiaaleihin ja käsityöläisyyteen liittyvät uskomuk-
set saattavat tuntua lapsellisilta ja turhilta, palvelevat ne selvästi tarkoitusta. 
Lisäksi esineiden ja materiaalien henkinen ulottuvuus lisää niiden merki-
tyksellisyyttä ja syventää ihmisten suhdetta niihin. Melanie Wallendorf 
ja Eric Arnould (1988) havaitsivatkin eri kulttuureissa esineisiin liitettä-
viä merkityksiä tutkiessaan, että esimerkiksi Nigerialaisten miesten kes-
kuudessa esineiden hengellisyys ja taianomaisuus on suurin syy niihin 
kiintymiseen.

Keskustelu materiaalien kulttuurisidonnaisista merkityksistä, kuin 
myös esinetyypin vaikutusten tarkastelu aiemmin, antoi osviittaa kon-
tekstin tärkeydestä materiaaleihin liittyvien merkitysten kannalta. Kon-
teksti on kuitenkin vielä laajempi ja monipuolisempi käsite, kuin mitä 

oloissa asuvien heimolaisten kotoa löytyy enenevissä määrin sarjatuotan-
tona valmistettuja esineitä. Länsimaista kehitystä edustavia kiiltäviä kodin 
tarvikkeita ihannoidaan ja perinteiset käsityönä valmistetut esineet ovat 
jäämässä suurelta osin turisteille myytävien matkamuistojen asemaan. Kui-
tenkin perinteisiin käsityöesineisiin liittyvistä merkityksistä ollaan vielä 
nykyäänkin hyvin tietoisia. Tämä näkyy muun muassa siinä, että esineiden 
valmistuksessa käytettävät materiaalit valitaan edelleen huolellisesti. Esi-
merkiksi sen lisäksi, että puumateriaali sopii täydellisesti käyttötarkoituk-
seensa, tulee sen olla ”esi-isien siunaamaa”, kuten Tamminen asian ilmaisee.

Kuva 31. Tonga-heimolaisten valmistamia ba tonga budima -rumpuja, 
joiden valmistusmateriaaliin liittyy monenlaisia uskomuksia. 
(Gallery Ezakwantu, 2013)

Tonga-heimon esineisiin liittyvä henkinen ulottuvuus tulee hyvin esille 
rumpujen (Kuva 31) valmistuksessa. Rumpuihin käytettävä puu valitaan 
erityisen tarkasti, koska esi-isien henkien uskotaan asuvan puissa. Kun val-
mista rumpua soitetaan, esi-isien ajatellaan laulavan. Puun lisäksi heimo-
laiset käyttävät käsitöissään metallia, savea ja nahkaa. Materiaalit on jaettu 
miesten ja naisten kesken niin, että miehet työstävät puuta ja metallia, 
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Iki-
ruokapöytä
Kun tämän työn tekeminen aloitettiin, mietittiin miten voitaisiin parhai-
ten tukea kirjallisuuden avulla tehtäviä löydöksiä ja edistää aiheen tutki-
musta. Vaihtoehtoina olivat käyttäjätutkimus, ammattiaan harjoittavien 
muotoilijoiden haastattelut sekä produktio. Käyttäjätutkimuksen tavoit-
teena olisi ollut saada tarkempaa tietoa siitä, minkälaisia merkityksiä ihmi-
set liittävät materiaaleihin ja miten ne vaikuttavat esineisiin kiintymiseen. 
Muotoilijoiden haastatteluilla olisi pyritty selvittämään, mitä materiaa-
lit merkitsevät heille ja miten he käyttävät niiden sisältämiä merkityksiä 
hyväkseen työssään. Lopulta työn teoriaosaa päätettiin kuitenkin tukea 
produktion avulla. Produktion ajateltiin olevan muotoilijalle luonnollisin 
ja mielekkäin tapa tutkia materiaalien käyttöä. Lisäksi, kuten jo aiemmin 
todettiin, esineisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämistä koskevassa tut-
kimuksessa kaivataan konkreettisia esimerkkejä.

Produktion haluttiin näyttävän, miten kirjallisuudessa ehdotettuja ja 
siitä tässä työssä johdettuja keinoja edesauttaa esineisiin kiintymistä voi-
daan soveltaa käytännössä. Tavoitteena oli siis suunnitella ja valmistaa 

tähän mennessä on annettu ymmärtää. Konteksti voidaan määritellä olo-
suhteiksi, jotka tarjoavat puitteet tapahtumalle, kielelliselle ilmaisulle tai 
ajatukselle (Oxford Dictionaries, 2013). Toisin sanoen sen voidaan nähdä 
kattavan kaikki aineelliset ja aineettomat tekijät, jotka ovat läsnä materi-
aalien kanssa vuorovaikutettaessa. Klaus Krippendorff  ja Reinhart Butter 
(2008) esittävät, että konteksti on ehdoton edellytys merkitysten synty-
miselle. Heidän mukaansa ihmiset tarvitsevat kontekstin ymmärtääkseen 
merkityksiä. Näin ollen ilman kontekstia ei ole merkityksiäkään. Konk-
reettisella tasolla he luonnehtivat kontekstin ja aineellisiin asioihin liitty-
vien merkityksen välistä suhdetta seuraavasti: ”Samoin kuin eri kontekstit 
voivat tehdä samasta esineestä erilaisen, sama konteksti voi tehdä erilaisista 
esineistä samanlaisia.” (Krippendorff  & Butter, 2008) On sanomattakin 
selvää, että suunnittelijoiden on otettava kontekstin vaikutus kaikessa huo-
mioon ja suhtauduttava siihen sen vaatimalla kunnioituksella.

Kun suunnitellaan tuotetta, johon sen loppukäyttäjän halutaan kiin-
tyvän, on tärkeää nähdä erilaisten käyttäjien vuorovaikuttavan vastaavan-
laisten tuotteiden kanssa eri konteksteissa. Usein suunnittelijat tekevät 
virheen olettaessaan, että he tietävät, mikä on ihmisille merkityksellistä. 
Tämän seurauksena tuotteet eivät täytä kuluttajien tarpeita, puhumat-
takaan siitä, että ne mahdollistaisivat niihin aidosti kiintymisen. Toinen 
yleinen virhe on kontekstin tärkeyden aliarvioiminen. On hyvin tavallista, 
että suunnittelijat ottavat huomioon vain tuotteen varsinaisen käyttötilan-
teen. Todellisuudessa tuotteiden kanssa kuitenkin vuorovaikutetaan nii-
den käytön ulkopuolellakin. Lisäksi ihmiset ovat hyvin luovia keksiessään 
vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia esineille. (Krippendorff  & Butter, 2008) 
Käyttäjätutkimuksen tärkeyttä ei voida painottaa liikaa, kun annetaan 
ohjeita esineisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämiseen. Vaikka tässäkin 
työssä annetut ehdotukset ovat perusteltuja ja pohjautuvat kaikille ihmi-
sille yhteisiin tunne-elämän ilmiöihin, niin eri ratkaisumallien kokeellista 
tutkimista ei voida ylenkatsoa missään olosuhteissa.

Luku 4
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rajattava se johonkin tuoteryhmään. Produktion onnistumisen kannalta 
oli nimittäin tärkeää, että suunniteltava tuote sallii esineisiin kiintymisen 
edistämiseen käytettävien keinojen ja erityisesti materiaalien tarjoamien 
vaikutusmahdollisuuksien monipuolisen hyödyntämisen. Tämän lisäksi 
haluttiin varmistaa, että produktio havainnollistaa mahdollisimman hyvin 
työn teoreettista sisältöä. Toiveena oli myös, että tuotteesta voitaisiin val-
mistaa omakätisesti näyttelykelpoinen prototyyppi.

Suunnittelukohteen valinnan helpottamiseksi määriteltiin vaatimuk-
set, jotka suunniteltavan tuotteen tulee täyttää. Täysin mahdollisena 
pidettiin kuitenkin myös sitä, että näiden vaatimusten täyttäminen vaatii 
tuotteen käyttötavan muuttamista. Esineisiin kiintymisen teoreettiseen 
taustaan perehtymisen jälkeen produktiolle asetettiin seuraavat vaatimuk-
set: tuotteen on oltava kodin esine, tuotteen on sijaittava keskeisellä pai-
kalla tilassaan, tuote on koettava tavallisesti useiden eri aistien välityksellä, 
vuorovaikutus tuotteen ja sen omistajan välillä on oltava toistuvaa, ja tuot-
teen on oltava sosiaalisten tilanteiden keskustassa. Perustelut vaatimusten 
valintaan olivat seuraavat:

Tuotteen on oltava kodin esine. Tutkimusten mukaan ihmisen on tun-
nettava esine omakseen kiintyäkseen siihen. Lisäksi tämän työn kan-
nalta oli tärkeää rajoittaa tarkastelu tilanteeseen, jossa esineeseen 
mahdollisesti kiintyvä ihminen on itse vastuussa sen säilyttämisestä. 
Tavallisimmin näissä tapauksissa on kyse kodin esineistä.

Vuorovaikutus tuotteen ja sen omistajan välillä on oltava jatkuvaa. 
Vuorovaikutusta pidetään edellytyksenä ihmisen ja esineen välisen 
tunnesiteen syntymiselle. Lisäksi yhteys materiaalien ja ihmisten tunne-
elämän välillä perustuu suurelta osin vuorovaikutukseen. Produktion 
onnistumisen nähtiin riippuvan siitä, että tuotteen voidaan olettaa ole-
van jatkuvassa käytössä.

tuote, joka tarjoaa ensisijaisesti valmistusmateriaaliensa välityksellä mah-
dollisuuden siihen aidosti kiintymiseen. Lisäksi sen tarkoituksena oli 
toimia esimerkkinä kestävän kehityksen mukaisesta muotoilusta, jossa 
otetaan huomioon tuotteiden ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja talou-
delliset vaikutukset. Näistä syistä tuotteen nähtiin alusta asti liittyvän 
olennaisesti työn kirjalliseen osuuteen, vaikka sen toivottiin viestivän työn 
teemoista itsenäisenä näyttelykappaleenakin. Suunnitteluprosessista eri-
tyislaatuisen teki myös se, että varsinainen suunnittelukohde selvisi vasta 
suhteellisen pitkän ideointi- ja luonnosteluvaiheen jälkeen. Huomion 
arvoista on lisäksi se, että produktiota suunniteltiin samanaikaisesti työn 
teoreettisen tutkimuksen kanssa. Näin ollen produktion taustalla oleva 
teoria ei kokonaisuudessaan ohjannut vielä suunnitteluprosessin alkuvai-
heissa tehtyjä valintoja.

Seuraavaksi kerrotaan, miten suunnittelukohde valittiin ja miten sen 
jälkeen edettiin valmiiseen prototyyppiin saakka. Ensin käydään yksi-
tyiskohtaisesti läpi tuotteen koko suunnitteluprosessi, minkä jälkeen 
esitellään prototyypin valmistuksen työvaiheet. Lopuksi arvioidaan vielä 
produktion onnistumista, missä käytetään hyväksi pienimuotoisen käyttä-
jätutkimuksen avulla saatua tietoa. Alkuperäisestä päätöksestä pidättäytyä 
käyttäjätutkimuksen tekemisestä ei luovuttu, vaan tutkimuksen tarkoituk-
sena oli ainoastaan varmistaa tuotteen suunnittelussa tehtyjen valintojen 
oikeellisuus niiltä osin kuin se tämän työn puitteissa oli mahdollista.

4.1  Suunnittelu

Kuten edellä kerrottiin, suunnitteluprosessin alussa ei vielä tiedetty, mitä 
varsinaisesti ollaan suunnittelemassa. Produktion tavoitteista oltiin kui-
tenkin tietoisia, ja sen takia suunnittelu aloitettiin miettimällä, mitä 
materiaaleja tuotteessa tulisi käyttää, jos sen omistajan halutaan kiin-
tyvän siihen. Pian työn edetessä huomattiin, että suunnitteluprosessi ei 
tulisi olemaan aivan näin suoraviivainen. Lisäksi tuli selväksi, että ennen 
materiaalien valintaa oli tehtävä päätös suunnittelukohteesta tai ainakin 
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pidetty riittävän vaativana suunnittelukohteena. Tämän takia alettiin 
tutkia myös erilaisia tuotekokonaisuuksia, joihin tarjotin voisi kuulua. 
Tällaisen kokonaisuuden voisivat muodostaa esimerkiksi tarjotin ja kah-
viastiasto yhdessä. Myöhemmin harkittiin myös mahdollisuutta, että pro-
duktio olisi sarja toisiinsa liittymättömiä kokeiluja työn aiheisiin liittyen. 
Lopulta kuitenkin syntyi idea tuoteyhdistelmästä.

Kuva 32. Luonnoksia puisista ja kivisistä tarjottimista, joiden materiaalien on 
tarkoitus näyttää mahdollisimman luonnollisilta.

Tuotteen on oltava sosiaalisten tilanteiden keskustassa. Esineet, jotka liit-
tyvät olennaisesti ihmisten väliseen kanssakäymiseen, sisältävät taval-
lisesti muita enemmän muistoja. Esineisiin kiintymistä voi edesauttaa 
myös se, että ne tavalla tai toisella lisäävät sosiaalista vuorovaikutusta. 
Esineiden sosiaalisen ulottuvuuden haluttiin ehdottomasti olevan osa 
produktiota.
  
Tuotteen on sijaittava keskeisellä paikalla tilassaan. Esineen sijainti 
tilassa vaikuttaa sen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen määrään. Sen 
lisäksi, että keskeisellä paikalla olevan esineen kanssa vuorovaikutetaan 
enemmän, on myös siihen kohdistuvan refl ektion määrä todennäköi-
sesti suurempi. Tässä työssä oli tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota 
reflektiivisten kokemusten rooliin esineisiin kiintymisessä.

Tuote on koettava tavallisesti useiden eri aistien avulla. Mitä useam-
man aistin välityksellä vuorovaikutus esineen kanssa tapahtuu, sitä 
rikkaampaa se on. Monien eri aistimusten värittämiin kokemuksiin 
liittyy usein myös tavallista voimakkaampia muistoja. Tälle työlle 
tärkeä näkökulma on se, että materiaaleilla voidaan vaikuttaa monin 
eri tavoin koettaviin tuoteominaisuuksiin.

Vaatimusten perusteella suunnittelukohteeksi valittiin aluksi tarjotin. 
Tarjotin on kodin esine, jota käytetään toistuvasti. Lisäksi tarjotinta käy-
tettäessä se päätyy tavallisesti keskeiselle paikalle sosiaalisten tilanteiden 
keskipisteeseen. Vaikka eri materiaalivaihtoehdot eivät vaikuttaneet suun-
nittelukohteen valintaan, haluttiin varsinaisen suunnitteluprosessin ole-
van materiaalilähtöinen. Tarjottimen suunnittelu aloitettiinkin rajaamalla 
sen mahdolliset valmistusmateriaalit alustavasti luonnonmateriaaleihin, 
joiden käyttöä produktiossa pidettiin todennäköisenä jo työn alkuvai-
heissa. Tämän jälkeen jatkettiin ideoimalla ja luonnostelemalla puisia ja 
kivisiä tarjottimia, joiden materiaalit ovat mahdollisimman lähellä luon-
nollista tilaansa (Kuva 32). Loppujen lopuksi tarjotinta ei kuitenkaan 
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jäi luonnonmateriaaleista jäljelle ainoana todellisena vaihtoehtona puu-
materiaalit. Puuta pidettiin ilmeisenä valintana myös siksi, että hallittu 
kuluminen, tarve huolenpidolle ja mahdollisuus personalisointiin olivat 
suunniteltavalta tuotteelta alusta asti toivottuja ominaisuuksia. Lisäksi 
puun ominaistuoksun ajateltiin rikastavan kahvipöydän kanssa tapahtu-
vaa vuorovaikutusta. Vaikka oli selvää, että nämä ominaisuudet ovat par-
haiten toteutettavissa massiivipuun avulla, ei levymateriaaleja suljettu tässä 
vaiheessa vielä kokonaan pois. Seuraavaksi valinta tarkennettiin tiettyyn 
puulajiin, mikä oli helppoa sen jälkeen, kun kahvipöytä päätettiin suun-
nitella nimenomaan suomalaiseen kotiin. Globaalin tuotteen suunnittelu 
produktion tavoitteiden mukaisesti ei nimittäin olisi ollut mahdollista 
tämän työn puitteissa. Erityisesti kulttuurillisten merkitystensä takia val-
mistusmateriaaliksi valittiin Suomen kansallispuu eli rauduskoivu.

Koivulla on sekä puuna että valmistusmateriaalina erityinen asema 
Suomen kulttuurissa. Koivu on tuttu näky Suomen luonnossa, ja lähes 
jokaisesta suomalaisesta kodista löytyy jokin koivupuinen kaluste. Koivu 
onkin Suomessa yleisimmin käytetty huonekalumateriaali (Huusko, 
2013). Lisäksi koivulla on pitkät perinteet suomalaisessa muotoilussa. 
Suomalaisessa funktionalismissa suosittiin kotimaisia materiaaleja, ja 
Alvar Aalto lisäsi koivun tunnettavuutta valmistusmateriaalina ulkomail-
lakin. (Kruskopf, 1989; Vihma, 2008) Kahvipöydässä koivun haluttiin 
viestivän nimenomaan suomalaisuudesta ja vahvistavan näin pöydän omis-
tajan yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolla tiedetään olevan yhteys esineisiin 
kiintymiseen. Kahvipöydän toivottiin myös tuovan omistajalleen mieleen 
koivuun liittyviä muistoja, oli kyseessä sitten lapsena pihakoivussa kiipeily 
tai isoäiti keinumassa koivuisessa kiikkustuolissa.

Tunnuksenomaista koivulle materiaalina on sitkeys, kovuus ja vaa-
lea väri. Kestävyyden ja kauniin ulkomuodon lisäksi koivun ympäris-
töystävällisyys teki siitä produktion tavoitteita ajatellen hyvän valinnan 
kahvipöydän valmistusmateriaaliksi. Puun käyttö yleensäkin on ympäris-
tömyötäinen valinta, koska puu on uusiutuva materiaali, sen jalostami-
seen tarvitaan vähän energiaa ja se on biohajoavaa. Lisäksi puutuotteet 

Vaikka ajatusta tuoteyhdistelmästä alettiin viedä eteenpäin, ei tarjot-
timesta suunnittelukohteena luovuttu kokonaan. Koska tarjotin täytti 
produktiolle asetetut vaatimukset niin hyvin, haluttiin siitä tehdä osa 
tuoteyhdistelmää. Näin syntyi idea tarjottimen ja pöydän yhdistelmästä, 
jossa yksi tai useampi tarjotin muodostaa pöytälevyn. Tästä ideasta erityi-
sen kiinnostavan teki se, että pöydän kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen 
katsottiin lisääntyvän huomattavasti, jos tarjotin on osa sitä. Lisäksi huo-
nekalujen ajateltiin sopivan tarkastelun kohteeksi tässä työssä erinomai-
sesti, koska ihmiset kiintyvät niihin muita tuotetyyppejä useammin, ja 
kalusteiden käyttöiän pidentäminen on tehokkain tapa vähentää niiden 
koko elinkaareen suhteutettuja ympäristövaikutuksia.

Tarjotin-pöytä-yhdistelmän ajateltiin aluksi sopivan parhaiten kah-
vipöydän rakenteeksi. Kahvipöytä tuntui sopivalta suunnittelukohteelta 
senkin takia, että se on läsnä tilanteissa, joissa ihmiset keskustelevat henki-
lökohtaisista asioista ja saattavat satunnaisesti etsiä keskusteluaiheita myös 
ympäristöstään. Kahvipöydän suunnittelu aloitettiin miettimällä mahdol-
lisia materiaalivaihtoehtoja. Materiaalivalintaan liittyen muodostui kaksi 
kilpailevaa näkökulmaa: pöydän valmistaminen yhdestä tai useasta materi-
aalista. Yhden materiaalin käytön nähtiin voimistavan kyseisen materiaalin 
vaikutusta sekä vähentävän mahdollisia ristiriitoja ja epäjohdonmukai-
suuksia pöydän viestimien merkitysten välillä. Kahden tai useamman 
materiaalin yhdistelmän taas ajateltiin mahdollistavan muun muassa 
materiaalien keskinäinen vuorovaikutus, josta konkreettinen esimerkki 
on puisten ja metallisten osien tuottama ääni niiden osuessa toisiinsa. 
Näistä kahdesta lähestymistavasta ensin mainitun koettiin olevan perus-
tellumpi. Yksittäisen materiaalin käyttöä pidettiin myös varmempana 
valintana, kun otettiin huomioon, että tämän työn aikana ei luultavasti 
ehdittäisi tutkia materiaaliyhdistelmien monimutkaisia vaikutuksia.

Kahvipöydän valmistusmateriaalin valinta tapahtui lopulta suhteelli-
sen nopeasti. Työn edetessä oltiin tultu entistä tietoisemmaksi ihmisten 
erityissuhteesta luonnonmateriaaleihin, joten ensin vaihtoehdot rajat-
tiin niihin. Koska kahvipöytä haluttiin valmistaa yhdestä materiaalista, 
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pöydän muoto alkoi muistuttaa neliapilaa, mikä tuntui sopivalta, kun 
otettiin huomioon työn aihe ja näkökulma. Kuvassa 33 nähtävät luon-
nokset havainnollistavat suunnitteluprosessin etenemistä kohti apilan-
muotoista kahvipöytää.

sitovat hiilidioksidia sekä korvaavat markkinoilla tuotteita, jotka aiheut-
tavat hiilidioksidipäästöjä. Erityisesti kotimaista puuta, kuten koivua, kan-
nattaa käyttää, koska Suomessa puuta kaadetaan vain 65–70 % puuston 
vuotuisesta kasvusta ja kuljetusten osuus puutuotteiden tuotannossa käy-
tettävästä energiasta on vain 2–3 %. (Puuinfo, 2010) Kotimaista puuta 
käyttämällä myös tuetaan suomalaista metsätaloutta sekä autetaan säilyt-
tämään puuhun liittyviä kulttuurillisia merkityksiä.

Materiaalin valinnan jälkeen alettiin etsiä muotoa kahvipöydälle. Läh-
tökohdan tähän tarjosi ajatus tarjottimien muodostamasta pöytälevystä. 
Pöytälevyn muotoa lähdettiinkin hakemaan tarjottimien lukumäärän ja 
mittasuhteiden avulla luonnostelemalla eri vaihtoehtoja. Aluksi oltiin sitä 
mieltä, että tarjottimia pitää olla vähintään kaksi, jotta useampi kuin yksi 
ihminen voi käyttää tarjotinta kahvihetken yhteydessä. Kaksi tarjotinta 
alkoi kuitenkin vaikuttaa liian pieneltä määrältä, koska pöydän toivottiin 
kannustavan kahdenkeskisiä kahvikutsuja suurempien sosiaalisten tilan-
teiden järjestämiseen. Kahvipöydän kokoluokan takia tarjottimien mää-
rän todettiin kuitenkin olevan rajoitettu korkeintaan neljään tarjottimeen. 
Valinta kolmen ja neljän tarjottimen välillä perustui siihen, että hukkatilan 
syntymistä pyrittiin välttämään ja tarjottimien haluttiin olevan tasapai-
noisia hyvän käytettävyyden takaamiseksi. Tässä vaiheessa kahvipöydän 
suunnittelua tehtiin siis päätös, että pöytälevy koostuu neljästä nelikul-
maisesta tarjottimesta.

Seuraava haaste kahvipöydän muotoilussa oli, että sen käyttäjille halut-
tiin antaa mahdollisuus nostaa tarjottimet pois paikaltaan pitäen kiinni 
niiden vastakkaisista sivuista. Pian kuitenkin alettiin myös miettiä, voi-
taisiinko tarjottimiin tarttua niiden vastakkaisista nurkista, koska silloin 
pöydän pinnassa ei tarvitsisi olla käsiaukkoja. Tarjottimien nurkkien pyö-
ristämisestä niistä kiinni pitämisen helpottamiseksi seurasi analogian syn-
tyminen pöydän ja neliterälehtisen kukan välillä. Ongelmaksi kuitenkin 
muodostui se, että yksi tarjottimen nurkka osoittaa tässä tapauksessa sen 
käyttäjään päin. Ongelma ratkaistiin niin, että tämä nurkka poistettiin 
tarjottimista, jolloin niistä tuli enemmän kolmionmuotoisia. Tällöin 

Kuva 33. Suunnitteluprosessin eteneminen neliönmuotoisesta pöytälevystä neljästä 
tarjottimesta koostuvaan apilanmuotoiseen kahvipöytään.
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Kuva 34. Tarjotinrakenne, joka mahdollistaa tarjottimen reunojen liikkumisen 
suhteessa sen pohjalevyyn.

Ruokapöytää lähdettiin alusta asti suunnittelemaan neljälle hengelle. 
Keskikokoisen ruokapöydän katsottiin sopivan parhaiten elämän eri vai-
heisiin ja omaavan näin kokonsa puolesta parhaat edellytykset pitkälle 
käyttöiälle. Kahvipöydästä poiketen ruokapöydän ja siihen kuuluvien 
tarjottimien nähtiin olevan suorakulmaisia. Ajatuksena oli silti, että tar-
jottimet muodostavat pöytälevyn kokonaan, kuten myös kahvipöydän 
tapauksessa. Pöydän ja tarjottimien mittasuhteiden tutkiminen todelli-
sessa koossaan paperiarkkien avulla osoitti kuitenkin nopeasti, että tällöin 
joko tarjottimet olisivat aivan liian suuria tai pöytä olisi hyvin pieni ja ruo-
kailijat joutuisivat istumaan liian lähekkäin. Tämän takia päätettiin, että 
tarjottimet kattaisivat vain osan pöytälevyn pinta-alasta. Samalla myös 
tarjottimien lukumäärä kyseenalaistettiin. Kun pöydän mahdollisia käyt-
tötilanteita käytiin läpi, tultiin siihen lopputulokseen, että ruokapöydän 
tapauksessa tarjottimia tulisi olla vain yksi. Voitiin nimittäin olettaa, että 
tarjottimia käytettäisiin pääasiassa apuna puhtaiden astioiden tuomisessa 
pöytään ja likaisten viemisessä pois sekä tietysti ruuan tarjoilussa. Neljän 
hengen ruokailun yhteydessä nämä toimenpiteet onnistuvat todennäköi-
sesti parhaiten yhden riittävän suuren tarjottimen avulla.

Kun kukka-analogia huomattiin, heräsi myös pelko siitä, että kahvi-
pöydän muoto on liian ilmaisuksellinen ja vie sen takia huomiota pois 
pöydän valmistusmateriaalista. Tämä yhdessä tarjottimien alapuolisen 
rakenteen suunnittelussa eteen tulleiden ongelmien kanssa johti kahvi-
pöydän muodon uudelleenarviointiin. Samalla luotiin kriittinen katsaus 
koko produktioon ja pohdittiin, onko kahvipöytä sittenkään oikea valinta 
suunnittelukohteeksi. Tärkeimmäksi kysymykseksi nousi, miten tarpeel-
linen esine kahvipöytä oikeasti on ja onko se näin ollen hyvä esimerkki 
kestävästä muotoilusta. Lopulta huolellisen harkinnan jälkeen suunnitte-
lukohdetta päätettiin vaihtaa. Sekä kahvipöydän valintaan johtaneet että 
sen suunnittelussa tehdyt päätökset todettiin kuitenkin perustelluiksi. 
Tämän takia uutta suunnittelukohdetta ei tarvinnut etsiä kaukaa. Uudeksi 
suunnittelukohteeksi valittiin nimittäin ruokapöytä, joka on myös yhden 
tai useamman tarjottimen sekä pöydän yhdistelmä. Valmistusmateriaaliksi 
valittiin niin ikään koivu.

Kahvipöydästä suunnittelukohteena luopumiseen vaikutti myös se, 
että tarjottimien reunojen haluttiin olevan tarvittaessa piilotettavia. Aja-
tuksena oli, että mahdollisuus pöytäpinnan yhtenäiseksi muuttamiseen 
tekisi pöydästä huomattavasti monikäyttöisemmän. Reunoja ei kuiten-
kaan haluttu jättää kokonaan pois, koska se olisi vähentänyt merkittävästi 
tarjottimien käytettävyyttä. Reunojen piilottamiseen löydettiin kaksi 
vaihtoehtoa: joko tarjottimet voitaisiin kääntää haluttaessa toisinpäin tai 
reunat liikkuisivat suhteessa tarjottimen pohjalevyyn. Varsinkin liikku-
vien reunojen ajateltiin olevan myös yllättävä ominaisuus, joka voisi edes-
auttaa pöytään kiintymistä. Tarkalleen ottaen kyseessä katsottiin olevan 

”näkyvä uutuus”, josta Ludden ja kumppanit (2008) puhuivat. Reunojen 
liikkumisen toteuttaminen ilman, että kahvipöydän rakenteesta tulisi liian 
monimutkainen tai raskas, todettiin kuitenkin hankalaksi. Kun suunnit-
telukohdetta vaihdettiin ruokapöytään, huomattiin liikkuvien reunojen 
olevan helpommin toteutettavissa ja päätettiin niistä tehdä osa ruokapöytä-
tarjotin-yhdistelmän rakennetta. Kuvassa 34 on luonnos tarjottimille alun 
perin kaavaillusta rakenteesta.
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Kun tarjottimien määrä karsittiin yhteen, jouduttiin päättämään, 
mihin tarjotin sijoitetaan. Tarjottimen sijoittaminen keskelle pöytää tun-
tui järkevimmältä ratkaisulta, mutta pöydän pinnan tasoon uppoavien 
reunojen nostaminen näytti edellyttävän, että pöytälevyyn lisätään sen 
muuten yhtenäisen pinnan rikkovat käsiaukot. Tämän takia mietittiin 
myös  tarjottimen sijoittamista niin, että sen yksi tai useampi sivu olisi 
pöydän reunalla, mikä olisi joissain tapauksissa vaatinut tarjottimen muo-
don muuttamista. Samalla kun tarjottimelle etsittiin sopivaa paikkaa, käy-
tiin läpi myös erilaisia vaihtoehtoja pöydän jalkarakenteelle. Tarjottimen 
paikka ja pöytälevyn alapuolinen rakenne näet vaikuttivat toisiinsa sekä 
tietysti yhdessä koko ruokapöydän yleisvaikutelmaan. Kuvassa 35 olevat 
luonnokset esittävät eri ratkaisuvaihtoehtoja tarjottimien lukumäärän, 
sijainnin ja ruokapöydän jalkarakenteen suhteen.

Lopulta tarjotin päätettiin sijoittaa käytännön syistä ruokapöydän kes-
kelle, vaikka se vaatisikin aukkojen lisäämisen pöytälevyyn tarjottimeen 
tarttumista varten. Pöydän jalkarakenteeksi taas valittiin jalustatyyppi-
nen ratkaisu, jossa kahdelta sivultaan viistetty pöytälevy lepää päistään 
viistettyjen jalkojen sekä niitä yhdistävän sarjan päällä. Tässä rakenteessa 
pöytälevyä ei siis ole kiinnitetty jalkarakenteeseen, eikä pöytää näin ollen 
tarvitse purkaa ja koota uudelleen, jos se halutaan esimerkiksi muuton 
yhteydessä kuljettaa osissa. Tämän ajateltiin auttavan pöydän säilyttä-
misessä elämäntilanteiden muuttuessa. Kyseinen rakenne tuntui myös 
sopivan hyvin ruokapöytään, johon kuuluivat jo ennestään muotojensa 
avulla toisiinsa kiinnittyvät ja tarvittaessa pois nostettavat osat. Lisäksi 
pöytälevyn sivut viistämällä haluttiin keventää pöydän ulkonäköä sekä 
luoda kontrasti pöydän hyvin ohuilta näyttävien reunojen sekä muuten 
massiivisen ulkomuodon välillä. Viistetty pöydän reuna myös helpot-
taa hieman pöytään istumista ja siitä nousemista. Kuvan 35 väritetyssä 
luonnoksessa nähdään ruokapöydän muoto ennen sen yksityiskohtaista 
suunnittelua.

Kuva 35. Eri vaihtoehtoja tarjottimien lukumäärälle, sijainnille ja ruokapöydän jalkarakenteelle.
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Ennen kuin ruokapöydän prototyypin valmistus voitiin aloittaa, piti 
vielä päättää pöydän tarkoista mitoista ja suunnitella sen rakenne yksityis-
kohtaisesti. Tässä hyödynnettiin 3D-mallinnusta, joka mahdollisti myös 
ruokapöydän ulkonäön tutkimisen fotorealististen renderöintien avulla 
(Kuvat 36–42). Renderöinnit antoivat myös hyvän käsityksen siitä, min-
kälainen vaikutelma koivusta syntyy pöydän valmistusmateriaalina. Ennen 
kaikkea mallinnus auttoi löytämään ongelmakohtia, jotka olisivat muuten 
saattaneet jäädä huomaamatta, ennen kuin olisi ollut liian myöhäistä. Esi-
merkkinä tästä ovat pöytälevyn ja tarjottimen käsi- ja kantoaukot. 

Kuvat 36–42.  Ruokapöydän ulkonäön tutkimisessa käytettyjä 
renderöintejä.
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4.2  Valmistus

Sen lisäksi, että prototyypistä toivottiin esittelykelpoista näyttelykap-
paletta, haluttiin sen avulla varmistua suunnitteluprosessissa tehtyjen 
valintojen oikeellisuudesta. Pian kuitenkin huomattiin, että suunnittelu 
ei päättynyt mittapiirrosten tulostamiseen. Jo muutaman ensimmäisen 
työpajalla vietetyn päivän jälkeen oli ruokapöytä muuttanut muotoaan 
merkittävästi. Pienempiä muutoksia pöydän ulkomuotoon tehtiin aina 
prototyypin valmistumiseen saakka, kun eteen tulleista valmistustekni-
sistä ongelmista pyrittiin niiden ratkaisemisen lisäksi löytämään myös 
mahdollisuuksia parantaa esimerkiksi pöydän käytettävyyttä.

Heti ensimmäisissä puupajan harjoitusmestareiden kanssa käydyissä 
keskusteluissa kävi ilmi, että alkuperäinen jalkarakenne ei todennäköi-
sesti jätä riittävästi tilaa puun elämiselle. Vaarana oli, että pöytälevy nousee 
leveys suunnassa turvotessaan kokonaan jalkojen varaan, kun sen viistetyt 
sivut painautuvat jalkojen viistettyjä päitä vasten. Tämä olisi voitu rat-
kaista jättämällä tarpeeksi tilaa pöytälevyn ja jalkojen väliin, mutta se olisi 
muodostunut ongelmaksi pöydän ulkonäön suhteen. Näin ollen luotiin 
katsaus vaihtoehtoisiin jalkarakenteisiin, ja viistetyistä pöytälevyn sivuista 
ja pöydänjaloista päätettiin luopua ainakin toistaiseksi. Ne korvattiin 
tavanomaisella ratkaisulla, jossa pöytälevyä kannattelevat alapuolelta sopi-
van kaukana sen sivuista olevat jalat, joita yhdistää sarja. Alkuperäiseen 
jalkarakenteeseen verrattuna hyvin funktionalistisen ratkaisun ajateltiin 

Alun perin ajatuksena oli, että pöytälevyn käsiaukot ulottuisivat koko-
naan sen läpi, jolloin tarjotin voitaisiin laskea paikalleen ja nostaa pois 
käyttäen samaa otetta. Aukkojen katsottiin kuitenkin vaikuttavan tällöin 
liikaa pöydän ulkonäköön, ja ne muutettiin pieniksi kaareviksi viisteiksi, 
joiden avulla ainoastaan tarjottimen reunat nostettaisiin ylös. Tällöin 
ei kuitenkaan otettu huomioon sitä, miten hankala tarjotin olisi laskea 
paikoilleen, koska kädet olisi saatava pois tarjottimen alta sen upotessa 
syvennykseensä. Tästä syystä tarjottimen sivuihin päädyttiin lisäämään 
pienten reunojen nostamiseen tarkoitettujen syvennysten sijaan sivujen 
läpi menevät kantoaukot, joiden avulla tarjotinta voitiin käyttää ilman 
tarvetta sormien laittamiselle sen alle (Kuvat 41–42). Samalla tarjotti-
men nostamista ja laskemista helpottavat viisteet muutettiin kulmikkaiksi, 
jotta ne eivät olisi ristiriidassa ruokapöydän muiden muotojen kanssa.

Ruokapöydän 3D-mallin avulla saatiin tehtyä myös tarkat mittapiir-
rokset, joiden kanssa voitiin luottavaisin mielin astella puutyöpajalle. Ruo-
kapöydälle annettiin seuraavat mitat: pituus 1400mm, leveys 860mm, 
korkeus 720mm ja pöytälevyn paksuus 40mm. Tarjottimen pituudeksi 
määriteltiin 440mm ja leveydeksi 290mm. Muita mittoja ei tässä vaiheessa 
määritelty tarkemmin, koska muun muassa käytettävistä liitosmenetel-
mistä ei ollut vielä täyttä varmuutta. Tämä oli hyvä senkin takia, että pöy-
tään oli tehtävä vielä monia muutoksia ennen prototyypin valmistumista, 
vaikka tätä ei ennen sen valmistuksen aloittamista tiedettykään.

Kuvat 43–96. Ruokapöydän prototyypin valmistuksen eri työvaiheet.
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kuin paksujen rimojen avulla pystytään vaikuttamaan helposti liimalevyn 
ulkonäköön, kun jokaisen riman kohdalla voidaan valita levyn yläpintaan 
tuleva sivu neljästä eri vaihtoehdosta. Rimojen halkaisun jälkeen ne ensin 
oikohöylättiin ja sitten saatettiin oikeisiin mittoihinsa tasohöylän avulla 
(Kuvat 48–50). Samat työvaiheet käytiin läpi myös tarjottimen reunoja 
sekä pöydänjalkoja ja niitä yhdistävää sarjaa valmistettaessa. 

Liimalevyn tekeminen aloitettiin järjestelemällä rimoja ja valitsemalla 
niistä pöydän pintaan tulevat sivut (Kuva 51). Tavoitteena oli, että rimat 
eivät poikkeaisi häiritsevästi toisistaan väriltään tai syykuvioltaan ja pöy-
täpinta näyttäisi yhtenäiseltä. Samalla pöytälevyyn haluttiin kuitenkin 
hieman eloa sen yli jatkuvan hienoisen värimuutoksen muodossa. Kun 
rimat oli saatu järjestykseen, levitettiin niiden sivuihin liima ja laitettiin 
ne puristukseen (Kuva 52). Pöytälevy valmistettiin kahdessa osassa eli lii-
malevyjä tehtiin ensin kaksi, jotka yhdistettiin myöhemmin lamellolii-
toksella (Kuva 53). Syynä tähän oli, että koko pöytälevy ei olisi mahtunut 
tasohöylään sen pinnan tasoittamista varten.

Jo ennen kuin liimalevyt yhdistettiin, laitettiin ne vierekkäin ja tarkis-
tettiin paperiarkkien avulla tarjottimen paikka ja koko suhteessa pöytä-
levyyn (Kuva 54). Tällöin huomattiin, että tarjotin on auttamatta liian 
pieni. Tarjottimen käyttöä ajatellen sen koko oli riittävä, mutta yhdessä 
siitä ja pöytälevystä syntyi epätasapainoinen vaikutelma. Niinpä tarjotti-
men kokoa kasvatettiin. Tällä kertaa tarjottimelle annettiin pituudeksi 
500mm ja leveydeksi 330mm. Isompi tarjotin sopi paremmin osaksi 

myös tuovan pöydän valmistusmateriaali paremmin esille, kun yksityis-
kohdat sen muodossa eivät kiinnittäneet niin paljon huomiota. Lisäksi 
pöytälevyn kiinnittäminen jalkarakenteeseen estää sen vääntyilyn, joka 
voi muodostua ongelmaksi massiivipuun tapauksessa.

Kun suurimmat ongelmat ruokapöydän rakenteessa oli ratkaistu ja 
alustava suunnitelma sen prototyypin valmistuksesta tehty, päästiin vih-
doin puuhun käsiksi. Ensimmäinen varsinainen työvaihe oli sopivan 
puumateriaalin valinta (Kuvat 43–44). Käytössä oli 55mm ja 75mm pak-
suja lankkuja, joista ensin mainituista oli tarkoitus valmistaa pöytälevy, 
tarjotin sekä pöydänjalkoja yhdistävä sarja, ja viimeksi mainituista pöy-
dänjalat. Tavoitteena oli löytää mahdollisimman suoraa ja tasalaatuista 
puuta. Puutavaraa oli kuitenkin tarjolla hyvin rajallinen määrä, ja vaati-
muksista jouduttiin hieman tinkimään. Puun valinnan tärkeyttä korosti 
myös se, että valmistusprosessissa haluttiin käyttää materiaalia mahdolli-
simman tehokkaasti, vaikka kyseessä olikin vain yksittäisen prototyypin 
valmistus.

Sopivien lankkujen valinnan jälkeen ne katkaistiin katkaisusahalla 
(Kuva 45). Seuraavaksi lankut särmättiin eli niiden toinen sivu sahattiin 
suoraksi vannesahalla (Kuva 46). Tämän jälkeen lankut halkaistiin noin 
55mm leveiksi rimoiksi niin ikään vannesahalla (Kuva 47). Tarkoitus oli 
tehdä pöytälevyä varten 20 kappaletta 43mm leveitä ja yhtä paksuja rimoja, 
joista tehtävästä liimalevystä tulee siis 860mm leveä, samalla kun levyyn 
jää hieman höyläys- ja hiomavaraa. Ajatuksena oli myös, että yhtä leveiden 
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päätettiin lisätä tarjottimeen. Tämä pelko osoittautui aiheelliseksi heti, 
kun tarjottimen reunoja päästiin tutkimaan oikeassa koossaan (Kuvat 
60–62). Tällöin huomattiin myös, että jos tarjottimesta kiinni pidettäessä 
sormet menevät aukosta läpi, niin ne jäävät helposti puristuksiin tarjotti-
men reunan ja pohjalevyn väliin, kun tarjotin lasketaan syvennykseensä. 
Vaikka sormiin kohdistuva puristus olisi hyvin kevyt, niin oli kyseessä 
suunnitteluvirhe, joka haluttiin korjata. Lopulta tarjottimen päätykap-
paleisiin päädyttiin tekemään kädensijat, jotka ulottuvat päätyjen alareu-
nan yli mutta eivät läpäise päätyjä. Lisäksi kädensijojen yläreunaan tehtiin 
otteen parantamiseksi 15 asteen viiste. Kädensijojen tekemiseen käytettiin 
yläjyrsintä (Kuvat 63–64). 

Kun kädensijat oli jyrsitty, valmisteltiin tarjottimen reunojen väliset 
liitokset ja lisättiin niihin tarjottimen pohjalevyä kannatteleva uloke. Sivu-
jen väliseksi liitokseksi valittiin dominoliitos, joka on suhteellisen vahva ja 
tarkka sekä helppo tehdä käsijyrsimellä (Kuva 65). Liitokseen tarvittavien 
reikien jyrsimisen jälkeen tehtiin alajyrsimellä tarjottimen sivukappalei-
den kyntteet (Kuva 66). Päätykappaleiden kyntteet tehtiin poikkeuksel-
lisesti sirkkelillä (Kuva 67), koska jyrsimen pelättiin repivän kappaleiden 
reunat, joissa oli jo dominoliitosta varten tehdyt reiät. Tämän jälkeen tar-
jottimen reunat liimattiin yhteen käyttäen hyväksi jigiä (Kuva 68), joka 
varmisti että reunojen väliin tulee suora kulma.

Tarjottimen reunojen jälkeen valmistettiin sen pohjalevy sekä pöytä-
levyn syvennykseen tuleva koroke, joka kannattelee pohjalevyä pöydän 

ruokapöytää, ja suuremmasta koosta todettiin olevan hyötyä myös tarjo-
tinta käytettäessä.

Liimalevyjen yhdistämisen jälkeen pöytälevy sahattiin sirkkelillä 
oikeaan pituuteensa (Kuva 55–56). Tämän jälkeen pöytälevyn keskelle 
leikattiin sirkkelillä aukko, johon tarjottimen syvennys oli tarkoitus lisätä 
myöhemmin. Alun perin tarjottimen syvennys aiottiin tehdä pöytälevyyn 
CNC-sorvilla, mutta koska se oli epäkunnossa, jouduttiin miettimään 
muita vaihtoehtoja. Aukon leikkaaminen sirkkelillä tarjosi kuitenkin 
yllättävän mahdollisuuden. Nimittäin pöytälevyn keskeltä leikattua palaa 
voitiin myöhemmin käyttää tarjottimen pohjalevyn ja syvennyksen val-
mistuksessa, jolloin pöytälevyn syykuvio oli mahdollista saada jatkumaan 
sekä tarjottimen että sen alapuolisen syvennyksen yli. Leikkaaminen teh-
tiin seuraavasti: sirkkelin terä laskettiin ensin kokonaan alas, pöytälevy 
asetettiin oikealle kohdalle, sirkkeli käynnistettiin, sirkkelin terä nostet-
tiin ylös ja pöytälevyä liikutettiin sen verran, että päästiin aina aukon seu-
raavaan nurkkaan asti. Sirkkelillä ei kuitenkaan ollut mahdollista leikata 
palaa kokonaan irti, vaan leikkaaminen oli tehtävä loppuun käsisahalla, 
minkä takia aukon nurkat oli myös siistittävä erikseen hiomapaperilla 
(Kuvat 57–59).

Seuraava työvaihe oli tarjottimen reunojen valmistus. Reunoiksi 
sopivien kappaleiden sahaamisen ja höyläämisen jälkeen alettiin miettiä 
tarjottimen kantoaukkojen toteutusta. Tarjottimen päätykappaleista läpi-
menevistä aukoista oli pelätty tulevan liian pieniä aina siitä asti, kun ne 
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pintaa niin, että tarjotinta nostettaessa ja laskettaessa sormet eivät osu viis-
teen reunaan. Ajatus näiden kappaleiden lisäämisestä syntyi tarjottimien 
kädensijoja tehdessä. Nämä kappaleet myös auttavat asemoimaan tarjot-
timen paikalleen.

Kun ruokapöydän osat olivat suurimmalta osin valmiita, soviteltiin 
niitä yhteen ja katsottiin, millainen yleisvaikutelma pöydästä syntyy (Kuva 
77). Tällöin heräsi epäilys siitä, että pelkistetty jalkarakenne ei ehkä sit-
tenkään ole oikea valinta. Paremman selityksen puuttuessa ajateltiin, että 
pöydältä puuttuu luonnetta, minkä ei uskottu ainakaan lisäävän siihen 
kiintymisen mahdollisuutta. Kun asiaa mietittiin tarkemmin, tultiin sii-
hen tulokseen, että tällainen jalkarakenne olisi yhdessä hyvin yksinker-
taisen pöytälevyn kanssa produktion tavoitteiden kannalta perusteltu 
ratkaisu. Pöytä-tarjotin-yhdistelmän katsottiin kuitenkin vaativan, että 
jalkarakenteessa on jotain poikkeuksellista, jolloin huomio ei kiinnity 
liiaksi tarjottimen toimintaan ja pöydästä syntyy tasapainoisempi vaiku-
telma. Tämän pohdinnan seurauksena palattiin alkuperäiseen suunnitel-
maan viistetyistä pöytälevyn sivuista ja pöydänjaloista.

Kun ajatuksesta pöydän sivujen ja jalkojen päiden viistämisestä alun 
perin luovuttiin, syntyi idea samannäköisestä mutta pöytälevyn muodon-
muutokset paremmin sallivasta rakenteesta. Ajatuksena oli, että pöytälevyn 
sivut viistetään ja sen reunoihin jyrsitään juuri sopivan kokoiset syven-
nykset pöydänjaloille, jotka syvennyksissä ollessaan ainoastaan näyttä vät 
viistetyiltä. Jos syvennykset ovat hieman jalkojen paksuutta pidemmät, 

pinnan tasossa. Kuten oli suunniteltu, nämä osat valmistettiin pöytäle-
vyn keskeltä leikatusta kappaleesta. Jos kappaleesta olisi valmistettu vain 
esimerkiksi pohjalevy, olisi se voitu yksinkertaisesti höylätä oikeaan pak-
suuteensa. Nyt kappale oli kuitenkin halkaistava, mikä oli tehtävä vannesa-
halla (Kuva 69). Tämä oli muutaman edellisen työvaiheen tapaan haastava 
tehtävä, joka kuitenkin meni suunnitelmien mukaan. Halkaisun jälkeen 
sekä tarjottimen pohja että syvennyksen koroke sahattiin sirkkelillä oikei-
siin mittoihinsa ja niiden pinnat hiottiin tasohiomakoneella (Kuva 70). 
Korokkeen sivuihin tehtiin kuitenkin tarjottimen pohjalevystä poiketen 
10 asteen viisteet helpottamaan tarjottimen paikalleen laittamista (Kuva 
71). Viisteet siis ohjaavat tarjottimen reunat paikalleen, kun tarjotin las-
ketaan syvennykseensä.

Seuraavaksi valmistusvuorossa olivat tarjottimen nostamista ja laske-
mista helpottavat viisteet pöytälevyssä. Niiden yksityiskohtien määrit-
tämisessä käytettiin apuna erilaisia koekappaleita (Kuva 72). Käsijyrsin 
todettiin sopivimmaksi työkaluksi viisteiden tekemiseen. Jyrsintää var-
ten rakennettiin suhteellisen monimutkainen jigi (Kuva 73), joka rajoitti 
jyrsimen liikettä kaikissa suunnissa. Jigin avulla viisteet voitiin jyrsiä tar-
kasti ilman vaaraa niitä ympäröivän pöytälevyn vahingoittamisesta (Kuvat 
74–75). Vaarana oli kuitenkin puun repeäminen, joka pyrittiin estämään 
työstämällä puuta kerroksittain. Viisteiden teko onnistui, vaikka loppu-
tulos vaatikin käsin hiomista. Viisteiden teon jälkeen valmistettiin tarjot-
timen syvennykseen tulevat kappaleet (Kuva 76), jotka jatkavat viistettyä 
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päistä häviäisi. Syvennysten jyrsimisen jälkeen viistettiin pöytälevyn pitkät 
sivut alajyrsimellä (Kuvat 80–81). Pöytälevyn sivujen viisteiden kulmaksi 
määritettiin 45 astetta.

Kun pöytälevy ja tarjotin olivat valmiita, valmistettiin pöydänjalat ja 
niitä yhdistävä sarja. Poikkileikkaukseltaan neliön muotoisten jalkojen 
paksuudeksi määriteltiin 60mm. Jalkoja yhdistävän sarjan kappaleista tuli 
leveydeltään 40mm ja korkeudeltaan 50mm, pois lukien lisäkappaleet, joi-
hin syvennyksen koroke kiinnittyy ja joille annettiin tästä syystä levey-
deksi 40mm sijaan 60mm. Jalkojen ja sarjan yhteen liittämiseen päätettiin 
käyttää taas dominoliitoksia, joiden tekemistä varten valmistettiin kappa-
leiden päätyihin kiinnitettävät pysäyttimet (Kuvat 82–83). Pysäyttimien 
avulla tapinreiät saatiin juuri oikeaan kohtaan jokaisessa kappaleessa, mikä 
on suurin haaste dominoliitoksia tehtäessä. Dominoliitosten valmistelun 
jälkeen porattiin reiät ruuviliitoksia varten jalkoihin kiinnittyviin sarjan 
osiin (Kuva 84) sekä pöytälevyyn (Kuva 85). Reunimmaisia sarjaan porat-
tuja reikiä muokattiin niiden yläpäästä hieman pitkulaisiksi (Kuva 86), 
jotta ruuveilla olisi tilaa liikkua pöytälevyn eläessä. Pöytälevyyn tulevien 
ruuvi-inserttien kiinnitys jätettiin odottamaan pöydän hiomista.

Viimeinen lisäys ruokapöydän rakenteeseen olivat pienet tapit, jotka 
nostavat tarjottimen pohjalevyn hieman irti sen alle jäävästä korokkeesta, 
kun tarjotin lasketaan syvennykseensä. Tapeilla on kaksi tehtävää: tarjot-
timen pohjalevyn asemointi syvennyksen keskelle sekä ilman kiertämi-
sen mahdollistaminen pohjalevyn alla, jotta se ei käpristy levyn yläpinnan 

voi pöytälevy turvota ja kutistua ilman, että se painautuu jalkoja vasten 
tai niiden väliin syntyy rakoa. Tästä ajatuksesta luovuttiin, koska pöytä-
levy olisi pitänyt kiinnittää jalkoja yhdistävään sarjaan, eikä alkuperäinen 
idea helposti erikseen liikuteltavasta pöytälevystä olisi toteutunut. Myö-
hemmin kuitenkin tultiin siihen tulokseen, että tämän ratkaisun vaikutus 
pöydästä syntyvään esteettiseen vaikutelmaan riittää syyksi sen toteutta-
miselle, ja jos pöytälevy kiinnitetään sarjaan uudelleenkiinnitettävillä ruu-
veilla, on sen irrottaminen ja kiinnittäminen riittävän helppoa. Näin ollen 
tästä rakenteesta päätettiin tehdä osa ruokapöytää. Lopulta kompromis-
silta alkuperäisen suunnitelman suhteen tuntui ainoastaan se, että ruuvi-
liitosten takia pöytä ei ole kokonaan koivuinen. Vuorovaikutus metallin 
kanssa on kuitenkin rajoitettu vain pöytälevyn ja jalkarakenteen irrotta-
miseen toisistaan, eikä sen katsottu vaikuttavan koivun asemaan pöydän 
valmistusmateriaalina.

Koska ruokapöydän jalkarakennetta päätettiin muuttaa, seuraava työ-
vaihe oli jalkojen syvennysten jyrsiminen pöytälevyyn (Kuvat 78–79). 
Tähän käytettiin myös käsijyrsintä, jonka käyttöä helpottamaan rakennet-
tiin niin ikään jigi. Syvennysten päälle jätettiin puuta 7mm, jonka katsot-
tiin olevan tarpeeksi, vaikka pöytää jouduttaisiin tulevaisuudessa hiomaan. 
Pöydänjaloille annettiin syvennyksissä liikkumavaraa 10mm pöydän 
sisäänpäin siltä varalta, että pöytälevy turpoaa. Pöydänjalat päätettiin jät-
tää myös 7mm pöytälevyn reunan ulkopuolelle, jotta niiden päät eivät 
pöytälevyn turvotessa katoaisi sen sisään ja illuusio viistetyistä jalkojen 

78

79 80

81 82

83

84 85

86



90 materiaalit kiintymisen välineinä iki-ruokapöytä 91

pöytälevy hiottiin tasohiomakoneella (Kuva 92) lopulliseen paksuuteensa, 
minkä jälkeen ruuvi-insertit voitiin laittaa paikalleen (Kuva 93). Tämän 
jälkeen pöytälevy hiottiin vielä hienommalla paperilla epäkeskohiomako-
neella ennen sen, pöydänjalkojen ja sarjan osien pintakäsittelyä. Pöydän-
jalat ja sarjan osat oli hiottu jo aikaisemmin tasohiomakoneella riittävän 
sileiksi. Ennen pintakäsittelyä myös kaikkien kappaleiden reunoja pyöris-
tettiin hieman. Reunoja haluttiin pyöristää juuri sen verran, että ne eivät 
tunnu teräviltä tai rispaannu helposti, mutta eivät myöskään poikkea ulko-
näöltään huomattavasti terävistä reunoista. 

Tavoitteena ruokapöydän pintakäsittelyssä oli puun ulkonäön säilyt-
täminen mahdollisimman muuttumattomana. Tämä voi olla yllättävän 
vaikeaa puuesineiden pintoja käsiteltäessä. Tavallisesti värittömiäkin pin-
noitteita käytettäessä puusta tulee kiiltävämpi ja sen väri syvenee. Vahausta 
pidettiin alusta asti parhaana vaihtoehtona, koska se vaikuttaa tavallisesti 
vähiten puun ulkomuotoon ja sopii parhaiten koville puulajeille kuten 
koivulle. Käytettävästä vahasta ei kuitenkaan oltu varmoja. Lopulta kaksi 
vaihtoehtoa nousi esiin: väritön antiikkivaha sekä värittömän ja valkoi-
sen läpikuultavan puuvahan sekoitus. Kokeiltaessa vahoja koekappaleisiin 
huomattiin, antiikkivaha tekee koivusta hieman kellertävän ja kiiltäväm-
män, kuten oli pelätty. Vahasekoituksen tapauksessa sen sijaan pieni määrä 
valkoista pigmenttiä torjui kellastumista, eikä puun ulkomuoto juurikaan 
muuttunut. Näin ollen ruokapöydän osat käsiteltiin puuvahasekoituksella 
(Kuvat 94–96).

kuivuessa ja alapinnan jäädessä kosteaksi. Poikkileikkaukseltaan pyöreät 
ja halkaisijaltaan 15mm olevat tapit liimattiin pöytälevyn syvennyksen 
korokkeeseen porattuihin reikiin (Kuva 87). Tarjottimen pohjalevyyn 
porattiin samankokoiset reiät, joiden kokoa kasvatettiin hieman ja reunat 
viistettiin käsin kaivertamalla ja hiomalla (Kuva 88). Nämä reiät olisi voitu 
myös porata suoraan lopullisiin mittoihinsa, mutta käsityökalujen avulla 
voitiin korjata pieniä mittavirheitä sekä vaikuttaa paremmin siihen, miltä 
pohjalevyn paikalleen laittaminen tuntuu.

Ruokapöydän kokoaminen aloitettiin sarjasta. Sarjan osat liimattiin 
yhteen kahdessa erässä (Kuva 89), mikä auttoi varmistamaan, että osat 
liittyvät toisiinsa suorassa kulmassa ja rakenteesta tulee suora. Sarjan 
kokoamisen jälkeen siihen liitettiin jalat (Kuva 90). Jalkojen liimaamisessa 
erityistä huomiota oli kiinnitettävä siihen, että jalat ovat täysin kohtisuo-
rassa pöytälevyyn nähden. Jalkojen linjaamisessa käytettiin apuna vatu-
passia, mutta paras lopputulos saavutettiin silmämääräisellä arvioinnilla. 
Seuraavaksi kiinnitettiin pöytälevyn syvennyksen koroke sarjaan neljän 
poratapin avulla (Kuva 91). Tämän jälkeen tarjottimen syvennyksen reu-
nojen viisteiden jatkokappaleet kiinnitettiin pöytälevyyn puskuliitoksilla. 
Syvennyksen korokkeen ja viisteiden jatkokappaleiden kiinnityksessä ei 
nähty tarpeelliseksi käyttää vahvempia liitoksia, koska niihin ei kohdistu 
voimakasta rasitusta.

Viimeinen vaihe pöydän kokoamisessa oli pöytälevyn kiinnittäminen 
sarjaan. Sitä ennen ruokapöydän pinnat oli kuitenkin viimeisteltävä. Ensin 
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valmistuksessa olivat seurausta pääasiassa sen valmistusmateriaalista, voi-
daan sanoa, että produktion tavoitteet saavutettiin varmuudella ainakin 
yhden henkilön näkökulmasta katsottuna. Todellisuudessa produktion 
onnistumista on vaikea arvioida tarkasti, koska siihen tarvittaisiin pitkä 
ja hankala käyttäjätutkimus, jota tämän työn aikana ei olisi ollut mah-
dollista toteuttaa. Arvioida voidaan kuitenkin pöydän toiminnallisuutta, 
käytettävyyttä ja ulkonäköä, minkä avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä 
siitä, onko pöytään kiintyminen tavallista helpompaa.

Ruokapöydän toimivuudesta ja helppokäyttöisyydestä ei voitu var-
mistua ennen prototyypin valmistumista. Yksityiskohtia tutkittiin toki 
erilaisten hahmomallien avulla, mutta siitä, miten kaikki osat toimivat 
yhdessä, ei voitu olla varmoja ennen kuin pöytä oli valmis. Onneksi pöy-
dän kokoonpano ei tuonut mukanaan epätoivottuja yllätyksiä. Jopa tar-
jotin, jonka toiminta oli epäilyttänyt eniten, toimi kuten oli tarkoitettu 
myös pöytälevyn ja jalkarakenteen yhdistämisen jälkeen. Parannettavaa 
tietysti löydettiin, mutta merkittäville muutoksille pöydän rakenteessa ei 
nähty tarvetta.

Pöydän kokoamisen jälkeen huomattiin, että pöytälevyn tarjottimen 
käyttöä helpottavien viisteiden jatkopalat olisivat voineet olla hieman 
pidemmät, jolloin ne olisivat rajoittaneet tarjottimen reunojen liikettä 
enemmän tarjottimen ollessa syvennyksessään. Lisäksi tultiin siihen tulok-
seen, että pohjalevyn pysyminen paikallaan reunojen suhteen tarjotinta 
kannettaessa tekisi tarjottimen käytöstä miellyttävämpää. Tähän kek-
sittyjen ratkaisujen katsottiin kuitenkin monimutkaistavan tarjottimen 
rakennetta liikaa. Tarjottimen käytettävyyteen vaikuttaisi myönteisesti 
myös se, että sen painopiste olisi alempana. Painopistettä voitaisiin las-
kea jyrsimällä tarjottimen pohjalevyn alareunoihin kyntteet, mutta sen 
vaikutus olisi pieni.

Luonnollisesti prototyyppi mahdollisti myös pöydän ulkonäön tut-
kimisen aiempaa perusteellisemmin. Tämä ei tarjonnut suuria yllätyk-
siä, mutta siitä seurasi tärkeä oivallus. Pöydän rakenteeseen tehdyt pienet 
muutokset prototyypin valmistuksen aikana olivat johtaneet siihen, että 

Ruokapöydän kulutukselle alttiit pinnat, eli pöytälevyn sekä tarjotti-
men pohjalevyn yläpinnat, vahattiin kahteen kertaan ja muut pinnat ker-
ran. Vahaamisen jälkeen korjattiin vielä pöydän pieniä pintavirheitä, kuten 
rakoja ja pinta-alueita, joihin vaha ei ollut kunnolla tarttunut. Rakojen 
paikkaamisessa käytettiin puupölyn ja liiman sekoitusta, jonka väri sopi 
tähän tarkoitukseen. Kohdat, joihin vaha imeytyi huonosti tai liian hyvin, 
hiottiin ja vahattiin tarvittaessa uudestaan. Lopuksi pöytälevy kiinnitet-
tiin suorauraisilla ruuveilla sarjaan.

4.3  Arviointi

Ruokapöydän suunnittelussa ja prototyypin valmistuksessa ei päästy hel-
polla. Suunnitteluprosessin vaativuus ei tullut yllätyksenä, koska produk-
tion tavoitteet tiedettiin kunnianhimoisiksi. Prototyypin valmistuksen 
odotettiin kuitenkin tapahtuvan suoraviivaisemmin. Valmistusprosessista 
haastavan teki erityisesti se, että pöydän rakenteeseen jouduttiin tekemään 
suuria muutoksia sen aikana. Tämä johtui suurimmalta osin siitä, että 
puun kosteuden vaihtelusta johtuvia muodonmuutoksia ei otettu pöydän 
suunnittelussa riittävässä määrin huomioon. Vaikka puun elämisestä oltiin 
tietoisia pöytää suunniteltaessa, ajateltiin, että sen aiheuttamat ongelmat 
voidaan ratkaista suunnitteluprosessin loppuvaiheessa muun muassa jättä-
mällä osien väliin tarpeeksi liikkumavaraa. Massiivipuisia tuotteita suun-
niteltaessa on puun mittasuhteiden muuttuminen kuitenkin huomioitava 
alusta asti jokaisessa yksityiskohdassa. Kuvissa 97–117 nähdään pitkälli-
sen mutta palkitsevan suunnittelu- ja valmistusprosessin tuloksena synty-
nyt ruokapöytä. Kuvat 112–117 havainnollistavat erityisesti tarjottimen 
käyttöä.

Sen lisäksi, että suunnittelu- ja valmistusprosessien haastavuus teki 
niistä opettavaisia, johti se myös tunnesiteen muodostumiseen pöydän ja 
sen suunnittelijan välille. Psyykkisen energian, josta Csikszentmihalyi ja 
Roschberg-Halton (1981) puhuivat, sijoittaminen ja sen vaikutukset koet-
tiin hyvin konkreettisella tavalla. Koska haasteet pöydän suunnittelussa ja 



Kuva 97. Iki-ruokapöytä.



Kuvat 98–101. Ruokapöydän jalat ja niitä yhdistävä sarja ovat pöytälevyssä kiinni ruuveilla, jotka 
voidaan tarvittaessa irrottaa ja kiinnittää uudelleen.



Kuvat 102–104. Pöytälevyn viistetyt sivut saavat aikaan mielenkiintoisen kontrastin ohuiden reunojen 
sekä pöydänjalkojen ja pöytälevyn sen todellisen paksuuden paljastavien päätyjen välillä.



Kuvat 105–108. Kun tarjotin lasketaan paikalleen ruokapöydän keskelle, sen reunat uppoavat 
pöytälevyn tasoon, jolloin pöydän koko pinta-ala on käytettävissä.



Kuvat 109–111. Tarjotin koostuu reunoista ja pohjalevystä, jotka eivät ole toisissaan kiinni. 
Tämä rakenne mahdollistaa tarjottimen toiminnan lisäksi sen helpon puhtaana pitämisen.
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pöydässä oli enemmän yksityiskohtia kuin alun perin olisi haluttu. Tämän 
takia pöytä oli alkanut näyttää paikoitellen varsin tekniseltä. Prototyypin 
valmistuttua kuitenkin huomattiin, että jos pöytää katsoessa etsii syitä sen 
teknisten yksityiskohtien olemassaololle, siirtyy huomio lopulta pöydän 
valmistusmateriaaliin. Nämä yksityiskohdat ovat nimittäin enimmäkseen 
seurausta puun elämisestä johtuvien ongelmien ratkaisemisesta. Tällä aja-
teltiin olevan merkitystä esimerkiksi tilanteessa, jossa illallisvieraat odotta-
vat pöydän ääressä ruokaa katsoen tyhjää tarjottimen syvennystä. Tällöin 
tapit syvennyksessä saattavat herättää kysymyksiä, jotka voivat johtaa pöy-
dän rakenteen tarkempaan tarkasteluun ja lopulta keskusteluun pöydän 
valmistusmateriaalista ja siihen liittyvistä merkityksistä.

Vaikka pöydän ulkonäköön oltiin prototyypin valmistuttua pääosin 
tyytyväisiä, löydettiin myös parannuskohteita. Eniten pöydässä jäivät 
häiritsemään tarjottimen syvennyksessä olevat tapit. Nimittäin keskei-
sellä paikalla olevat tapit ovat poikkileikkaukseltaan pyöreitä, kun kaikki 
muu pöydässä on kulmikasta. Vaikka tapit ovat suurimman osan ajasta 
piilossa tarjottimen alla, ja ne ovat pyöreitä käytännön syistä, korva-
taan ne todennäköisesti toisenlaisella ratkaisulla, jos pöydän kehittä-
mistä vielä jatketaan. Jatkokehitys tarkoittaisi luultavasti myös pöydän 
koon uudelleenarviointia, koska ainakin esteettisestä näkökulmasta kat-
sottuna pöytä voisi olla hieman pidempi. Prototyypin valmistumisen 
myötä pöydän ulkonäölle asetetut tavoitteet katsottiin kuitenkin tulleen 
saavutetuiksi.

Ruokapöydän toiminnallisuudesta ja käytettävyydestä pyrittiin hank-
kimaan lisää tietoa pienimuotoisen käyttäjätutkimuksen avulla. Samalla 
haluttiin selvittää, millainen ensivaikutelma ihmisille syntyy pöydästä. 
Erityisen kiinnostavaa oli se, yllättyvätkö ihmiset tarjottimen toimin-
nasta. Käyttäjätutkimus oli kaksiosainen. Ensin koehenkilöitä pyydet-
tiin tutustumaan vapaasti ruokapöytään ja samanaikaisesti kertomaan 

Kuvat 112–117. Kun tarjotin otetaan pois paikaltaan, ensin liu’utetaan sormet pöytälevyssä oleviin 
viisteisiin ja nostetaan tarjottimen reunat ylös, minkä jälkeen voidaan ottaa tukeva ote kädensijoista.
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Lähes jokainen koehenkilö kiinnitti pöydässä ensimmäisenä huomion 
tarjottimeen, vaikka se, mihin tarjotinta käytetään, ei ollut heti ilmeistä 
kaikille. Monelle tarjottimen pohjalevystä tuli ensimmäisenä mieleen leik-
kuulauta, ja jotkut odottivat löytävänsä sen alta esimerkiksi jonkinlaisen 
elektronisen laitteen. Kaikki koehenkilöt kuitenkin tunnistivat tarjotti-
men käyttötarkoituksen nostettuaan sen pois syvennyksestään, jolloin he 
myös poikkeuksetta yllättyivät sen toiminnasta. Yhtä mieluisa havainto oli 
se, että koehenkilöt suoriutuivat tehtävästään vaikeuksitta eivätkä löytä-
neet suoraan tarjottimen toimintaan tai käyttöön liittyviä ongelmia. Osa 
koehenkilöistä ilmaisi silti huolensa siitä, että tarjottimen takia pöydällä 
ei voida pitää pöytäliinaa tai -tabletteja eikä kattaukselle jää paljon tilaa. 
Lisäksi koehenkilöt eivät olleet aina varmoja, mihin he tarjotinta tarvit-
sisivat. Kaiken kaikkiaan tarjotinta pidettiin kuitenkin kekseliäänä ja sen 
nähtiin tuovan pöydälle lisäarvoa.

Tarjottimeen tutustumisen jälkeen koehenkilöiden huomio kiinnittyi 
yleensä pöytälevyn viistettyihin reunoihin sekä pöytälevyn ja pöydänjal-
kojen väliseen yhtymäkohtaan. Näitä yksityiskohtia pöydän ulkomuo-
dossa pidettiin persoonallisina ja mielenkiintoisina. Lisäksi monet panivat 
merkille pöydän muotoilun yhtenäisyyden, joka tulee esille nimenomaan 
pöydän viistetyissä muodoissa. Toisaalta yksi koehenkilö huomautti jo 
aiemmin mainitusta epäkohdasta pöydän muotoilussa, eli tarjottimen 
syvennyksen tapeista, jotka ovat ongelma nimenomaan yhtenäisyyden 
kannalta.

Viimeistään varsinaisia tutkimustilanteita seuranneissa keskustelussa 
lähes kaikki koehenkilöt sanoivat pöydän näyttävän ”jykevältä”. Tämä tul-
kittiin niin, että pyrkimyksessä korostaa pöydän materiaalisuutta oli onnis-
tuttu. Kuitenkin vain muutama koehenkilö puhui nimenomaan pöydän 
valmistusmateriaalista. Ilmeisesti materiaalin, tai ainakin siihen liittyvien 
syvempien merkitysten, tiedostaminen vaatii useimmissa tapauksissa, että 
pöydän kanssa ollaan kauemmin tekemisissä. Kun koehenkilöt kuiten-
kin kuvailivat pöydän materiaalia, kehuivat he sen ulkonäköä ”hyvännä-
köiseksi” ja ”kutsuvaksi” tai sanoivat sen näyttävän ”tavalliselta”. Lisäksi 

havainnoistaan ja tuntemuksistaan (Kuva 118). Tarvittaessa heitä kan-
nustettiin kysymysten avulla ilmaisemaan ajatuksensa, ja he saivat myös 
itse esittää kysymyksiä halutessaan. Tämän jälkeen koehenkilöille annet-
tiin pieni tehtävä, jossa tarjotinta hyväksi käyttäen täysi isokokoinen vesi-
lasi tuotiin pöytään. Varsinaista tutkimustilannetta seurasi aina myös 
suunnittelematon avoin keskustelu, joka osoittautui lopulta arvokkaim-
maksi osaksi tutkimusta. Tutkimuksen luonne kuitenkin muuttui hie-
man, kun 5–10 minuuttia kestäviksi suunnitellut tilanteet kestivät aina 
huomattavasti kauemmin. Tutkimustilanteiden pitkittymistä edesaut-
toi se, että tutkimukseen osallistuneet 10 henkilöä olivat joko koulutuk-
seltaan muotoilijoita tai muuten kiinnostuneita muotoilusta. He olivat 
siis innokkaita keskustelemaan pöydästä. Joka tapauksessa tutkimuksen 
aikana käydyt keskustelut tarjosivat arvokasta tietoa ruokapöydän toi-
minnallisuuden ja käytettävyyden lisäksi myös siitä syntyvästä esteettisestä 
vaikutelmasta.

Kuva 118. Käyttäjätutkimuksen haastattelutilanne. 
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menestyksekkäästi kirjallisuudessa ehdotettuja ja siitä johdettuja kei-
noja edesauttaa esineisiin kiintymistä. Toisin sanoen sen avulla pystyttiin 
havainnollistamaan työn teoriasisältöä.

Pöydän voidaan myös sanoa olevan esimerkki kestävästä muotoilusta. 
Se omaa pitkän käyttöiän edellytykset, mikä vähentää sen valmistuksesta 
aiheutuvien ympäristövaikutusten merkitystä. Tosin ainakin prototyypin 
valmistuksessa vaikutukset ympäristöön jäivät vähäisiksi; käytetty puu-
materiaali on peräisin noin sadan kilometrin päässä kasvavista metsistä, 
ja myös puuvaha, jota käytettiin pintakäsittelyssä, on valmistettu uusiu-
tuvista kasviraaka-aineista. Lisäksi pöydän valmistuksessa voidaan käyttää 
materiaalia tehokkaasti, eikä paljon aikaa vieville työvaiheille ole tarvetta.  
Näin ollen, jos pöytä tuotaisiin markkinoille, pysyisivät sen valmistuskus-
tannukset kohtuullisella tasolla, vaikka valmistuksen työkustannukset oli-
sivat useimpia markkinoilla olevia pöytiä korkeammat. Loppujen lopuksi, 
vaikka pöytä ei ole ratkaisu nykyisestä kulutuskulttuurista johtuviin ongel-
miin, auttaa se osaltaan viemään kulutustottumusten tervehdyttämistä 
koskevaa keskustelua eteenpäin.

massiivipuisten huonekalujen eduista keskustellessa yksi koehenkilö, 
joka ei vielä tässä vaiheessa tiennyt produktion tavoitteista, kutsui pöy-
tää leikkisästi ”ikipöydäksi”. Tämän seurauksena pöydälle päätettiin antaa 
nimeksi Iki. Nimi tuntui osuvalta senkin takia, että sanalla iki tarkoitetaan 
japaninkielessä esteettistä ihannetta, jonka perusta on vuorovaikutuksessa 
(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013).

Se, että koehenkilöt odottivat löytävänsä tarjottimen alta esimerkiksi 
TV-ruudun tai pitivät ruokapöydän valmistusmateriaalia arkisena, herätti 
epäilyksen käyttäjätutkimukselle valitun ympäristön vaikutuksesta hei-
dän odotuksiinsa ja tuntemuksiinsa. Tutkimus toteutettiin Aalto-yliopis-
ton taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa muotoilun laitoksen tiloissa, 
jossa on totuttu näkemään niin uusinta tekniikkaa kuin koivupuisia kalus-
teitakin. Tämän takia pöydästä olisi voinut syntyä erilainen vaikutelma, 
jos se olisi nähty ensimmäistä kertaa esimerkiksi käyttöympäristössään. 
Tutkimusjärjestelyiden muuttaminen ei silti olisi tehnyt tutkimuksen 
avulla saadusta tiedosta välttämättä yhtään käyttökelpoisempaa, koska 
tavallisesti ensivaikutelma tuotteista syntyy joka tapauksessa muualla kuin 
niiden oikeassa ympäristössä. Koehenkilöt yhtyivät tähän mielipiteeseen.

Kuten sanottua, tämän työn puitteissa ei ollut mahdollista löytää 
tyhjentävää vastausta siihen, tarjoaako ruokapöytä tavallista paremman 
mahdollisuuden siihen kiintymiseen tai mikä vaikutus sen valmistusma-
teriaalilla on tähän. Käyttäjätutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin 
sanoa, että pöydälle onnistuttiin antamaan sellaisia ominaisuuksia, jotka 
ainakin teoriassa lisäävät siihen kiintymisen todennäköisyyttä. Koehen-
kilöt siis yllättyivät pöydän toiminnallisuudesta, pitivät sen ulkonäöstä 
ja tunnistivat sen vahvasti materiaalisen luonteen. Pöytä jätti myös löy-
dettävää, eli kaikki sen ominaisuudet ja yksityiskohdat eivät tulleet esille 
ensimmäisellä tutustumiskerralla. Tämä antaa olettaa, että pöytä voi jat-
kaa omistajansa yllättämistä myös sen hankinnan jälkeen. Tämän kaiken 
lisäksi massiivipuisten esineiden niihin kiintymistä edistävät ominaisuudet 
ja erityisesti koivupuuhun liittyvät merkitykset ovat luonnostaan osa pöy-
tää. Lopulta voidaan todeta, että ruokapöydän suunnittelussa sovellettiin 
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Päätelmät
Tätä työtä aloitettaessa ei oltu varmoja siitä, että materiaaleilla on mahdol-
lista vaikuttaa ihmisten ja esineiden välisiin tunnesiteisiin. Kirjallisuudesta 
tai sen ulkopuolelta ei löydetty mainintaa materiaalien käytöstä esinei-
siin kohdistuvan kiintymyksen lisäämiseen. Tästä huolimatta tehtiin ole-
tus, että ihmiset liittävät materiaaleihin merkityksiä, jotka tekevät niistä 
valmistetuista esineistä omistajiensa silmissä enemmän kuin vain raken-
neosiensa summia. Esineisiin kiintymiseen ja materiaalien semiotiikkaan 
liittyvien tutkimusten väliltä löydetyt yhteydet viittaavat siihen, että tämä 
oletus pitää paikkansa.

Esineen merkityksellisyyttä voidaan lisätä materiaalien semioottisten 
ominaisuuksien avulla monin eri tavoin. Helpointa se on käyttämällä 
hyväksi materiaalien sisältämiä yksittäisiä merkityksiä. Niistä käyttö-
kelpoisimpia ovat kaikista laajimmin ymmärrettävät, kuten materiaalien 
mekaanisiin ominaisuuksiin, rahalliseen arvoon tai luonnonmukaisuu-
teen liittyvät merkitykset. Vaikeampaa sen sijaan on rakentaa merki-
tysten yhdistelmiä yhden tai useamman materiaalin avulla. Tällöin on 
kuitenkin mahdollista luoda vähemmän tulkinnanvaraisia, kokonaisval-
taisempia mielikuvia, jotka voivat viitata esimerkiksi tietynlaiseen elä-
mäntyyliin. Silti toimivin tapa edistää esineeseen kiintymistä materiaalien 
merkitysten välityksellä on luultavasti sen valmistaminen jostain tietystä 

Luku 5
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Erityisesti materiaalien mekaaniset ominaisuudet ovat tärkeitä myös 
sen takia, että ne määrittävät suurelta osin esineiden kulumiskäyttäyty-
misen. Kestävyys on tietysti edellytys pitkäikäisyydelle, mutta materiaa-
lien hallittu kuluminen on esineisiin kiintymisen kannalta vähintään yhtä 
toivottu ominaisuus. Pienet naarmut ja kolhut nimittäin tekevät esineistä 
persoonallisia ja kertovat niiden omistajiensa kanssa jakamasta historiasta. 
Valitettavasti tämä ajattelu sopii huonosti yhteen länsimaisen kulutuskult-
tuurin kanssa. Sen kannattajien onkin helpompi samaistua perinteiseen 
japanilaiseen estetiikkaan, jossa kaiken aineellisen katoavaisuutta juhlitaan 
ja esineiden ikääntyminen on tervetullut ilmiö. Japanilaisten esteettisten 
ihanteiden tutkimisesta voi olla apua myös tuotesuunnittelijoille, jotka 
pyrkivät lisäämään tuotteiden merkityksellisyyttä materiaalien kulumi-
sen kautta.

Tämän työn produktio-osuus antoi mahdollisuuden tutkia teoreet-
tista tutkimusta syvällisemmin sitä, miten materiaaleja voidaan käyttää 
esineisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämiseen. Produktiota voidaan 
pitää onnistuneena, koska sen avulla pystyttiin havainnollistamaan työn 
teoriaosassa esiteltyjä vaikutuskeinoja. On kuitenkin mahdotonta vastata 
yksiselitteisesti siihen, onnistuttiinko suunnittelemaan tuote, johon on 
tavallista helpompi kiintyä, ja miten sen valmistusmateriaalit vaikuttavat 
tähän. Kun yritetään edesauttaa tuotteeseen kiintymistä, vaikeinta onkin 
sen suunnittelussa tehtävien valintojen oikeellisuudesta varmistuminen. 
Yleensä voidaan vain selvittää, syntyykö tuotteesta halutunlainen ensivai-
kutelma ja käytetäänkö sitä niin kuin on suunniteltu. Näin tehtiin myös 
ruokapöydän tapauksessa – vastaus molempiin edellä oleviin kysymyksiin 
oli myönteinen. Joka tapauksessa produktion suurin ansio on se, että sen 
avulla opittiin paljon materiaalien käytöstä esineiden merkityksellisyyden 
lisäämiseksi. Lisäksi ruokapöydän prototyypin valmistaminen tarjosi lisää 
todisteita siitä, että yksi esineisiin kiintymiseen eniten vaikuttavista teki-
jöistä on työn tekeminen niiden eteen.

Esineisiin kiintymistä on selvästi tutkittava vielä lisää, jotta sitä voi-
taisiin edesauttaa systemaattisesti tuotesuunnittelun keinoin. Esimerkiksi 

materiaalikappaleesta, johon sisältyy esineen omistajalle tärkeä muisto tai 
häntä puhutteleva tarina.

Edellä kuvattujen vaikutuskeinojen tehokkuuden voidaan olettaa 
kasvavan siinä järjestyksessä kuin ne mainittiin. Tähän on kaksi syytä. 
Ensinnäkin, mitä henkilökohtaisemmiksi esineen viestimät merkitykset 
koetaan, sitä enemmän ne vaikuttavat siihen kiintymiseen. Tällä on kään-
töpuolensa: kun materiaaleihin kiinteästi liittyviä merkityksiä käytetään 
tuotteeseen kiintymisen edistämiseen, joudutaan tekemään kompromissi 
tuotteen merkityksellisyyden ja kohderyhmän koon välillä. Toinen syy 
on se, että esineeseen kiintyäkseen on sen omistajan pidettävä sitä ainut-
laatuisena ja korvaamattomana. Materiaalien merkitykset ovat kuitenkin 
harvoin erottamaton osa esinettä, ja jos näin ei ole, niin jokin toinen esine 
voi ottaa sen paikan näiden merkitysten välittäjänä. Materiaalien semioot-
tisten ominaisuuksien hyödyntämistä vaikeuttaa myös se, että kontekstilla 
on aina ratkaiseva vaikutus siihen, miten esineiden sisältämät merkityk-
set tulkitaan. Näistä syistä materiaalien ominaisuuksia on usein käytet-
tävä monipuolisemmin hyväksi, jos niiden avulla aiotaan todella vaikuttaa 
ihmisten ja esineiden välisiin tunnesiteisiin.

Yksi tämän työn yllättävimmistä havainnoista oli se, miten tärkeitä 
materiaalien fyysiset ominaisuudet ovat esineisiin kiintymisen kannalta. 
Materiaalit vaikuttavat suuresti siihen, miltä niistä valmistetut esineet 
näyttävät, tuntuvat, tuoksuvat ja kuulostavat. Koska esineisiin kohdistu-
van kiintymyksen voidaan nähdä muodostuvan niihin liittyvistä koke-
muksista, jotka vuorostaan perustuvat välittömiin tuntemuksiin, on 
materiaalien aistein havaittavilla ominaisuuksilla suora yhteys esineisiin 
kiintymiseen. Erityisen kiinnostava mahdollisuus on materiaalien avulla 
luotavien visuaalis-taktiilisten epäjohdonmukaisuuksien käyttö esinei-
den yllätyksellisyyden lisäämiseen. Yllätyksellisyyden on näet sanottu 
tekevän esineistä nautinnollisempia ja edesauttavan näin niihin kiinty-
mistä. Esineen sisältämät yllätykset voivat lisätä myös siihen liittyvää 
sosiaalista kanssakäymistä, millä voi olla vielä suurempi vaikutus siihen 
kiintymiseen.
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vastaus tässä työssä esitettyyn kysymykseen eli siihen, miten esineisiin koh-
distuvaa kiintymystä voidaan lisätä materiaalien avulla, on vielä suurelta 
osin pimeän peitossa. Suurin tarve on tutkimuksille, joissa seurataan muu-
toksia ihmisten ja esineiden välisissä suhteissa pitkällä aikavälillä. Erityi-
sen hyödyllisiä nämä tutkimukset ovat, jos niissä pystytään tunnistamaan 
esineiden ominaisuuksia, jotka vaikuttavat myönteisesti niihin kiintymi-
seen. Toisaalta lisätutkimusten kanssa yhtä tärkeää on, että tuotesuunnit-
telijat yrittävät soveltaa jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Sen lisäksi, että 
nämä yritykset voivat poikia harvinaislaatuisia tuotteita, voivat ne toimia 
keskustelunavauksina, jotka auttavat viemään sekä esineisiin kiintymistä 
että ihmisten kulutustottumuksia myös laajemmin käsittelevää tutkimusta 
eteenpäin. Näin tietysti toivotaan tapahtuvan myös tämän työn kohdalla.

Vaikka tuotteen siihen kiintymistä edistävät ominaisuudet voivat 
muun muassa välillisesti pienentää sen ympäristövaikutuksia, ovat ne 
silti aina toissijaisia tuotteelle suurimman markkinaedun antaviin omi-
naisuuksiin verrattuna. Esimerkiksi tuotteista aiheutuvien ympäristöhait-
tojen vähentäminen nimittäin vaatii, että ympäristöystävälliset tuotteet 
menestyvät ja korvaavat markkinoilla vähemmän ympäristöystävällisiä 
tuotteita. Ei ole silti vaikea nähdä, miten keskittyminen tuotteiden myyn-
nin lisäämisen sijaan niiden merkityksellisyyden lisäämiseen voi johtaa 
myös taloudelliseen hyötyyn. Erityisesti suomalaisten yritysten kannalta 
tämä on mielenkiintoinen näkökulma, koska keskimääräistä suurem-
pien tuotantokustannusten takia Suomessa kannattaa valmistaa korkean 
jalostusarvon tuotteita. Toivottavaa kuitenkin on, että ympäristölainsää-
dännön tiukentumisen ja kuluttajien asennemuutosten seurauksena se, 
miten tuotteita suunnitellaan, valmistetaan ja markkinoidaan, muuttuu 
lopulta maailmanlaajuisesti. Ehkä pitkäikäisiksi suunnitellut tuotteet, 
jotka ovat omistajilleen aidosti merkityksellisiä, toimivat vielä joskus 
ympäri maailmaa esimerkkeinä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien 
yhdistämisestä.
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