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Osa 1 Työn esiTTely

Johdanto

90% tänään käytetyistä luonnonvaroista 
päätyy jätteeksi seuraavan kolmen kuu-
kauden sisällä (Thackara 2011, 44).

”Mikäli kaikki kuluttaisivat kuin suo-
malaiset, tarvitsisimme yli kolme maa-
palloa” (WWF, 2014).

Luonnonvarojen väheneminen on yksi 
niistä asioista, jotka muotoilijoilla on 
väistämättä edessään. Alistair Fuad-Lu-
ken (2007, 25-26) mukaan kestävä muo-
toilu ei ole tarpeeksi usein muotoilijan 
kiinnostuksen kohteena. Hänen mielestään 
muotoilijoilla on puutteelliset taidot 
ja vain vähän vaikutusvaltaa päättäjiin. 
Se, mikä voitaisiin tulkita muotoilijan 
kunnianhimon vähäisyytenä, on selitet-
tävissä tuottajien, kuluttajien ja muo-
toilijoiden monimutkaisella suhteella, 
jossa jokainen osapuoli on kykenemätön 
tai haluton toimimaan itsekseen.
Näennäisesti on olemassa loputon vali-
koima keinoja, joilla muotoilija 

voi lähestyä kestävää kehitystä tänä 
päivänä. Tästä huolimatta kysymys, 
jonka muotoilija saa eteensä lähesty-
essään kestävän kehityksen suunnittelua 
on, miksi suunnitella mitään ollenkaan? 
Ensi alkuun kysymys saattaa vaikuttaa 
oivaltavalta ja tarkoituksenmukaiselta. 
Se syntyi kestävän muotoilun keskustelun 
luonnollisena seurauksena ja sen ydin on 
juurtunut vähentämisen ja minimoimisen 
vaikutuksiin. Lähemmin tutkittaessa huo-
maamme, että kuluttaminen on sekä luon-
nollista että oleellista ihmisen käyt-
täytymisessä. Ihmisen käyttäytymistä ei 
tulisi nähdä vain kaikkien ongelmien 
perimmäisenä syynä. Näin ajattelemalla 
päädytään usein loppupäätelmään olla 
kuluttamatta, olla omistamatta – pärjätä 
ilman. Kuitenkin, tällainen refleksin-
omainen vastaus ongelmiin, joita koh-
taamme on ristiriidassa ihmisen motivaa-
tioiden kanssa – luo, tuota ja kuluta. 
(Chapman & Gant 2007, 6; Walker 2009.) 
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Kulutuksen vähentäminen ei välttämättä 
ole ratkaisu. Jos vähentäisimme kulutus-
tamme, kehitys ja uuden keksiminen hidas-
tuisivat ja tarve kestävämmille tuot-
teille lakkaisi olemasta. Muotoilu on 
tarpeellista, välttämätöntä ja arvokas 
uuden keksimisen ja innovaatioiden pro-
sessi, jolla on mahdollisuus johdattaa 
meidät lähemmäs kestävämpää yhteiskun-
taa, jossa muotoilemme kestävää kulu-
tusta. Muotoilijana on epärealistista 
ajatella yksin pelastavansa maailman 
ja sen tavoitteleminen on myös riskial-
tista, koska se asettaa tavoitteeksi 
mahdottomuuden (utopian) ja takaa näin 
epäonnistumisen. Sen sijaan muotoilijan 
tehtävä on suunnitella tavalla, joka 
mahdollistaa mitattavan, strategisen 
edistymisen. Näin ollen kuluttamista ei 
pitäisi enää jakaa kuluttamiseen ja ei 
kuluttamiseen – erityisesti kun otetaan 
huomioon, että muotoilun kontekstissa 
kuluttamatta jättäminen tarkoittaa olla 
suunnittelematta. (Chapman & Gant 2007, 
7.)
Ongelmana on, ettei hyvin toimeentuleva 
ihminen arvosta sitä mitä hän omistaa. 
Elämme yltäkylläisyyden aikaa, jossa 
länsimainen ihminen rypee tavarapaljou-
dessa. Materialistisessa maailmassa se 
mitä omistat, määrittelee sen kuka olet. 
Ihmiset etääntyvät yhä kauemmas elävästä 
tuntumasta esineisiin ja ympäristöön. 
Kaikki hoidetaan teknologiaa hyväksi 
käyttäen. Työnteko on suorittamista 
ja yhteyksiä ylläpidetään tietokonei-
den, matkapuhelinten ja muun tekniikan 
avulla. Myös kotona koneet tekevät yhä 
enemmän ihmisen puolesta. Ja kuitenkin 
ihminen on olento, jolla on sekä kyky 
että halu käyttää kaikkia aistejaan. 

Tavaroiden kuluttaminen, ostaminen ja 
käyttäminen eivät enää riitä tyydyt-
tämään ihmisten terpeita ja toiveita. 
Ihmiset haluavat jotakin, joka vapaut-
taa, yllättää ja antaa mahdollisuuden 
nauttia elämästä. (Lindroos & Nyman & 
Lindroos 2005, 139–141.)
Roosa Murto (2014) kritisoi viime vuoden 
loppupuolella Helsingin Sanomien kolum-
nissaan kierrättämistä ja sitä, kuinka 
siitä on tullut vain tekosyy kuluttaa 
enemmän hyvällä omatunnolla. Hän toteaa, 
etteivät ihmiset enää arvosta toisiaan 
tai maailmaa sen enempää kuin omaisuut-
taankaan. Murto kuuluttaa uudenlaisten 
asenteiden perään, jossa keskitytään 
tavaroiden haalimisen ja karsimisen 
sijasta niiden arvostamiseen. Monet 
yhtyvät Murron ajatuksiin esineiden 
arvostamisen puutteesta. Kuinka muotoi-
lija voisi suunnittelullaan vaikuttaa 
asenteiden muuttumiseen?
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Tutkimusongelma ja tavoite

Käsittelen opinnäytteessäni käyttä-
jän osallistamista tuotesuunnittelu- ja 
valmistusprosessiin tee-se-itse -kon-
septia hyödyntäen. Tarkoituksena on 
pyrkiä yhdistämään osallistava suun-
nittelu (participatory design/co-de-
sign) ja itse tekeminen (Tee se itse, 
DIY). Toiminta tähtää muotoiluproses-
sin ja suunnitellun tuotteen potenti-
aalin maksimoimiseen käyttäjän ja eko-
logisuuden näkökulmasta. Tutkimustietoa 
aiheesta löytyy jonkin verran, mutta 
se on laaja-alaista ja yltää käytännön 
tasolle vain satunnaisesti. Tässä opin-
näytteessä pyrin selvittämään, millä 
tavalla aiempien tutkimusten tuloksia 
voisi hyödyntää tuotteen suunnittelussa 
käytännössä.
Tutkijat, kuten Paul Atkinson (2006, 
1) ovat nähneet itse tekemisen olevan 
ammattimaisen muotoilun vastakohta. 
Onko mahdollista yhdistää kaksi käsi-
tettä, joista toinen nähdään ammatti-
maisena toimintana ja toinen on leima-

utunut amatöörimäiseksi puuhasteluksi. 
Toiseksi ihmisten kulutustottumukset 
ja luonnonvarojen väheneminen luovat 
ilmeisen ongelman, johon monet muotoi-
lijat ja tutkijat ovat yrittäneet keksiä 
ratkaisua jo vuosikymmenien ajan. Miten 
siis muotoilija voisi toimillaan edistää 
vastuuntuntoista asennetta muotoilun 
avulla?
En tähtää opinnäytteessäni kaikki ongel-
mat ratkaisevaan lopputulokseen, mutta 
tutkin ihmisten ajattelumalleja ja 
käyttäytymistä sekä pyrin vaikuttamaan 
niihin tuotesuunnittelun avulla.
Opinnäytteen tavoitteena on suunnitella 
elinkaareltaan pitkäikäinen tuote, joka 
kannustaisi käyttäjää hyödyntämään omaa 
luovuuttaan ja erityisiä taitojaan. 
Miten muotoilija voisi kannustaa pit-
käaikaiseen tuotteiden käyttöön? Yksi 
kiinnostava esimerkki on tuotekiinty-
mys. Tuotekiintymyksen on todettu edis-
tävän tuotetyytyväisyyttä ja tyytyväinen 
käyttäjä mitä todennäköisemmin säilyt-
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tää tuotteen pidempään ja pitää siitä 
parempaa huolta. Panostamalla omaa aikaa 
ja osaamistaan tuotteeseen käyttäjälle 
tarjotaan mahdollisuus kiintyä siihen. 
Pyrin jättämään käyttäjälle enemmän vas-
tuuta tuotteen suunnittelussa ja vii-
meistelyssä.
Tuote on muotoilijan ja kuluttajan 
yhteinen projekti. Tuote olisi käyttä-
jän toimesta muokattavissa ulkonäöltään 
ja osin käyttötarkoitukseltaan käyttä-
jän henkilökohtaisen maun mukaiseksi. 
Käyttäjä kokoaa tuotteen ja voi muokata 
sitä mielensä mukaan (esimerkiksi jonkin 
osan voi lisätä tai poistaa, se voidaan 
pintakäsitellä jne.). Prosessin päät-
teeksi käyttäjällä on muotoilijan muo-
toilema tuote, jota hän on tuunannut 
valitsemallaan tavalla ja johon käyt-
täjä on mahdollisesti kiintynyt (Atkin-
son 2006). Tuotteen kokoamisen ja muok-
kaamisen lopputuloksena tuote on uniikki 
ja käyttäjänsä näköinen.
Opinnäytetyö jakautuu neljään osaan: 
työn esittelyyn, tutkimukselliseen 
osaan, produktio-osaan ja yhteenvetoon. 
Tuotesuunnitteluprosessia tukemaan 
toteutin sähköisen kyselytutkimuksen 
sekä tuotesuunnitteluprosessin lopuksi 
suppean käyttäjätutkimuksen. Näillä 
pyrin saamaan tietoa ihmisten ajatuk-
sista, toiveista ja tarpeista liittyen 
tuotesuunnitteluun ja itsetekemiseen.
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OSA2
Tutkimus osallistavasta 
tuotesuunnitteluprosessista
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Harva muotoilija voi enää tänä päivänä 
sivuuttaa suunnittelemiensa tuotteiden 
vaikutuksia maailman ehtyviin luonnon-
varoihin. On mietittävä keinoja vähentää 
kulutusta ja toisaalta keinoja suunnata 
kulutus toisaalle. Tuotteen ekologi-
suus paranee muun muassa kasvattamalla 
sen käyttöikää. Käyttöikää voidaan kas-
vattaa monin keinoin, yhtenä esimerk-
kinä lisäämällä käyttäjän kiintymystä 
tuotteeseen. Tuotekiintymystä voidaan 
lisätä esimerkiksi tuotteen yksilöllis-
tämisellä, personoimisella tai muokat-
tavuudella.
Muotoilu on yleisesti ottaen hyvin sosi-
aalista. Se käsittää laajan skaalan eri-
laisia toimintoja ongelmanratkaisusta 
ideointiin, konseptointiin, yksityis-
kohtaiseen suunnitteluun, valmistami-
seen tai rakentamiseen, toimintoihin tai 
käyttöön ja käytöstä poistoon, kierrä-
tykseen tai uudelleenkäyttöön. Muotoilun 
vieminen osallistavampaan suuntaan on 
osa vastuullisen ja sosiaalisesti suun-

tautuneen muotoilijan olemusta. (Fuad-
Luke 2009, 155.) Ennen kaikkea osallis-
taminen aktivoi ihmisiä sen sijaan, että 
he olisivat vain passiivisia vastaanot-
tajia (Fuad-Luke 2009, 146–147). Muo-
toilun koulutuksessa rivien välistä voi 
usein lukea ajatuksen: Käyttäjä ei tiedä 
mitä haluaa, on muotoilijan tehtävä sel-
vittää se. Mielestäni lausahduksessa on 
käyttäjän väheksymisen kaiku, vaikka 
toisaalta siinä saattaa olla pieni 
totuudenkin jyvä. Ehkä ennemminkin 
pitäisi sanoa, että muotoilija palvelee 
käyttäjää ja auttaa häntä tarkentamaan 
mitä hän todellisuudessa haluaa tai tar-
vitsee.
Opinnäytetyössä on käytetty tutkimuksen 
pohjana pääasiassa kolmea teosta sekä 
niitä tukevia muita tekstejä. Mugge, 
Schoormans ja Schifferstein (2008) jul-
kaisema tutkimus Product Attachment: 
Design Strategies to Stimulate the 
Emotional Bonding to Products paneu-
tuu tuotekiintymyksen edesauttamiseen 

Aluksi
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tuotesuunnittelussa. Hendrik Schif-
fersteinin ja Elly Zwartkruis-Pelg-
rimin (2008) artikkeli Consumer-Pro-
duct Attachment: Measurement and Design 
Implications International Journal of 
Design -lehdessä paneutuu myös kulut-
tajan ja tuotteen väliseen suhteeseen, 
mutta ottaa lähtökohdaksi kestävän kehi-
tyksen. Kolmas teos, johon tässä opin-
näytteessä useasti viitataan, on Paul 
Atkinsonin (2006) julkaisu Do It Your-
self: Democracy and Design. Atkinson 
kirjoittaa itse tekemisestä, jonka hän 
näkee olevan vastakohta ammattimaiselle 
muotoilulle. Vaikka artikkeli sisältää 
paljon tietoa itse tekemisen historiasta 
ja sen määrittelemisestä, siinä pohdi-
taan myös itse tekemisestä identiteetin 
rakentajana ja ylläpitäjänä.
Seuraavissa kappaleissa on avattu muu-
tamia aiheeseen liittyviä käsitteitä.

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (engl. 
user-centered design) ilmaantui 1980-
luvulla tuotekehittelyssä, missä joukko 
käyttäjiä kutsuttiin kommentoimaan 
tuotteita muotoiluprosessin tietyssä 
vaiheessa, erityisesti alkuvaiheen kon-
septeja ja prototyyppejä. Käyttäjäkes-
keinen suunnittelu on nykyään yleisty-
nyt toimintatapa, mutta se kehittyy koko 
ajan, eikä keskity enää pelkästään ergo-
nomian ja käytettävyyden tutkimiseen. 
Sitä voi hyödyntää missä muotoiluproses-
sin vaiheessa tahansa. Uusia menetelmiä 
kehitetään keräämään tietoa esimerkiksi 
estetiikan ja muodon kokemisesta, suun-
nittelun kohteen sopivuudesta käyttäjän 
elämäntapaan ja sen sopivuudesta arjen 
toimintaan. Käyttäjäkeskeisessä suun-

nittelussa luodaan vuorovaikutus käyt-
täjiin jo suunnitteluprosessin alussa 
ja sitä pyritään ylläpitämään koko pro-
sessin ajan. Tavoitteena on tuoda ymmär-
rystä käyttäjän todellisista tarpeista 
mukaan suunnitteluun. (Fuad-Luke 2009, 
155; Mattelmäki 2006, 32.)

Osallistava suunnittelu
Osallistava suunnittelu (engl. parti-
cipatory tai inclusive design) on yksi 
käyttäjäkeskeisen muotoilun (engl. 
user-centered design) lähestymistavoista 
(Aalto-yliopisto 2013). Se sai alkunsa 
Skandinaviassa 1970-luvulla, jolloin 
sitä tosin kutsuttiin nimellä yhteis-
suunnittelu (engl. cooperative design). 
Osallistava suunnittelu syntyi osana 
skandinaavista työpaikkademokratialii-
kettä. Taustalla oli ajatus demokrati-
asta, joka liittyi tarpeeseen yhdistää 
monenlaista tietämystä monimutkaisten 
suunnitteluongelmien ratkaisemiseksi. 
(Ylitalo-Kallio 2012, 1.) Englanninkie-
linen Wikipedia (participatory design 
2014) määrittelee osallistavan suunnit-
telun muotoilun lähestymistavaksi, joka 
tähtää kaikkien toimijoiden aktiiviseen 
osallistamiseen muotoiluprosessissa. 
Sen tavoitteena on luoda lopputule-
mia, jotka vastaavat käyttäjiensä kult-
tuurisia, emotionaalisia, henkisiä ja 
käytännön tarpeita. Osallistava suun-
nittelu kutsuu kaikki osallisiksi suun-
nitteluun, on helposti saatavilla ja 
kaikkien yhteiskunnan jäsenten käytet-
tävissä (Fuad-Luke 2009, 155). Osallis-
tavan suunnittelun taustalla on usein 
ajatus parempien palvelujen ja tuottei-
den kehittämisestä sellaisten ihmisten 
kanssa, jotka kuuluvat niihin ryhmiin, 
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jotka tuotteita tai palveluja lopulta 
käyttävät. Käyttäjät ovat omien tar-
peidensa ja toimintatapojensa parhaita 
asiantuntijoita. (Ylitalo-Kallio 2012, 
2.)
Osallistavaa suunnittelua voidaan 
toteuttaa useilla menetelmillä. Mat-
telmäki (2006, 32–37) viittaa Elizabeth 
Sandersin ja Ulay Dandavaten (1999) 
tekemään tutkimukseen, jossa kehotetaan 
tutustumaan käyttäjän kokemukseen kol-
mella tavalla: kuuntelemalla, katsele-
malla ja antamalla mahdollisuus ilmaista 
itseään. Perinteisiä osallistavan suun-
nittelun menetelmiä ovat muun muassa 
markkinatutkimukset, ryhmäkeskustelut, 
kyselyt ja haastattelut. Tuloksena on 
useimmiten lukuja, tilastoja tai tau-
lukoita, joiden avulla saadaan tietoa 
suurista ihmismääristä. Menetelmien 
käyttö perustuu siihen, että ne joko 
kumoavat tai vahvistavat ennalta ole-
tettuja asioita, mutta eivät välttä-
mättä avaa uusia näkökantoja. Tutkimuk-
sen tavoitteena on etenkin suunnittelun 
alkuvaiheessa kerätä tietoa ihmisten 
tunteista, mielihyvästä, arvoista ja 
haaveista. Innovatiivisten menetelmien 
käytön tuloksena saadaan visuaalista ja 
sanallista informaatiota, jonka tavoit-
teena on saada rajattua suunnittelua 
ja etsiä siihen uusia mahdollisuuksia. 
Suunnitteluun tähtäävän tutkimuksen 
tulisi tavoitella samoja ominaisuuksia, 
joita suunnittelutoimintakin sisältää: 
luovuutta ja visualisointikykyä.

Yhteissuunnittelu (co-design)
Osallistavan muotoilun lähestymista-
voille on kasvavaa kiinnostusta, osin 
ehkä siksi, että ongelmat ovat muut-

tuneet yhä monimutkaisemmiksi (Fuad-
Luke 2009, 146–147). Yhteissuunnittelu 
ja osallistava suunnittelu tavoittele-
vat molemmat samaa asiaa; käyttäjien 
osallistamista suunnitteluprosessiin. 
Termien keskinäinen kahnaus alkoi jo 
1970-luvulla ja asia on niin sanotusti 
edelleen pöydällä. (Friedrich 2011.)
Yhteissuunnittelun ehdottomana lähtö-
kohtana on, että tuotteen loppukäyttäjä 
on oikeutettu ilmaisemaan mielipiteensä 
ja vaikuttamaan tuotteen suunnitteluun 
(Fuad-Luke 2009, 147).

Personointi
Yksi tapa osallistaa kuluttajia suun-
nitteluprosessiin on tuotteen personoi-
minen. Kielitoimiston sanakirjan mukaan 
personoida on yhtä kuin kuvitella elol-
liseksi olennoksi, henkilöidä tai elol-
listaa (Grönros ym. 2012, 481). Sen 
synonyymejä ovat mukauttaminen, räätä-
löinti ja kustomointi (Suomisanakirja.
fi; personointi 2013). Tuotteen perso-
nointi määritellään prosessiksi, joka 
määrittää tai muuttaa tuotteen ulkomuo-
toa tai toimintoja kasvattaakseen sen 
henkilökohtaista merkityksellisyyttä 
yksilölle (Mugge ym. 2008, 433).

Tee-se-itse
Tee-se-itse (engl. DIY, muodostuu eng-
lannin kielisistä sanoista Do It Your-
self) Wikipedian (Tee se itse 2013) 
mukaan tarkoittaa sananmukaisesti asian 
tekemistä tai esineen valmistamista 
omatoimisesti. Atkinson (2006, 1) mää-
rittelee itse tekemisen itseään ruok-
kivaksi, itseohjautuvaksi, amatööri-
muotoiluksi ja tuotantoa harjoittavaksi 
toimintaksi, jota toteuttamalla tekijä 
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voi luoda halujaan ja tarpeitaan vas-
taavia tuotteita. Se sallii kuluttajien 
aktiivisen osallistumisen suunnitteluun 
ja suunnitteluprosessiin monella eri 
tasolla. Sillä on mahdollisuus ilmaista 
yksilöllisempää estetiikkaa ilman mas-
satuotannon tai passiivisen kuluttami-
sen tuomia rajoitteita.
Do-It-Yourself -lehden perustaja David 
Johnson määritti tee se itse -boomin 
1950-luvulla teknologisten kehitysten 
mahdollistaessa amatööreille kehitel-
tyjen uusien materiaalien ja työkalu-
jen myymisen. Valmiiksi sekoitettujen 
maalisävyjen myynti metallipurkeissa, 
maalitelan kehittäminen, tapetin myymi-
nen vähittäismyyjien kautta ja sähköllä 
käyvän poran keksiminen sallivat kenen 
tahansa saavuttaa asianmukaisen vaikut-
tavia tuloksia sisustussuunnittelussa ja 
sisustamisessa ilman ammattilaisapua. 
Taitojen leviäminen lehdistön ja tee se 
itse -aikakausilehtien kautta haastoi 
uhan alla olevien ammattien edustajat. 
(Atkinson 2006, 6.)
Itse tekeminen, joka ennen oli Suomessa 
itsestäänselvyys ja josta sittemmin tuli 
jossain määrin hävettävää ja varattomuu-
denkin merkki, on nykyään trendikästä. 
Ennen kädentaidot siirtyivät isältä 
pojalle ja äidiltä tyttärelle, nykyään 
kaupungeissa järjestetään tapahtumia, 
joissa kädentaitoja esitellään ja ope-
tetaan. Nykypäivänä itse tekeminen 
ei välttämättä tarkoita käsihöylällä 
höyläämistä ja käsin kutomista. Uudet 
teknologiat ovat mahdollistaneet esi-
neiden tekemisen itse tavoilla, joista 
ennen ei osattu kuvitellakaan. Vuonna 
2012 Helsingin maailman designpääkau-
punkivuoden vaihtoehdoksi perustettu 

Alternative Design Capital järjesti ison 
tee se itse -tapahtuman WÄRK:festin, 
jossa esiteltiin erilaisia käden taitoja 
kehräämisestä koodaamiseen, 3D-tulos-
tusta ja robotiikkaa. WÄRK:fest järjes-
tettiin toisen kerran lokakuussa 2013. 
Aalto yliopistossakin on edistetty tee-
se-itse -kulttuuria. Se avasi Helsingin 
Arabiaan syksyllä 2012 FabLab -työpajan, 
joka on kaikille avoin. Siellä esimer-
kiksi voi 3D-tulostaa, laser leikata ja 
jyrsiä erilaisia materiaaleja. FabLabin 
konsepti syntyi Massachusetts Institute 
of Technology -yliopistossa Yhdysval-
loissa ja FabLabeja on eri puolilla maa-
ilmaa jo lähes sata. Konsepti perustuu 
hankkeiden avoimeen jakamiseen. (Pöppö-
nen 2013, 40-42.)
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Kaikki muotoiltu teknologia, tuotteet 
ja palvelut herättävät tunteita. Siksi 
tunteet on syytä ottaa huomioon, kun 
suunnitellaan uusia tuotteita kulutta-
jille. (Desmet 2012, 1; Normann 2005.) 
Esineet voivat herättää sekä negatii-
visia että positiivisia tunteita. Esi-
neitä, jotka herättävät positiivisia 
tunteita ostetaan enemmän, käytetään 
enemmän ja ne ovat myös nautinnollisem-
pia käyttää. Tuotesuunnittelu tulisikin 
aloittaa käyttäjien tarpeista ja toi-
veista, jotta se tuottaisi käyttäjäl-
leen mahdollisimman paljon positiivi-
sia elämyksiä. (Hassenzahl 2004, 47.) 
Suunnittelijoiden tulisi tietää tavat, 
joilla käyttäjät muodostavat tunteita 
tuotteita kohtaan ja sitä kautta ymmär-
tää miten erilaiset suunnitteluratkai-
sut vaikuttavat käyttäjän kokemiin tun-
teisiin (Normann 2005). Hassenzahlin 
(2004, 46-47) mukaan yksin käytettävyy-
den parantaminen ei riitä, vaan tuot-
teiden on vedottava myös tunteisiin. 

Haasteena on löytää ratkaisuja, joissa 
yhdistyvät tietoisuus ja tunteet. Suun-
nittelija voi muotoilla ja luoda mah-
dollisuuksia, mutta ei määrittää mitään 
varmaksi. Käyttäjä on lopulta se, joka 
määrittää tuotteen käytön. Hassenzahl 
painottaa ihmisten erilaisten tarpeiden 
tyydyttämista tuotteiden suunnittelun 
lähtökohtana. Tarpeiden tyydyttäminen 
edistää positiivisten tunteiden syn-
tymistä. Mitä useampia tarpeita tuote 
tyydyttää, sitä enemmän se luo mahdol-
lisuuksia positiivisten tunteiden syn-
tymiselle.
Desmet ja Hekkert (2007, 3-5) jakavat 
tuotteisiin liittyvän käyttökokemuk-
sen kolmeen osaan: esteettiseen koke-
mukseen, käyttötarkoitukseen ja tunne-
peräiseen kokemukseen. Esteettisellä 
kokemuksella tarkoitetaan tuotteen 
kykyä miellyttää käyttäjän aisteja, 
kuten näkö-, kuulo- ja tuntoaistia. Toi-
sessa osassa on tietoisuus läsnä. Tul-
kintojensa, kokemustensa, assosiaati-

Tuotesuunnitteluun 
osallistamisen keinoja

Tunteiden vaikutus tuotesuunnitteluun
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oiden sekä persoonallisuutensa kautta 
käyttäjä määrittelee tuotteen merkitse-
vyyden. Kolmas osa, tunneperäiset koke-
mukset, tarkoittaa tuotteiden herättä-
miä tunteita. Tunneperäiset arvioinnit 
tapahtuvat usein tiedostamatta, eikä 
valintoja välttämättä kyetä perustele-
maan. Vaikka käyttökokemus tutkijoiden 
mukaan voidaan selkeästi jakaa näihin 
kolmeen osaan, eivät ne kuitenkaan ole 
toisistaan riippumattomia.
Kuluttajat voivat olla hyvin kiinty-
neitä joihinkin omistamiinsa esinei-
siin ja jotkut esineet he ovat valmiita 
hävittämään helpommin. Kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta saattaa olla kan-
nattavaa pyrkiä pidentämään joidenkin 
kulutustuotteiden käyttöikää. Muotoi-
lijoille on näin ollen haaste vahvis-
taa kuluttajien ja heidän esineidensä 
välistä sidettä tuotesuunnittelupro-
sessin avulla. (Schifferstein & Zwart-
kruis-Pelgrim 2008, 1; Niinimäki 2011, 
56-57.) Tuotteisiin kiintymisen määri-
telmä on muotoilijalle arvokas kahdesta 
syystä. Ensinnäkin, ihmisen esinettä 
kohtaan kokeman tunnesiteen vahvistami-
nen voi auttaa muotoilijaa luomaan tun-
nepitoisia tuotekokemuksia omistussuh-
teen aikana. Toiseksi, tuotekiintymys 
voi esiintyä ekologisena muotoilustra-
tegiana luomalla pitkäkestoisia henki-
lön ja esineen välisiä suhteita. (Mugge 
ym. 2008, 428; Niinimäki 2011, 58.)
Lähes kaikki tuotteet, jotka alun perin 
hankittiin niiden erinäisten hyötyjen 
vuoksi, päätyvät loppujen lopuksi hävi-
tettäväksi. Toisinaan ihmiset kuitenkin 
hankkiutuvat eroon kulutustuotteista, 
jotka ovat vielä täysin käyttökelpoi-
sia. Vanhanaikaiset tuotteet erottuvat 

uudempien ja hienompien joukosta. Uudem-
mat tuotteet ovat houkuttelevia uusine 
muotoineen, materiaaleineen, toimintoi-
neen ja väreineen. Kestävän kehityksen 
näkökulmasta tuotteiden suuri vaihtu-
vuus on kuitenkin epätoivottua, sillä se 
lisää jätettä ja kuluttaa enemmän uusiu-
tumattomia luonnonvaroja. Näin ollen 
on kannattavaa pyrkiä kulutustuottei-
den käyttöiän pidentämiseen. (Mugge ym. 
2008, 428–430; Schifferstein & Zwart-
kruis-Pelgrim 2008, 1.)
Yksi tuotteen elämänkaaren hidastamisen 
keino on kiintymisen lisääminen ihmisten 
omistamiin ja käyttämiin tuotteisiin. 
Tuotekiintymys voi esiintyä ekologisena 
muotoilustrategiana luomalla pitkäkes-
toisia tunnesiteitä henkilön ja tuot-
teiden välille. Kuluttajan ja tuotteen 
välinen kiintymys vihjaa tunnepitoisen 
siteen olemassaolosta henkilön ja tuot-
teen välillä. Niin kauan kuin esineen 
erityinen merkitys on käyttäjälle riit-
tävän tärkeä, eikä sitä voi korvata 
toisella tuotteella, hän tulee olemaan 
vastahakoinen korvaamaan ja hävittämään 
esinettä. Kun ihminen kiintyy tuottee-
seen, hän mitä todennäköisemmin kohte-
lee sitä varoen, korjaa kun se rikkoutuu 
ja lykkää sen korvaamista niin pitkään 
kuin mahdollista. (Mugge ym. 2008, 429–
430; Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim 
2008, 1.)
Mugge ja kumppanit (2008, 430) ehdot-
tavat aiempien tutkimusten perus-
teella seuraavia neljää tuote-
kiintymyksen määrittävää tekijää: 
1 Nautinto: tuote tarjoaa nautintoa.
2 Itseilmaisu: tuote ilmaisee yksilöl-
listä identiteettiä.
3 Yhteenkuuluvuus: tuote ilmaisee ihmis-
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ten tarvetta kuulua joukkoon.
4 Muistot: tuote on muistuma menneisyy-
destä.
Edellä mainituilla tekijöitä hyväksi 
käyttäen muotoilijalla mahdollisuus 
vaikuttaa tunnesiteen vahvistumiseen.
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Tuotekiintymys määritellään tunnesiteen 
vahvuudeksi, jonka henkilö kokee tietyn 
tuotteen kanssa. Jotta voidaan puhua 
tuotekiintymyksestä, yksilön ja tuotteen 
välillä on oltava vahva side. Kokiessaan 
kiintymystä tuotteeseen, on kyse kiin-
tymyksen tasosta. Ihmiset voivat olla 
hyvin vahvasti kiintyneitä kaikkein rak-
kaimpiin esineisiinsä, kun taas toiset 
esineet eivät ole yhtä tärkeitä. Esine, 
johon henkilö on kiintynyt herättää 
hänessä tunteita. Esineet voivat herät-
tää tunteita monin eri tavoin. Tunteita 
voi herättää itse esine, esineen tarkoi-
tus, vuorovaikutus esineen kanssa, toi-
minta joka helpottaa tätä vuorovaiku-
tusta, me itse ja toiset ihmiset, jotka 
ovat osallisina vuorovaikutukseen. 
(Desmet 2012, 13.) Useimmissa tapauk-
sissa nämä tunteet ovat positiivisia, 
kuten onnellisuus, rakkaus, ylpeys, tur-
vallisuus ja mukavuus. Esineet, joihin 
ihminen ei ole kiintynyt eivät herätä 
hänessä minkäänlaisia tunteita. Jois-
sain tapauksissa tunteet voivat kuiten-
kin myös olla negatiivisia (esim. surul-
lisuus), esimerkiksi silloin, kun tuote 
muistuttaa vaikeista ajoista. Surulli-
suuden saattaa saada aikaan esineet, 
joita vaalitaan jonkin muiston takia 
joka niihin liittyy. Esimerkiksi rin-
takoru, joka muistuttaa edesmenneestä 
äidistä, voi samanaikaisesti herättää 
sekä rakkautta että surua. (Mugge ym. 
2008, 425–426; Schifferstein & Zwart-
kruis-Pelgrim 2008, 1-2.) Erilaiset tun-
teiden aiheuttajat ovat mahdollisuuksia 
muotoilijoille. Kun tähdätään sellaisen 
tuotteen suunnitteluun, joka herättää 
tietyn positiivisen tunteen, muotoilija 
voi tutkia mahdollisuuksia suunnitella 

ihmisen ja esineen välisiä vuorovaiku-
tussuhteita tai toimintoja tai ihmisten 
välisiä vuorovaikutussuhteita, joita 
esine helpottaa tai kannustaa. (Desmet 
2012, 13.)
Ihmiset saattavat kiintyä tuotteisiin, 
vaikka ne eivät toimisi kunnolla. Näin 
ollen hyvä käytettävyys ei ole välttämä-
tön kuluttajan ja tuotteen välisen kiin-
tymyksen olemassaololle. Vaikka tuote 
täyttäisi siltä ensisijaisesti vaadi-
tun tehtävän, se ei edistä kiintymisen 
voimakkuutta. Vain tapauksissa, joissa 
tuote suoriutuu keskivertoa paremmin voi 
kiintymisen voimakkuus kasvaa. (Schif-
ferstein & Zwartkruis-Pelgrim 2008, 2.) 
Tunteet tuotetta kohtaan saattavat alkaa 
kehittyä jo ennen kuin tuote varsinai-
sesti omistetaan. Henkilö, joka suunnit-
telee ostavansa tuotteen, mutta ei omaa 
tarvittavaa rahasummaa sen hankkimiseen, 
saattaa jo haaveilla millaista tuotteen 
omistaminen ja käyttäminen olisi. Täl-
laiset tunteet todennäköisesti paranta-
vat tuotteeseen kiintymisen tunnetta sen 
jälkeenkin, kun tuote on ostettu. Tuot-
teen ostohetki on hyvin tärkeä tarjotes-
saan henkilölle ensimmäisen kosketuksen 
tuotteeseen ja avatessaan mahdollisuu-
den muistojen syntymiselle. (Schiffers-
tein & Zwartkruis-Pelgrim 2008, 4.) 
Tunteet voivat kuitenkin äkisti muuttua 
myös turhautumiseksi ja pettymykseksi, 
jos esine osoittautuu esimerkiksi epäus-
kottavaksi tai liian vaikeaksi käyttää. 
Ainoastaan, jos esine jatkaa positiivis-
ten tunteiden herättelyä, voi käyttäjä 
kiintyä siihen. (Mugge ym. 2008, 427.) 
Kiintymys vaihtelee omistussuhteen 
keston mukaan. Kiintymisen taso on ylei-
sesti ottaen korkea sekä aivan uusissa 

Tuotekiintymyksen hyödyntäminen 
tuotesuunnittelussa
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tuotteissa ja tuotteissa, jotka on 
omistettu kauan aikaa. Pääasiallinen 
syy ihmisten kiintymykseen äskettäin 
hankittuja tuotteita kohtaan saattaa 
olla nautinto, kun taas hyvin vanhoi-
hin tuotteisiin kiintymisen syy saattaa 
olla muistot. (Schifferstein & Zwart-
kruis-Pelgrim 2008, 8.) Yleensä kiin-
tymyksen kokeminen kehittyy pikkuhiljaa 
useiden toistuvien kohtaamisten tulok-
sena henkilön ja esineen välillä. Yleensä 
nämä toistuvat kohtaamiset esiintyvät 
omistajuussuhteessa, jolloin esinettä 
käytetään, esitellään, siivotaan, per-
sonoidaan, varastoidaan ja siitä kes-
kustellaan. Esineet, joihin henkilö 
kokee olevansa kiintynyt, käsitetään 
erityisiksi ja merkityksellisiksi omis-
tajalleen. Kun henkilö kokee olevansa 
kiintynyt tuotteeseen, hän hyvin toden-
näköisesti kohtelee sitä hellävaroen; 
korjaa, jos esine rikkoutuu ja lykkää 
sen korvaamista toisella esineellä mah-
dollisimman pitkään. Jotta esine voi 
ylläpitää henkilökohtaisen ja erityi-
sen merkityksensä sen tulisi tarjota 
omistajalleen jotain poikkeuksellista, 
ylitse sen käytännöllisen tarkoituksen. 
Esine voi olla käytännöllinen ja useim-
mat samaan kategoriaan luetut esineet 
täyttävät saman tarpeen, mutta eivät 
tarjoa käyttäjälleen mitään enempää. 
(Mugge ym. 2008, 427.) Kun tuote tode-
taan korvaamattomaksi, sillä on omis-
tajalleen symbolinen merkitys, joka ei 
ole läsnä muissa tuotteissa, vaikka ne 
olisivat fyysisesti identtisiä. Tapauk-
sissa, joissa esineen todetaan olevan 
välttämätön, se usein johtuu käytännöl-
lisistä syistä, ei niinkään tunteista. 
Esinettä ei voi hävittää, koska sitä 

tarvitaan suorittamaan tiettyjä toimin-
toja. (Schifferstein & Zwartkruis-Pelg-
rim 2008, 2.) Kuluttajan tunteet tiettyä 
tuotetta kohtaan hyvin todennäköisesti 
muuttuvat ajan myötä tuotteen tai kulut-
tajan muuttumisen, tuotteen ja kulut-
tajan vuorovaikutuksen muuttumisen tai 
tilanteen muuttumisen (esim. muoti 
muuttuu) myötä. (Schifferstein & Zwart-
kruis-Pelgrim 2008, 4.)
Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrimin 
(2008, 3) mukaan on olemassa kaksi kiin-
tymisen määrän muuttujaa. Ensimmäinen 
on tuotehyöty: tuotteen hyödyllisyys, 
kestävyys, luotettavuus ja niin edel-
leen. Tuote, jota käytetään usein, voi 
antaa kuluttajalle tuttuuden tunteen, 
tunteen, että on kotona. Tuote voi myös 
suorittaa perustoimintonsa niin hyvin, 
että kuluttaja todella nauttii tuot-
teen käytöstä. Molemmissa tapauksissa 
kuluttaja saattaa kehittää tunnepi-
toisen kiintymyssuhteen tuotteeseen, 
joka ei ole suoraan johdettu sen pää-
asiallisesta hyötykäyttöominaisuudesta, 
vaan nautinnosta, jonka tuote herättää. 
Toinen muuttuja on tuotteen markki-
na-arvo, koska tuotteen rahallinen arvo 
on todennäköisesti pääosin riippumaton 
sen tunnearvosta. Arvokasta tuotetta 
saatetaan käyttää statussymbolina teke-
mään vaikutuksen muihin ihmisiin. Tässä 
tapauksessa tuote toimii merkkinä saa-
vutuksesta.
Muotoilijoiden tulisi suunnitella tuot-
teita, jotka herättävät nautintoa, hel-
pottavat assosiaatioiden syntymistä 
tuotteen ja ihmisten, paikkojen tai 
tapahtumien välillä (muistoja). Heidän 
tulisi luoda tuotteita, jotka ovat sekä 
käytännöllisiä, että nautinnollisia. 
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Tämä lisää kysyntää tuotteille, jotka 
herättelevät aisteja ja esteettistä nau-
tintoa. Vastaava muotoilustrategia voi 
syntyä arvioimalla tuotteen lähettämiä 
merkkejä ja vastaavia aistijärjestel-
mien kokemia aistimuksia (näkö, kuulo, 
tunto, haju ja maku) käytön aikana. 
Ilahduttamalla kaikkia aisteja saman-
aikaisesti johdonmukaisella ja harmoni-
sella tavalla, saattaa tarjota keinon 
saada aikaan nautinnollinen, miellyt-
tävä kokemus. Toinen tapa saada aikaan 
nautintoa tuotteiden kautta, on sisäl-
lyttää jokin yllätysmomentti tuottee-
seen, koska sellaisten tuotteiden on 
todettu olevan nautinnollisempia. Haas-
tavuus on tuttuuden ja alkuperäisyyden 
yhdistäminen samaan tuotteeseen. Jopa 
muotoilijat, jotka haluavat yllättää 
ihmiset varmistavat, että suurin osa 
tuotteeseen liittyvästä informaatiosta 
kommunikoi samaa viestiä, kun vain yksi 
tietty osa on vastuussa yllätyksellisyy-
destä. Muotoilijat tyypillisesti rajaa-
vat yllätykselliset tuotteet tuttuihin 
tuoteryhmiin, jotka kuluttajat pystyvät 
helposti tunnistamaan, kuten huonekalut 
ja muut sisustustuotteet korostaakseen 
suunnittelemansa tuotteen tuttuutta. 
(Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim 
2008, 8.)
Pitkällä aikavälillä strategia tuot-
teen nautinnon kasvattamisesta on hyvin 
todennäköisesti kaikkein menestyksek-
käin, jos se myös tukee muistojen ker-
tymistä. Muistot, jotka liittyvät tuot-
teeseen eivät yleensä ole muotoilijan 
hallittavissa, koska ne tyypillisesti 
pitävät sisällään henkilön yhteyden 
ihmisiin, paikkoihin tai tapahtumiin, 
jotka ovat tärkeitä ainoastaan kysei-

selle henkilölle. Kuitenkin jos vuoro-
vaikutus tuotteen kanssa on niin miel-
lyttävää, että se kannustaa tuotteen 
käyttöön, silloin se myös kasvattaa mah-
dollisuutta unohtumattomien tapahtumien 
esiintymiseen. Toinen mahdollinen stra-
tegia tuotteisiin liittyvien muistojen 
määrän kasvattamiseen voi olla lahjaksi 
soveltuvien tuotteiden kehittäminen, 
koska lahjan vastaanottaminen erityi-
sessä tilanteessa koetaan mitä toden-
näköisimmin unohtumattomaksi tapahtu-
maksi. Jotta lahja voi saavuttaa korkean 
kiintymyksen tason, sen pitäisi kuvastaa 
lahjan saajan identiteettiä. Sattumalta 
lahjan menestys riippuu lahjan antajan 
kyvystä arvioida millaisesta tuotteesta 
saaja saattaisi pitää, joka taas ei ole 
muotoilijan hallinnassa. (Schifferstein 
& Zwartkruis-Pelgrim 2008, 8-9.)
Muistojen muisteleminen saattaa koros-
tua, jos tuotteessa näkyy jälkiä tapah-
tumista. Jos muotoilija valitsee mate-
riaaleja, jotka ikääntyvät kauniisti, 
nämä käytön jäljet eivät välttämättä 
huononna tuotteen ulkonäköä, vaan voivat 
korostaa tuotteen ja omistajan välistä 
yhteistä historiaa. Toinen tapa kasvat-
taa assosiaatioiden määrää on muotoilla 
tuotteita, joita käytetään sosiaali-
sissa yhteyksissä ja kannustavat ihmis-
ten väliseen kanssakäymiseen. Ihmisen 
ja tuotteen välisen siteen vahvistami-
seen panostaminen on kannattavaa, sillä 
sen avulla saatetaan vaikuttaa tuot-
teen käyttöiän pitenemiseen ja kestä-
vämpien tuotteiden syntyyn. (Schiffers-
tein & Zwartkruis-Pelgrim 2008, 9.) 
Desmetin (2012, 13-14) mukaan erilai-
silla tunteilla on erilainen vaikutus 
käytökseen. Vaikka tunteet edustavat 



19

Osa 2 TuTkimus OsallisTavasTa TuOTesuunniTTeluprOsessisTa

vain yhtä käyttäjäkokemuksen puolta 
niin ne ovat ratkaisevassa asemassa. 
Toisin kuin monesti oletetaan, tunteita 
ei koeta ainoastaan vastauksena este-
tiikalle tai muotoilun kulttuuriselle 
merkitykselle. Sen sijaan kaikki tuot-
teen käytön osa-alueet voivat herättää 
tunteita ja siksi tunnevetoinen muo-
toilu vaatii kokonaisvaltaisen lähesty-
mistavan, jossa muotoilija antaa muodon 
kuvitteelliselle käyttäjän ja tuotteen 
väliselle kiintymyssuhteelle.
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Kuluttajatutkijat ovat Ball & Tasakin 
(1992, 155) mukaan ehdottaneet, että 
esineillä on roolinsa kuluttajan itsen 
ja minäkuvan ylläpitämisessä ja tukemi-
sessa. Mugge ja kumppanit (2008, 430) 
toteavat ihmisen kehittävän voimakkaam-
man kiintymyksen tuotteisiin, joita 
käytetään ilmaisemaan ja ylläpitämään 
identiteettiä. Jos tuotetta käytetään 
määrittämään ja ylläpitämään identi-
teettiä, sillä on erityinen merkitys 
omistajalleen. Tuotteet, jotka tukevat 
identiteettiä löytyvät todennäköisem-
min niiden tuotteiden joukosta, jotka 
ovat osittain tai kokonaan itse tehtyjä 
(Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim 
2008, 8). Tuotteeseen kohdistuva kiin-
tymys mittaa sitä, missä määrin ihminen 
käyttää tuotetta identiteettinsä tukena. 
Kun kiintymys esinettä kohtaan aikaa 
myöten kasvaa, niin pitäisi kasvaa myös 
tuotteen tunnepitoinen merkitykselli-
syys. Tuotteen tunnepitoinen merkityk-
sellisyys on tuotteeseen liitettyjen 
assosiaatioiden voima tapahtumineen ja 
ihmisineen henkilön elämässä. Esineellä, 
johon omistajalla on matala kiintymys-
suhde, tulee todennäköisesti olemaan 
vähän emotionaalista merkitykselli-
syyttä, kun taas esine johon on suuri 
kiintyvyyssuhde, saattaa vaatia aikaa 
saavuttaakseen emotionaalisen merkit-
sevyyden. Esineet, jotka ovat sosiaa-
lisesti näkyviä, kalliita, heijastavat 
yksilön roolia, suhteita, saavutuksia 
ja kokemuksia, ovat usein personoituja 
ja selvästi todennäköisemmin heijasta-
vat itseä. (Ball & Tasaki 1992, 159.) 
Voisi kuvitella, että kiintymys kasvaisi 
esineen hankinnan jälkeen siihen asti, 
kun henkilön identiteetti muuttuu tai 

esine ei enää kykene tukemaan minäku-
vaa. Tämän jälkeen henkilö alkaa harkita 
esineen hävittämistä, jolloin kiinty-
myksen lasku on odotettavissa ja laskee 
yhä esineen hävittämisen jälkeen. (Ball 
& Tasaki 1992, 160.)
Mugge ja kumppanit (2008, 432) nimeävät 
yhden tuotekiintymykseen kannustavan 
muotoilustrategian olevan tuotepersoo-
nallisuuden huomioiminen tuotesuunnit-
telussa. Tuotepersoonallisuuden uskotaan 
olevan tärkeä työkalu kestokulutushyö-
dykkeiden muotoilijalle. Se viestii muun 
muassa tuotteiden symbolisia merkityk-
siä. Tuotteen muoto, materiaali, teks-
tuuri, ja väri vaikuttavat persoonal-
lisuuteen, jonka kuluttajat tunnistavat 
tuotteessa. Esineiden aiheuttamat per-
soonallisuusassosiaatiot muistuttavat 
omistajansa persoonallisuutta, antavat 
hänen ilmaista itseään. Näin tuote saa-
vuttaa erityisen merkityksen ja tunne-
pitoinen side voi kehittyä.
Henkilö-esine -suhteen voimakkuus voi 
muuttua ajan kuluessa tuotteessa, omis-
tajassa tai olosuhteissa tapahtuvien 
muutosten johdosta. Yksi välttämätön 
edellytys tuotteen eliniän pitenemi-
selle on tuotteen muotoilun säilyminen 
yleisesti hyväksyttävänä eli niin sano-
tusti muodin mukaisena. Tuotteen vanhan-
aikaiseksi leimaaminen laskee sen kykyä 
säilyttää positiivinen kuva itsestä ja 
johtaa ennenaikaiseen irtautumiseen. 
(Mugge ym. 2008, 437.)
Mugge ja kumppanit (2008, 437-438) 
toteavat tuotteeseen kiintymisen olevan 
arvokas konsepti muotoilijalle, joka on 
kiinnostunut tuotteidensa emotionaa-
lisista vaikutuksista omistussuhteen 
aikana. Jos tuote ilmaisee nautintoa, 

Tuotekiintymys ja identiteetti
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itseilmaisua, yhteenkuuluvuutta tai 
muistoja, se saattaa pärjätä vertailussa 
samankaltaisten tuotteiden joukossa. 
Nämä neljä tekijää ovat erillisiä ele-
menttejä, jotka voivat herättää tuot-
teeseen kiintymisen. Tuotteet voivat 
kuitenkin samanaikaisesti myös välit-
tää useita merkityksiä ja nämä merki-
tykset voivat myös kietoutua toisiinsa. 
Muotoilijoiden tulisi pyrkiä tuotteen 
jatkuvaan käyttöön; tuotteet, joiden 
käyttö lopetettiin, menettivät tai 
muuttivat tutkimuksen mukaan merkitys-
tään. Tuotteen käytön lopettaminen on 
usein luopumisen rituaali, jota ihminen 
saattaa käyttää tyhjentääkseen tuotteen 
merkityksestään. Käyttö tuntuisi olevan 
tärkeää tuotteen kulloisenkin merki-
tyksen säilymiselle. Yksi mahdollinen 
syy miksi ihmiset lopettavat käytön on, 
ettei tuote enää suorita tehtäväänsä 
käyttäjän odotusten mukaisesti. Toisin 
sanoen, jatkaakseen tuotteen käyttöä 
omistajan tulisi olla tyytyväinen tuot-
teen suorituskykyyn. Muotoilijoiden 
tulisi ottaa huomioon, että vaikka he 
saattavat pystyä kannustamaan tiettyä 
tuotteen merkitystä tuotteessa, loppu-
jen lopuksi kuluttaja on kuitenkin se, 
joka antaa tuotteelle sen merkityksen. 
Ihmiset voivat antaa samalla tuotteelle 
hyvin erilaisia merkityksiä riippuen 
kulttuurista, sosiaalisista ja henki-
lökohtaisista vaikutteista. Näin ollen, 
tuotteen saavuttamaa tarkkaa merkitystä 
on vaikea ennustaa.
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Tutkijat ovat Muggen ja kumppaneiden 
(2008, 433) mukaan havainneet, että 
ihmiset kiintyvät enemmän tuotteisiin, 
jotka he ovat itse personoineet. Perso-
nointiprosessin aikana henkilö on aktii-
visesti mukana henkilökohtaisen tuot-
teensa suunnittelussa. Lopputuloksena 
kuluttaja saa henkilökohtaisemman ja 
ainutlaatuisemman tuotteen. Personoitu 
tuote saattaa myös edustaa omistajalleen 
henkilökohtaista saavutusta. Tuote voi 
personoinnin tuloksena täyttää omista-
jansa itseilmaisun tarpeen. Aktiivisesta 
osallisuudesta prosessiin, henkilö voi 
yksinkertaisesti huomata tuotteen tar-
joavan paremman istuvuuden henkilökoh-
taisiin mieltymyksiinsä ja antaa näin 
käyttäjän ilmaista itseään.
Huomioonotettava näkökulma on myös 
se, ettei tuotteen personoinnin tar-
vitse välttämättä olla tahallista, vaan 
tuotteen luonnollinen kuluminenkin voi 
antaa sille ainutlaatuisen ulkomuodon ja 
kertoa samalla tuotteen ja sen omistajan 
yhteisestä historiasta (Mugge ym. 2008, 
427; Tamminen 2014, 27–28). Mitä enemmän 
käyttäjä on mukana suunnitteluproses-
sissa yhdessä muotoilijan kanssa suun-
nittelemassa tuotettaan, sitä enemmän 
hän tulee sijoittamaan tuotteeseen ja 
sitä henkilökohtaisempi ja itseilmai-
sultaan vahvempi tuotteesta todennäköi-
sesti tulee. (Mugge ym. 2008, 434.)
Tuotteen personoinnissa on myös huonot 
puolensa: se aiheuttaa yleensä lisäkus-
tannuksia. Mitä enemmän tuotetta muute-
taan, sitä enemmän ne vaikuttavat tuot-
teen hintaan. (Ahoniemi ym. 2007, 23.) 
Suosittu tapa personoida kulutustava-
roita on tarjota massakustomointipal-
veluja. Massakustomointipalvelu sallii 

kuluttajien luoda personoidun tuotteen 
antamalla heidän valita osat, lisäva-
rusteet ja värit valmiiksi räätälöidystä 
valikoimasta. Joidenkin tutkijoiden 
mielestä tällaiset tuotteet tyydyttä-
vät tarpeemme paremmin, mutta ne eivät 
takaa emotionaalista kiintymystä. Usein 
kuluttajien sallitaan vain tehdä valin-
toja ennalta määrätyistä vaihtoehdoista. 
Koska muut kuluttajat voivat helposti 
luoda tietämättään identtisen tuotteen, 
massakustomoidut tuotteet eivät toden-
näköisesti ole täysin uniikkeja. (Mugge 
ym. 2008, 434.)
Esineen personointia voi tapahtua, ja 
usein jossain vaiheessa esineen käyt-
töikää tapahtuukin, myös käyttäjän toi-
mesta, oli se sitten tahallista tai 
tahatonta. Muotoilija voisi kuitenkin 
tarjota kuluttajille mahdollisuuden 
olla aidosti luovia. Kuluttaja ei vält-
tämättä täysin ymmärrä, mitkä ratkaisut 
vastaavat heidän tarpeitaan ja toivei-
taan. Hän saattaa jopa vahingossa pilata 
tuotteen, koska hänellä ei ole tarpeeksi 
kokemusta tuotteiden personoinnista. 
Kuluttajat voivat myös hämmentyä valin-
tojen määrästä. Muotoilijan tehtävä on 
luoda konteksti, jossa saavutetaan tasa-
paino mahdollisuuksien luomisen ja tuot-
teen hyväksyttävän laadun varmistamisen 
välillä. Tuotteen personointi voi olla 
menestys vain, jos muotoilijan onnistuu 
suunnitella personointiprosessi niin, 
että kuluttaja pystyy käsittelemään sen 
seuraukset. Muotoilijat voisivat suun-
nitella työkalupakin tukemaan kuluttajia 
heidän valinnoissaan, kuitenkin niin, 
että he pystyvät kuitenkin itse ottamaan 
kunnian tuotteen suunnittelusta. (Mugge 
ym. 2008, 434–435.)

Käyttäjän osallistaminen personoinnin 
avulla
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Itsetekeminen ilmiönä ei ole saanut juu-
rikaan huomiota muotoiluun liittyvänä 
toimintana. Itsetekemisen hyödyntämistä 
tuotteen muotoiluprosessissa, valmis-
tusprosessissa tai viimeistelyssä ei 
ole juuri tutkittu saati kokeiltu käy-
tännössä. Tutkijat, kuten Paul Atkinson 
(2006, 1-2) näkevät tee-se-itse -kon-
septin ammatillisen muotoilun vastakoh-
tana. Itsetekeminen voi olla harrastus, 
ajanviete, taloudellinen välttämättö-
myys tai elämäntapa. Yksi syy, miksi 
itse ilmiötä ei ole tutkittu enemmän voi 
olla epävarmuus siitä, mihin kategori-
aan se luetaan: taiteeseen, muotoiluun 
vai käsitöihin.
Itsetekeminen kattaa laajan valikoi-
man aktiviteetteja, joita toteutetaan 
monista eri syistä ja käsittävät erilai-
sia luovan suunnittelun vaikeusasteita. 
Ne voidaan jakaa esimerkiksi kahteen 
erilliseen alueeseen, joita voidaan 
kutsua vaikka tuotteiden tekemiseksi 
ja kodin ylläpitämiseksi. Ensimmäinen 
pitäisi sisällään käsityöt, kutomi-
sen, vaatteiden valmistuksen ja muok-
kaamisen, sisustustekstiilit, huoneka-
lujen rakentamisen, veneen rakentamisen 
ja omakustannustoiminnan. Jälkimmäinen 
sisältäisi sisustamisen, putkityöt, säh-
kötyöt, puutarhanhoidon ja maisemoinnin 
sekä rakennustyöt – aina lisäsiipien 
rakentamisesta katoksiin ja itse raken-
nettuihin koteihin. Missä tahansa näistä 
toiminnoista, riippuen tekijän tai-
doista, on eri määrä luovuutta mukana. 
Tekijän varallisuudesta tai ajankohdan 
sosiaalisesta ja taloudellisesta olosuh-
teista riippuen työ saatetaan suorittaa 
joko henkilökohtaisesta mieltymyksestä 

On selvää, että tee se itse -toiminnan 
luokittelussa tullaan toisinaan koh-
taamaan keskenään ristiriidassa olevia 
toimintoja kuten tarve vastaan halu ja 
luovuus vastaan kokoaminen. Atkinson 
ehdottaakin, että toiminta jaettaisiin 
vähintään neljään eri kategoriaan jär-
jestävänä ja määrittävänä periaatteena. 
Tee-se-itse -toimintaa voitaisiin 
silloin kutsua esimerkiksi seuraavilla 
nimillä: ennakoiva toiminta, reagoiva 
toiminta, välttämätön toiminta ja elä-
mäntapa.
Globaali massatuotanto on asettanut 
teollistuneiden maiden kuluttajat siihen 
tilanteeseen, että välttämättömyyksien, 
kuten kypsennetty ruoka, vaatteet ja 
huonekalut, ostaminen valmiina tulee 
edullisemmaksi kuin raa’an materiaalin 
hankkiminen ja tuotteen itse valmista-
minen – vaikka henkilöllä olisi siihen 
kaikki edellytykset. Näin ollen ei ole 
mikään ihme, että itse tekeminen tänä 
päivänä nähdään ajanvietteenä tai elä-
mäntapana eikä niinkään välttämättömyy-
tenä. (Atkinson 2006, 2-5.)
Ihmiset kaipaavat inhimillisyyttä ja 
yksinkertaisuutta elämäänsä kaiken 
tehokkuuden keskellä. Hitailu on yksi 
viimeisen vuosikymmenen trendeistä. Se 
on muutakin kuin vain vastalause tämän 
päivän hektisyydelle. (Pöppönen 2013, 
40.) Laatu kuuluu olennaisesti hitailu 
-filosofiaan perustuviin tuotteisiin. Se 
tarkoittaa, että tuotteen aikaansaami-
sessa ei ole säästelty aikaa. Ajan tuh-
laamista pidetään hyveenä. Tästä johtuu 
alati kasvava räätälöityjen ja käsin-
tehtyjen tuotteiden ja palvelujen tren-
dikkyys. Idea käsityöläisestä liittyy 
paitsi laatukuvaan, myös tietynlaiseen 

Itse tekeminen personoinnin keinona

tai koska tekijällä ei ole varaa valita.
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nostalgian kaipuuseen. (Lindroos & Nyman 
& Lindroos 2005, 118–119.)
Kotoilu on osa maailmanlaajuista hitaus-
liikettä, jossa tavoitellaan hitaam-
paa elämäntapaa. Tämä tarkoittaa kotona 
oleilusta nauttimista ruoanlaiton, 
askartelun, käsitöiden ja oman ajan 
eri muodoissa (Laitinen-Slotte, Rau-
takesko). Kotoilijat hakeutuvat takai-
sin juurilleen aikaan, jolloin asioita 
ja tuotteita tehtiin itse, sen sijaan 
että ne hankitaan valmiina kaupan hyl-
lyltä. Kotoilu tai itsetekeminen eivät 
kuitenkaan tarkoita, ettei olisi varaa 
ostaa tavaraa. Päinvastoin. Se tarkoit-
taa, että on varaa tuhlata aikaa ja 
rahaa. (Pöppönen 2013, 40-41.) Kotoilu 
voi tarkoittaa eri ihmisille erilaisia 
asioita; yksi nauttii ruoanlaitosta ja 
toinen kasvimaan hoitamisesta, kolmas 
neuloo sukkia. Kaiken takana on pyrkimys 
kohti yksinkertaisempaa elämää. Luonnon 
läheisyys, hidastaminen ja unohdettu-
jen kädentaitojen opetteleminen ovat 
keskeisiä asioita kotoilussa. (Laiti-
nen-Slotte, Rautakesko; Pöppönen 2013, 
40.)
Itse tekemisen rooli identiteetin 
luojana ja ylläpitäjänä on selvästi 
tärkeää. Itse tekemisen luova puoli, oli 
se sitten täysin omaperäistä muotoilua 
tai muutoin luovaa toimintaa, parantaa 
ihmisten käsitystä itsestään muotoilun 
lähettiläinä sen sijaan, että he olisivat 
vain passiivisia kuluttajia. Tällä mas-
sakulutuksen aikakaudella monille ihmi-
sille on yhä tärkeämpää saada osallistua 
tuotteiden luomisprosessiin, määritel-
läkseen niille omat henkilökohtaiset 
merkityksensä. Itse tekeminen, vaikka se 
olisikin vain osien kokoamista, tarjoaa 

keinon ottaa osaa kulutuskulttuuriin ja 
siihen liittyvään asemaan. Samalla se 
sallii kuluttajan saavuttaa yksilölli-
semmän käsityksen itsestään. Itse teke-
minen voidaan nähdä yksilöllisen maun 
perimmäisenä ilmentymänä ja siksi paik-
kansa pitävänä mittapuuna, jonka mukaan 
muotoilun yleistä esteettistä tasoa 
voidaan mitata. Itse tekeminen tulee 
selkeästi säilymään osana materiaalista 
kulttuuria, nähtiinpä se sitten ilmei-
senä kulutuksena, jäljittelynä, identi-
teetin säilyttämisenä tai itseilmaisun 
keinona. (Atkinson 2006, 7-9.)
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Sähköinen kyselytutkimus

Tutkimus on työkalu, jolla päästään 
haluttuun pisteeseen. Idea, jota haluaa 
parannella tai johon liittyy epäselvyyk-
siä, on tutkimisen arvoinen. Tutkimuk-
sen teko on yksinkertainen tapa kerätä 
tietoja. Sähköinen kyselytutkimus perus-
tuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen 
analyysiin. Siinä aineistoa tarkastel-
laan kokonaisuutena. Tutkimusaineis-
ton hankinnan lähtökohtana on tutkimus-
ongelma, jonka perusteella on valittu 
aineistonkeruumenetelmät. Vaikka tutki-
muksessa ei tehdä yleispäteviä päätel-
miä, tutkittavan ilmiön pohjalta pys-
tytään kuitenkin saamaan suuntaa muita 
vastaavia tapauksia varten. Kun ilmiötä 
tutkitaan tarpeeksi perusteellisesti, 
saadaan selville, mikä ilmiössä on mer-
kittävää ja mahdollisesti yleistettä-
vissä. Yleistyksiä ei kuitenkaan pystytä 
tekemään suoraan aineistosta, vaan 
aineistosta tehdyistä tulkinnoista. 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on 
usein jonkin ilmiön ymmärtäminen, eikä 

tilastollisten yhteyksien etsiminen. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)
Kyselytutkimuksen vastaajat sijaitsevat 
laajalla maantieteellisellä alueella, 
jonka johdosta kysely on helpompi toteut-
taa sähköisesti. Myös kyselyn tiukka 
aikarajoitus puolsi päätöstä toteut-
taa www-kysely paperisen sijaan. (Sue & 
Ritter 2007, 5.)
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Toteutin sähköisen kyselytutkimuksen 
Google Drive:n Form -toimintoa käyt-
täen. Pyrin tutkimuksella kartoittamaan 
kuluttajien halukkuutta ja mahdolli-
suuksia osallistua tuotemuotoiluproses-
siin, sekä toteuttaa tai viimeistellä 
esineitä itsenäisesti ohjeiden mukaan. 
Ennen julkaisemista testasin kyselyä sen 
toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi 
lähetin kyselyn ennakkoon kahdelle tes-
tivastaajalle, joiden antaman palaut-
teen perusteella tein kyselyyn vielä 
muutamia muutoksia.
Halusin saada kyselylle mahdollisimman 
suuren määrän vastaajia suhteellisen 
lyhyessä ajassa. Levitin kyselyä pääosin 
sosiaalisen median, kuten Facebookin, 
sekä sähköpostin kautta. Kyselytutki-
mus toteutettiin suomenkielellä, joka 
oli oikeastaan ainoa vastaajia rajaava 
tekijä, mutta myös harkittu sellainen; 
Vastausten haluttiin heijastavan nimen-
omaan suomalaisten tapoja ja kiinnostuk-
sen kohteita. Vastaajiksi valikoituneita 
ihmisiä ei siis voitu etukäteen valita 
tai määrittää, vaikka aina on mahdolli-
suus, että ihmiset, jotka ovat kiinnos-
tuneita käsillä tekemisestä, innostui-
vat vastaamaan kyselyyn sen kiinnostavan 
aiheen vuoksi. Yritin motivoida ihmisiä 
vastaamaan kyselyyn tarjoamalla tilai-
suuden osallistua muotoilun kehittämi-
seen ja uuden tuotteen suunnitteluun. 
Kyselyn saatteessa mainittiin myös kes-
kimääräinen arvio vastaamiseen kulu-
vasta ajasta (noin 10 minuuttia). Pyrin 
pilkkomaan kyselyn osioihin, näin mah-
dollistin niin sanotun älykkään kyselyn 
rakentaminen. Tässä tapauksessa se tar-
koitti, että vastaaja välttyi vastaa-
masta hänelle turhiin kysymyksiin. Koska 

kyselyssä haluttiin tietoa potentiaali-
sen ostajaryhmän näkökulmasta, kyselyn 
alkupuolella rajattiin pois vastaajat, 
jotka eivät olleet kiinnostuneet tuot-
teiden tekemisestä itse. Heidän osal-
taan kysely päättyi siihen. Tämä käy-
täntö on toimiva ratkaisu silloin, kun 
ei voida tietää kuka kyselyyn vastaa ja 
kuuluuko vastaava henkilö kyselyn koh-
deryhmään. Kyselyn lopussa vastaajille 
tarjottiin myös mahdollisuutta antaa 
sähköpostiosoitteensa jatkotutkimusta 
varten. Tämä mahdollisuus tosin tar-
jottiin vain niille, jotka selviytyivät 
kyselyn loppuun asti, toisin sanoen koh-
deryhmään kuuluville henkilöille.
Kyselyn ensimmäisillä kysymyksillä kar-
toitettiin vastaajien taustatietoja. 
Taustatietojen avulla halusin saada kuvan 
siitä, millaisia henkilöitä otokseen on 
valikoitunut. Tämä jälkeen kyselyssä 
edettiin hieman henkilökohtaisempiin 
kysymyksiin minäkuvasta ja mahdolli-
sesta kiinnostuksesta ja kokemuksesta 
esineiden luomiseen ja siinä onnistumi-
seen tai epäonnistumiseen. Sitten kyse-
lyssä tiedusteltiin syitä itsetekemi-
selle ja lopuksi oli helppoja käytännön 
kysymyksiä tuotesuunnitteluun liittyen. 
Pääosin kyselyssä käytettiin suljet-
tuja kysymyksiä, jotka ovat helppoja ja 
nopeita vastata. Joissain kysymyksissä 
jätettiin vastaajalle kuitenkin mahdol-
lisuus kirjoittaa oma vaihtoehtonsa. 
Kaikki kysymykset asetettiin kahta vii-
meistä kohtaa lukuun ottamatta pakol-
lisiksi, jotta varmistettiin vastausten 
tasainen määrä kaikkien kysymysten koh-
dalla. Kyselyssä ei siis voinut edetä 
vastaamatta jokaiseen kohtaan.

Kyselytutkimuksen lähtökohdat
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Kyselytutkimukseen itsetekemisestä 
vastasi yhteensä 45 henkilöä, joista 
vajaa neljännes (22 %) eli 10 henkilöä 
oli miehiä. Osallistujamäärää voidaan 
pitää potentiaaliseen vastaajamäärään 
suhteutettuna melko pienenä määränä. 
Vastaajajoukon pienuuden vuoksi vastaa-
jia on käsitelty yhtenä joukkona, vaikka 
alun perin oli tarkoitus vertailla esi-
merkiksi sukupuolten eroja. Ikäjakauma 
oli kohtalaisen suuri; yli 80 prosenttia 
vastaajista ilmoitti olevansa iältään 

Kyselyyn vastanneiden taustatiedot
18–49 -vuotiaita, vanhimman vastaajan 
ollessa 70–79 -vuotias.
Vastaajista 70 prosenttia (33 henkilöä) 
ilmoitti olevansa työssäkäyviä, joko 
täysi- tai osa-aikaisesti, työsopimuk-
sella (esim. freelancer) tai yrittä-
jänä. 33 prosenttia (15 henkilöä) vas-
taajien talouksista ansaitsi bruttona 
20000–39000 euroa vuodessa ja 22 pro-
senttia (10 henkilöä) 40000–59000 euroa 
vuodessa. Kolme neljäsosaa ilmoitti-
vat asuvansa avio- tai avoliitossa. 
Kysyttäessä ammattialoista, yli puolet 
(53 %) vastaajista ilmoitti, ettei itse, 
eikä kukaan perheenjäsenistä ole taiteen 
tai kulttuurin, rakennuksen tai remon-
toinnin eikä käsiteollisuuden (esim. puu-
seppä, ompelija, ym.) alalla työskente-
leviä henkilöitä. Kyselyn laatijalla ei 
ole hallussaan tarkkoja tietoja kysei-
sillä aloilla työskentelevien ihmis-
ten määrästä suhteessa muihin ammat-
tikuntiin, mutta on kuitenkin varmaa, 
ettei kyselyyn vastanneiden henkilöiden 
ammatillinen jakauma edusta ammattialo-



28

Osa 2 TuTkimus OsallisTavasTa TuOTesuunniTTeluprOsessisTa

jen välistä suhdetta Suomessa. Jakauman 
saattaa selittää kanavat, jolla kyselyä 
levitettiin; Kyselyn laatijan tutta-
vien joukossa on paljon käsiteollisuu-
den ja kulttuurin alalla työskenteleviä 
ihmisiä.
Lähes kolme neljäsosaa, 33 henkilöä (73 
%) kaikista vastanneista piti itseään 
luovana ihmisenä ja 10 henkilöä (22 
%) ei pitänyt itseään luovana. Tuote-
muotoilusta kiinnostuneita oli hieman 
vähemmän, (42 %) kuin ei-kiinnostuneita 
(44 %), 13 prosentin vastatessa en osaa 
sanoa.
29 henkilöä (64 %) kaikista kyselyyn vas-
tanneista ilmoitti tehneensä tai tule-
vansa tekemään esineitä itse. Neljä hen-
kilöä (9 %) vastasi kysymykseen: en osaa 
sanoa. Kysymys oli sinänsä ratkaiseva, 
että 12 henkilöä (27 %) ilmoitti, ettei 
ole tehnyt, eikä tule tekemään esineitä 
itse ja näin ollen eivät kuulu kyselyn 
kohderyhmään. Heidän osaltaan kysely 
päättyi tähän. Kohderyhmäksi muodostui 
33 henkilöä, joka on 73 prosenttia kai-
kista kyselyyn vastanneista.
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Kohderyhmään kuuluvat vastaajat oli-
sivat valmiita tekemään itse kaikkia 
kyselyssä lueteltuja esineitä (huoneka-
luja, käyttöesineitä, koriste-esineitä, 
kodin tekstiilejä, harrastevälineitä, 
vaatteita ja asusteita), mutta suurin 
osa, 23 henkilöä, olisi valmis teke-
mään koriste-esineitä. Asusteita olisi 
valmis tekemään 22 henkilöä, käyttöesi-
neitä 21 henkilöä sekä kodin tekstii-
lejä 21 henkilöä. Kohderyhmään kuulu-
vista vastaajista 22 henkilöä on tehnyt 
asusteita itse. 19 henkilöä on tehnyt 
omalla ajallaan koriste-esineitä sekä 
vaatteita. Kodin tekstiilejä on tehnyt 
17 henkilöä ja käyttöesineitä 16 henki-
löä. Muita esineitä, kuten huonekaluja, 
oli tehty vähemmän.
Materiaalien pohjalta jaotellussa itse-
tekemisessä kohderyhmään kuuluvista 
henkilöistä suurin osa ilmoitti omaa-
vansa mahdollisuuden tehdä omalla ajal-
laan erilaisia käsitöitä, kuten neulo-
mista ja virkkausta. Lisäksi 16 henkilöä 
ilmoitti mahdollisuudesta tehdä puutöitä 
käsityökaluilla. Eniten kohderyhmään 
kuuluvat ihmiset ovat tehneet erilaisia 
käsitöitä. Puutöitä käsityökaluilla on 
tehnyt 16 henkilöä vastanneista ja puu-
töitä koneella 7 henkilöä. 7 henkilöä on 
lisäksi työstänyt nahkaa.
Tekemiensä esineiden vaikeustason sopi-
vaksi arvioi 13 henkilöä (29 %) kaikista 
vastaajista ja haastavaksi 9 henkilöä 
(20 %) vastaajista. Loput kohderyhmään 
kuuluvista arvioivat vaikeustason olleen 
joko helppo tai melko helppo. Kyselyn 
kohderyhmään kuuluvista lähes kaikki eli 
30 henkilöä (66 %) olivat melko tyyty-
väisiä tai tyytyväisiä tekemiensä esi-
neiden lopputulokseen. Kaksi henkilöä 

(4 %) vastasi neutraali ja yksi henkilö 
(2 %) vastasi olevansa melko tyytymätön. 
Tyytymättömyyden syyksi kuvailtiin har-
joituksen puutetta.
26 henkilöä arvioi omalla kohdallaan 
syyksi itsetekemiselle sen, että itse 
tekemällä saa toteuttaa itseään. 25 
henkilöä arvioi syyksi, että siinä saa 
sellaisen lopputuloksen kuin haluaa ja 
24 henkilöä oli sitä mieltä, että itse 
tekeminen on rentouttavaa. 22 henkilöä 
kohderyhmään kuuluvista vastasi harras-
tavansa itsetekemistä. Rahan säästämi-
sen keinona ja ajan kuluna itsetekeminen 
jakoi mielipiteitä; 19 henkilöä kohde-
ryhmään kuuluvista oli kuitenkin sitä 
mieltä, että tekevät itse, koska sääs-
tävät rahaa.
19 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä ostaisi 
ennemmin valmiina kuin tekisi itse. Ero 
ei kuitenkaan ollut kovin suuri. 33 hen-
kilöä panostaisi ennemmin laatuun kuin 
ostaisi kertakäyttöisen. 20 henkilöä 
hankkisi ennemmin uuden kuin käytetyn. 
Yksilöllisyys sai kannatusta 27 henki-
löltä massatuotetun sijasta ja saman 
verran ihmisiä kannatti ajattomuutta 
trendikkään sijasta. Kohderyhmään kuu-
luvat vastaajat eivät pelänneet valin-
nan vapautta, vaan 30 henkilöä valitsisi 
ennemmin itse kuin antaisi jonkun määri-
tellä vaihtoehdot.
20 henkilöä (44 % kaikista kyselyyn vas-
tanneista) kohderyhmään kuuluvista vas-
taajista olisi valmis hankkimaan tuot-
teen, johon saisivat itse panostaa omaa 
osaamistaan esimerkiksi kokoamalla tuot-
teen tai lisäämällä tuotteeseen jotain 
omaa viimeistelläkseen sen. Huomattavan 
suuri osa, 10 henkilöä (22 % kaikista 
vastanneista), ei osannut sanoa hankki-

Tutkimustulokset
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sivatko he kuvaillun kaltaista tuotetta 
vai eivät. Tämä epävarmuus johtunee 
varmasti siitä, ettei kysymyksessä oltu 
tarkennettu mikä tai millainen tuote on 
kyseessä. Huomioimisen arvoista kuiten-
kin on, että vain kolme henkilöä (7 % 
kaikista vastanneista) ilmoitti, ettei 
olisi kiinnostunut kuvaillun kaltai-
sesta tuotteesta lainkaan.
Valmistusohjeen formaateista piirrettyä 
valmistusohjetta kannatti 20 kohderyh-
mään kuuluvaa henkilöä (44 % kaikista 
kyselyyn vastanneista) ja sanallista 
ohjetta 16 henkilöä (36 %). Videota 
piti mieluisimpana 11 henkilöä (24 %) ja 
valokuvista koostuvaa ohjetta kannatti 
9 henkilöä (20 %).
Kyselyyn vastanneista kohderyhmään kuu-
luvista henkilöistä 24 ihmistä (53 % 
kaikista vastanneista) kertoi saaneensa 
ohjeita tai neuvoja itsetekemiseen 
internetistä. Kyselyssä ei eroteltu mitä 
palvelimia vastaajat olivat käyttäneet 
hakiessaan ohjeita tai neuvoja. Van-
hemmiltaan tai isovanhemmiltaan ohjeita 
oli saanut 14 henkilöä (31 % kaikista 
vastaajista). Ohjeita ja neuvoja oli 
lisäksi saatu muun muassa tuttavilta, 
opettajilta sekä harrastelehdistä. 
Sähköpostiosoitteensa jatkotutkimusta 
varten jätti kymmenen kyselyyn vastan-
nutta.
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Massatuotantoon kyllästyneet ihmiset 
haikailevat yksilöllisten ratkaisu-
jen ja laadukkaampien tuotteiden perään 
(Avital 2011, 57–58). Tavaranpaljous ja 
massatuotanto ovat saaneet heidät kai-
paamaan aidompia ja henkilökohtaisem-
pia tuotteita, joilla on moraali, tai 
jotka edustavat heidän itsensä vaali-
mia arvoja. Esineistä halutaan omakoh-
taisempia ja niille yritetään rakentaa 
merkityksiä. (Avital 2011, 57; Kennedy 
2011, 121–123.) World Value Survey -tut-
kimuksen tuloksista on Aaltosen ja Wile-
niuksen (2002, 35–36) mukaan havaitta-
vissa itseilmaisun ja ainutlaatuisuuden 
arvostuksen ja haluttavuuden nousu. 
Kulutustavat heijastavat yksilöllisiä, 
tietoisesti valittuja tapoja nähdä ja 
arvottaa maailmaa. Ei siis ole mikään 
ihme, että tällaisen massatuotannon 
aikana yksilölliset, käsintehdyt tai 
itsetehdyt tuotteet ovat nousussa.
Muotoilijoiden tulisi Manzinin (2007, 
243) mukaan hyväksyä, että nyky-yhteis-
kunnassa kuka tahansa voi kutsua itseään 
designeriksi tai suunnittelijaksi. 
Ammattimuotoilijat eivät enää hallitse 
muotoilumarkkinoita kuten ennen. Muutos 
on välttämätön. On uudistuttava ja vas-
tattava haasteisiin, joita yhteiskunta 
ammattikunnalle asettaa. Muotoili-
jan tehtävä on osata lukea ja tulkita 
heikkoja signaaleja ja käyttää tietoa 
hyväkseen. Muotoilijan työ suuntaa aina 
tulevaan ja siksi hänen on pystyttävä 
luomaan asioita, joita ei vielä ole. 
On pystyttävä näkemään ainakin jonkin 
verran eteenpäin ja pystyttävä raken-
tamaan uusia tapoja tehdä esineitä ja 
asioita. On mietittävä uusia rooleja 
muotoilun kentällä ja otettava aktii-

visesti osaa sosiaalisiin prosesseihin, 
joista uudet ideat ja innovaatiot kum-
puavat. On kehitettävä tietämystä ja 
toimintatapoja sekä panostettava muo-
toilun tutkimukseen, jotta pystyy toimi-
maan monimutkaisessa muotoilun verkos-
tossa. (Chapman & Gant 2007, 7; Kenttälä 
2009, 14; Manzini 2007, 243.)
Muotoilija edustaa suunnitteluproses-
sissa lähtökohtaisesti käyttäjää, siksi 
hänen on tunnettava myös ihmisen toi-
minta, ajattelumallit ja kulttuuri-
historiaa. Muotoilijan perustehtävä 
on luoda mahdollisimman toimiva kom-
binaatio, jossa esine on selkeä, sen 
viesti helposti ymmärrettävissä, muoto-
kieli kohderyhmää miellyttävä ja toi-
minnot haluttuja. Muotoilijan rooli on 
tarjota kestävämpiä tuotteita ja elä-
myksiä kuluttajille, ja pyrkiä sitomaan 
näihin tuotteisiin kuluttajaa motivoiva 
intohimo ja tunneside. Se on ominai-
suus, joka antaa tuotteelle persoonan 
ja sitä kautta inhimillistää esineen. 
Inhimillistetty tai personoitu esine on 
helpompi kohdata ja sellaisen esineen 
kanssa ihmisen on myös helpompi luoda 
pysyvä tunneside. (Chapman & Gant 2007, 
7; Kenttälä 2009, 14.)
Itse tehtyyn esineeseen syntyy usein 
erilainen tunneside kuin kaupasta 
ostettuun. Ihmiset haluavat erottua ja 
tulla huomioiduiksi yksilöinä. Kulut-
tajat on otettava osallisiksi tuotteen 
suunnittelu- ja valmistusprosessiin ja 
annettava heille mahdollisuus vaikuttaa 
ja ilmaista mielipiteensä. Kuluttajille 
on annettava ääni. (Aaltonen & Wile-
nius 2002, 35–36.) Itse tekemisessä on 
paljon hyötyjä verrattuna valmiin tuot-
teen hankintaan: 

Johtopäätökset
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- Tuotteeseen kiintyy enemmän ja 
nopeammin.
- Tuotetta arvostaa mahdollisesti 
enemmän.
- Itse tekemällä saa toteuttaa itseään.
- Tuotteesta saa juuri sellaisen kuin 
haluaa.
- Käsillä tekeminen rentouttaa.
- Tuotteen valmistuessa saa nauttia 
onnistumisen tunteesta.
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Suunnittelutehtävän 
määrittely ja rajaus

Tarkoituksena on suunnitella ja valmis-
taa prototyyppi, joka kannustaisi käyt-
täjää pohtimaan omia tarpeitaan ja toi-
mimaan luovasti niiden ratkaisemiseksi. 
Ajatuksena on, että tuotteessa yhdis-
tyisivät ammattimainen muotoilu ja itse 
tekeminen. Tuote pyrkii ottamaan huo-
mioon yksilön tunteet ja tarpeet käytön 
aikana. Muotoilija pyrkii suunnittele-
maan etukäteen millainen suhde käyttä-
jällä mahdollisesti tulee olemaan tuot-
teen kanssa. Hän tarjoaa käyttäjälle 
mahdollisuuden halutessaan vaikuttaa, 
muuttaa ja muokata tuotetta.
Tuote suunnitellaan muotoilijan toi-
mesta, valmistetaan mieluiten paikalli-
sesti, käyttäjä kokoaa tuotteen, muokkaa 
sitä makunsa mukaan ja viimeistelee 
sen haluamallaan tavalla, omia taito-
jaan ja luovuuttaan hyväksi käyttäen. 
Näin menettelemällä tuotteeseen saadaan 
sisällytettyä tutkimuksessa tavoitelta-
viksi havaittuja ominaisuuksia, jotka 
todennäköisesti edistävät tuotteeseen 

kiintymistä ja näin ollen pitkittävät 
sen käyttöä, säilyttämistä ja siitä 
eroon hankkiutumista. Tuotteen poten-
tiaalisen käyttöiän pitenemisen ansiosta 
tuotteesta saadaan ekologisempi.
Jotta tuotteen hinta saadaan pysymään 
kohtuullisena, pitää tuotteen valmis-
tuskustannusten olla tarpeeksi alhaiset. 
Tämä voidaan varmistaa suunnittelemalla 
tuote sarjatuotantoon soveltuvaksi. 
Prosessissa säästytään tuotteen kokoa-
miskustannuksilta, kun tuote lähetetään 
niin sanotussa flat packissa eli osina. 
Rakenne on suunniteltava niin, että se 
on tarpeeksi yksinkertainen koota, myös 
ilman kokoamisohjetta.

Kuva 3: Tuotteen ideaali elinkaari.
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muOTOiLijA SuunniTTeLee TuOTTeen

KäYTTäjä KOKOAA, muOKKAA jA viimeiSTeLee TuOTTeen

TuOTe ei enää TäYTä SiLLe ASeTeTTujA vAATimuKSiA, 
LuOpumiSen prOSeSSi ALKAA

TuOTTeen OSAT pääTYväT 
uudeLLeen KierTOOn

uuSi KäYTTäjä KäYTTää, 
muOKKAA jA KOrjAA TuOTeTTA 

TArviTTAeSSA

TuOTe vALmiSTeTAAn pAiKALLiSeSTi

TuOTe KierräTeTään 
mATeriAALeiTTAin

TuOTe SiirTYY uudeLLe 
KäYTTäjäLLe

TuOTeTTA KäYTeTään, muOKATAAn jA KOrjATAAn TArviTTAeSSA
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Muotoiluprosessi

Jokainen tuotesuunnitteluprosessi on 
erilainen. Se on muutos ideasta tai 
ajatuksesta valmiiksi tuotteeksi, joka 
vastaa prosessin alussa asetettuja odo-
tuksia (Bee Jay Molding, 2013). Useimmi-
ten prosessi alkaa suunnittelutehtävän 
eli briefin sisäistämisellä ja tulkitse-
misella. Huolellisesta tehtävän rajauk-
sesta huolimatta lopullinen ratkaisu 
voi hahmottua vaihe vaiheelta.
Kun ihmisiltä kysytään millaisia tuot-
teita he haluaisivat, vastauksia on 
todennäköisesti yhtä paljon kuin vas-
taajiakin. Miten siis voidaan miellyt-
tää suurempaa joukkoa ihmisiä kerralla? 
Yksi mahdollinen tapa on tarjota sel-
laista tuotetta, joka mahdollistaa tai 
jopa kannustaa käyttäjää muokkaamaan 
ja tuunaamaan tuotteen haluamaansa tai 
tiettyyn tyyliin sopivaksi. Personointi 
tapahtuu useimmiten valmistajan toi-
mesta ja on mahdollisuuksiltaan rajat-
tua. Näkemykseni mukaan kuluttaja olisi 
kykenevä personoimaan oman tuotteensa, 

sillä kuka parhaiten tietää, mitä kulloi-
nenkin käyttäjä todellisuudessa haluaa 
ja tarvitsee? Personoimalla oman tuot-
teensa käyttäjä saa toteuttaa itseään 
ja ihanteellisena lopputuloksena olisi 
käyttäjälleen henkilökohtainen ja mer-
kityksellinen tuote, joka vastaa kysei-
sen yksilön tarpeita.
Sähköisen kyselytutkimuksen perus-
teella suunnittelun kohderyhmä on 18–39 
-vuotias työssäkäyvä nainen, jolla on 
jonkinasteista kokemusta käsillä teh-
dyistä töistä. Hän seuraa aikaansa, on 
kiinnostunut muotoilusta eikä pelkää 
tarttua toimeen. Tuote on näin ollen 
suunnattu ihmiselle, joka on kiinnostu-
nut käsillä tekemisestä; askartelusta, 
käsitöistä, rakentamisesta tai taiteen 
tekemisestä, ja jolla on jostain edellä 
mainituista edes jonkinlaista kokemusta. 
Ihminen, joka on tottunut luomaan uutta, 
ei pelkää ottaa haastetta vastaan ja 
uskaltaa antaa mielikuvituksensa lentää. 
Suunnittelen siis tuotteen, joka mah-
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Kuva 5: Zettel’z 5 valaisin, Ingo Maurer

Kuva 4: Zettel’z 5 valaisin, Ingo Maurer

dollistaa käyttäjän aktiivisen osalli-
suuden tuotteen valmiiksi saattamiseen. 
Käyttäjä ottaa osaa tuotteen viimeiste-
lyyn ja antaa tuotteelle sen lopullisen 
ulkomuodon. 
Tuunattavaksi suunniteltuja ja tuotet-
tuja tuotteita ei markkinoilta juuri 
löydy. Tuotteita, joita käyttäjän on 
tarkoitus muokata tai muuttaa tai lisätä 
jotakin, on tehty jonkin verran. Yhtenä 
esimerkkinä mainittakoon Ingo Maure-
rin vuonna 1997 suunnittelema Zettel’z 
5 valaisin, jonka varjostimena toimi-
vat A5- kokoiset paperilaput. Papereita 
voi vaihtaa ja niihin voi kirjoittaa, 
jolloin valaisimesta saadaan uniikki ja 
omaan tyyliin ja sisustukseen sopiva.
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Samaan kategoriaan voi tietyllä tapaa 
lukea myös leikkisät tuotteet, joita on 
mahdollista pinota tai ryhmitellä oman 
kulloisenkin mieltymyksensä, tarpeen 
tai vaikka sisustuksen mukaan. Tuote 
ei itsessään muutu, mutta yhdistämällä, 
erottamalla ja asettelemalla saadaan 
useita variaatioita. Esimerkkinä Louise 
Cambellin Kälerille suunnittelemat 
Fiducia maljakot, jotka pitävät toi-
siaan suloisesti kädestä kiinni. Malkon 
”käsien” päissä on magneetit, jotka 
tarttuvat toisiinsa. Eri väreillä, muo-
doilla ja kokovaihtoehdoilla saadaan 
lukemattomia yhdistelmiä aikaiseksi.

Kuva 6: Fiducia maljakot, Louise Campbell 
for Käler

Kuva 8: Pinottava Poke Stool, Kyuhyung Cho

Kuva 7: Astack pinottava kynttilänjalka, 
Helgo
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Kuva 10: Huonekalu mallisto NADO,
Andrea Brugnera

Monesti muutos on hyvinkin pieni, kuten  
Andrea Brugneran suunnittelemassa huo-
nekalumallisto NADO:ssa, mutta pieni-
kin muutos voi olla ratkaiseva tekijä 
käyttäjän kiintymyksen heräämisessä tai 
voimistumisessa. Usein muutos ei ole 
pysyvä, vaan tuotetta on mahdollisuus  
muuttaa uudelleen ja uudelleen, kuten 
Cyrcus Lavagna valaisimessa, jonka 
pintaan on mahdollista piirtää tai kir-
joittaa.

Kuva 9: Cyrcus Lavagna valaisin,
in-es.artdesign
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Lapsille tehdään paljon tuotteita, jotka 
muuntuvat ja muokkautuvat lapsen kasvun 
mukaan. Tämä on tietysti järkevääkin, 
sillä lapsi kasvaa nopeasti ja tuotteet 
ovat yleensä sen vuoksi käytössä vain 
rajoitetun ajan. Yleisimpiä muuntuvia 
lasten tuotteita ovat vaunut, syöttö-
tuolit sekä pinnasängyt.

Kuva 11: High chair, Maartje Steenkamp
for Droog

Kuva 13: Pinnasänky, Dot and Cross

Kuva 12: Elegance yhdistelmävaunut, 
Teutonia

Kuva 14: Ensisängystä keinuhepaksi, Lullabaloo Celery Children’s Furniture
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Ikean tuotteiden tuunaamisesta on synty-
nyt jopa oma nettisivusto, www.ikeahac-
kers.com. Se tarjoaa erilaisia tavallis-
ten kuluttajien kehittelemiä tuunauksia 
Ikean tuotteista, sekä muita oivaltavia 
ideoita Ikeasta saatavien tuotteitten 
hyödyntämiseen. Sivuilla on helppojaja 
nopeita ohjeita Ikean tuotteitten tuu-
naamiseen esimerkiksi tapetin paloilla, 
kuten alla olevissa apujakkaroissa 
on tehty. Haastavampiakin tuunauksia 
löytyy, kuten oikealla oleva lasten pot-
kupyörä, joka on koottu kahdesta Ikean 
puisesta jakkarasta. Sivuston perustaja 
ilmoittaa olevansa todellinen Ikea-fani 
ja sivuston syntyneen puolivahingossa.

Kuva 18: Sohvapöytä, Ikea HackersKuva 15: Apujakkarat, Ikea Hackers

Kuva 17: Seinäkello, Ikea Hackers

Kuva 16: Lasten potkupyörä, Ikea Hackers
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Tuotteen tai suunnittelun kohteen ide-
oinnin voi aloittaa monella tavalla. 
Omasta mielestäni suunnittelun aloitta-
minen riippuu siitä, mikä on sen lähtö-
kohta; mikä sai suunnittelijan aloit-
tamaan uuden suunnittelun. Joissain 
tapauksissa se on asiakas, joka esittää 
tarpeen tai ongelman. Toisinaan se 
saattaa olla vain kiinnostuksen herää-
minen esimerkiksi tiettyä materiaalia 
kohtaan. Tässä tapauksessa lähtökohtana 
työlle toimi henkilökohtainen kiinnos-
tus itse tekemiseen, sekä halu yhdistää 
se tuotemuotoiluun tavalla, joka edis-
täisi ekologisempien ja kaikkien saata-
villa olevien tuotteiden suunnittelua. 
Jotta tuotetta olisi mahdollisimman 
helppo lähteä tuunaamaan ja muokkaa-
maan, listasin asioita joita tuotteelle 
esimerkiksi voisi tehdä:
- vaihtaa väriä, koristella tai muuttaa 
pintakäsittelyä
- lisätä tai poistaa jotakin
- vaihtaa käyttötarkoitusta
- muokata muotoa tai pintaa.
Konkreettisemmin tuotteen ideointi 
lähti listasta ominaisuuksia, jotka 
olisivat toivottavia tuotteessa. Näitä 
ominaisuuksia ovat muun muassa puumate-
riaali, koottavuus, käyttöönoton help-
pous, tuotepersoonallisuus sekä tuunat-
tavuus. Tuotteen tulisi täyttää kaikki 
nämä ominaisuudet. Luonnosteluvaiheessa 
tuotteen varsinainen funktio oli vielä 
avoinna. Halusin kuitenkin, että tuote 
on käyttöesine, sillä koriste-esineitä 
pidetään tuunausmielessä yleensä vai-
keammin lähestyttävänä. Toisaalta tässä 
tuotesuunnitteluprosessissa itse tuote 
ei ole niin oleellinen, vaan ennemminkin 
sen tarjoama mahdollisuus tutkia käyttä-

Kuvat 19-27: Imageboard; Muotoja ja 
tunnelmaa, joita visuaalisesti tavoittelen 

tuotteen suunnittelussa

jän suhdetta itse tehtyyn tai tuunattuun 
tuotteeseen, sekä sen vaikutuksia tuot-
teen elinkaareen. Toinen seikka, joka 
oli lähestulkoon itsestäänselvyys, oli 
tuotteen koko. Suurissa projekteissa on 
myös suurempi kynnys lähteä toteutta-
maan. Tarkoitus ei kuitenkaan ole koh-
tuuttomasti kuormittaa käyttäjää, vaan 
pitää projekti ja tuote kepeänä ja hel-
posti lähestyttävänä. Sen vuoksi tuot-
teen tulisi olla kooltaan pienehkö. 
Mahdolliseksi tuotteeksi rajautui näin 
ollen pieni kaluste tai muu käyttöesine.

Ideointi ja luonnostelu
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Tuotteen materiaalia ei tarvinnut kovin 
pitkään pohtia. Konepuusepän ammatissa 
toimineena puu tuntuu itselle luonte-
valta materiaalilta. Uusiutuvana materi-
aalina se ei kuormita ympäristöä liikaa. 
Jos tuote on vielä pitkäikäinen ja se 
voidaan eritellä käytön jälkeen materi-
aaleittain kierrätykseen, ei puun käy-
tölle ekologisessa mielessä ole esteitä. 
Puu on lisäksi kaunis materiaali, joka 
huokuu lämpöä ja kodikkuutta. Eri puula-
jien sävyt ja syykuviot antavat lisäksi 
vaihtelevuutta ja elävyyttä tuotteisiin. 
Puusta on moneksi; sitä voidaan työstää 
eri tavoin (veistää, jyrsiä, sorvata, 
jne). (Puuinfo Oy.) Materiaalivalinta 
sai vahvistusta työhön toteutetun säh-

köisen kyselytutkimuksen myötä, jossa 
toiseksi suosituin materiaali oli puu.
Koska kyseessä on käyttöesine, tuotteen 
mitoitukseen vaikuttaa oleellisesti 
ihmisen anatomia. Toinen tuotteen mitoi-
tukseen vaikuttava seikka on siihen käy-
tetty materiaali. Tuotteen tulee olla 
rakenteeltaan tarpeeksi tukeva kestääk-
seen käytössä, mutta siitä ei saa muodos-
tua kohtuuttoman painavaa. Kolmas mitoi-
tusta määrittävä tekijä on ulkonäkö. 
Vastaako tuote sitä mielikuvaa, jonka 
muotoilija haluaa käyttäjälle välittää? 
Pyrin pitämään materiaalipaksuuden 
minimissään, jotta tuotteesta ei muo-
dostuisi liian painavaa. Mitä paksum-
paa materiaali on, sitä enemmän se 
luonnollisesti painaa. Mitoitusta vali-
tessa tuotteen rakenne ja visuaalinen 
ilme kulkevat käsi kädessä mitoituksen 
kanssa. Valittu rakenne vaikuttaa tuot-
teen vaatimaan materiaalipaksuuteen ja 
lopulta on kuitenkin pyrittävä halutun 
kaltaiseen ulkomuotoon.
Esineen jalkojen valmistusmenetelmäksi 
valikoitui sorvaus, joka on perintei-
nen, osin jo unohdettu puun muokkaus-
tapa. Sorvauksesta tekee haastavan se, 
ettei hyviä tekijöitä ole juuri saata-
villa. Toisaalta sorvaus valmistumene-
telmänä voidaan nähdä myös rikkautena, 
sillä tekijän kädenjälki jää näkyviin, 
mikä tekee tuotteista uniikkeja. Ammat-
tikäytössä perinteistä sorvia käytetään 
enää harvoin, mutta automaatti- ja puo-
liautomaattisorveja löytyy tehtaista 
enemmän. Tosin automatiikkaa hyödyntä-
mällä kadotetaan aiemmin mainitsemani 
tekijän uniikki kädenjälki. Puulajeista 
koivu soveltuu valittuun valmistusme-
netelmään. Koivu on kovaa ja kestävää, 

Tuotteen muotoilu

Kuva 28:  Hahmomalli
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mutta vaatii kuitenkin materiaalipak-
suutta kestääkseen käytössä. Istuinosa 
valmistetaan liimapuusta ja sahataan 
jalkojen ilmeeseen sopivasti pyöreään 
muotoon.
Koska yksi tuotteen tarkoituksista on 
testata tuotekiintymyksen kehitty-
mistä osallistamisen avulla, on tuot-
teen ulkonäöllä suuri merkitys. Tuot-
teen visuaalisen ilmeen lähtökohtana 
oli tuttuus, sillä sellaiset esineet 
ovat helpompia sisäistää. On todettu, 
että tietyt muodot herättävät tietyn-
laisia tunteita. (Chapman & Gant 2007, 
7; Kenttälä 2009, 14.) Tietyillä muo-
doilla voidaan näin ollen edesaut-
taa tuotteeseen kiintymistä. Yksilöl-
lisiä eroja on toki tässäkin asiassa. 
Aloitin tuotteen visuaalisen suunnitte-
lun pohtimalla minkälaisia assosiaati-
oita eli mielleyhtymiä haluaisin käyttä-

jälle tuotteesta syntyvän. Assosiaatio 
on ensireaktio, jonka tuote henkilössä 
herättää. Assosiaatiot voivat syntyä 
fysiologisista aistimuksista, psyyke- 
ja sosioemotionaalisista tekijöistä. 
Fysiologiset aistimukset syntyvät mm. 
tuotteen struktuurista, lämmöstä ja pin-
tamateriaalista. Psyyke välittää kuvioi-
den, materiaalien, värien kautta syn-
tyvää mielikuvaa käyttäjän minuudesta. 
Sosio - emotionaaliset tekijät syntyvät 
kulttuurista, ympäristöstä ja muodista. 
(Reynolds & Gutman 1988, 11-13.)
Helposti lähestyttävyys madaltaisi 
käyttäjän kynnystä tuunata tuotetta 
haluamallaan tavalla. Pohdin millaiset 
muodot, värit ja materiaalit tukisivat 
helposti lähestyttävyyttä. Pyöreä muoto 
koetaan usein naiselliseksi ja hel-
posti lähestyttäväksi. Ympyrä yleisesti 
ottaen edustaa yhtenäisyyttä ja eheyttä. 

Kuva 29:  Mallinnuskuva
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Päätin ottaa ympyrän tuotteen visuaa-
lisen muotoilun yhdeksi lähtökohdaksi. 
Kuten aiemmin jo mainitsin, tuote jäte-
tään mahdollisimman paljaaksi, kuin tai-
teilijan valkoinen kangas, jotta käyt-
täjälle tarjotaan mahdollisimman hyvät 
lähtökohdat suunnitella omaan tyyliinsä 
sopiva tuote. Toisaalta tuotteen tulisi 
inspiroida käyttäjää luomaan jotakin 
omaa, toisaalta se ei saa olla liian 
mitäänsanomaton, jottei luovuus tyrehdy 
heti alkuunsa. Näiden oikeanlainen suhde 
on kuin veteen piirretty viiva, jossa 
suunnittelijan tulisi ottaa huomioon 

erilaiset käyttäjät. Toiset ihmiset 
ovat luonnostaan luovempia ja idearik-
kaampia, kun taas toiset tarvitsevat 
enemmän ohjausta ja inspiraatiota pääs-
täkseen käsiksi omaan ideapankkiinsa. 
Tässä opinnäytteessä tehdyn kyselytut-
kimuksen mukaan materiaaleista tutuim-
pia ovat erilaiset tekstiilimateriaa-
lit sekä puu. Tulos ei sinänsä yllätä, 
sillä nämä kaksi materiaalia eivät tar-
vitse paljoa ollakseen muokattavissa. 
Victor Papanekin (1970) mukaan mate-
riaalit tulisi säilyttää aidoimmillaan 
ja käyttää niitä niille ominaisimmilla 
tavoilla, joka vähentää materiaalihuk-
kaa, sekä säästää kustannuksissa.
Sunnittelutehtävä eli brief vaikutti 
suurelta osin tuotteeseen tehtyihin 
rakenteellisiin ratkaisuihin. Käyttäjän 
tulee pystyä kokoamaan, muokkaamaan, 
tuunaamaan ja tarvittaessa myös korjaa-
maan tuotetta, joten rakenteen tuli olla 
yksinkertainen ja selkeä - myös ilman 
käyttö- tai kokoamisohjeita. Tuttuudesta 
on tässäkin asiassa hyötyä. Vanhojen lii-
tostapojen hyödyntäminen tuotteen raken-
teessa edesauttaa tuotteen kokoamista. 
Koska ajatuksena on antaa käyttäjälle 
vapaat kädet tuotteen muokkaamiseen ja 
tuunaamiseen, on tarkoituksenmukaista 
jättää tuote kokonaan pintakäsittele-
mättä. Samalla tuotteen valmistuskus-
tannukset saadaan pysymään alhaisempina. 
Sama pätee tietysti myös niin sanottuun 
flat pack -tyyliin eli itse koottavaan ja 
litteästi pakattuun tuotteeseen.

Kuva 30:  Prototyypin valmistus
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Kuva 31: Tuote eri väreissä
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Tuotteen esittely

Koska tuotetta ei ole tarkoitettu kaupan 
hyllylle, vaan tämän tutkielman esi-
merkkinä toimivaksi esineeksi ja käyt-
täjätutkimuksen välineeksi, en ole 
lähtenyt nimeämään tai brändäämään tuo-
tetta mitenkään. Olen myös tietoisesti 
yrittänyt välttää kutsumasta tuotetta 
jakkaraksi, koska jo se rajaa esineen 
käyttöä. Toisaalta on lähes mahdotonta 
suunnitella esinettä, jolle ei osoita 
tarkoitusta, mutta jonka tulee kuiten-
kin henkiä tietynlaista tuttuutta.
Tuote koostuu viidestä osasta; neljästä 
jalasta, sekä istuinosasta. Istuimen 
pohjassa on neljä reikää, joihin jalat 
asetetaan koottaessa liimaa apuna käyt-
täen. Ennen tuotteen kokoamista jakka-
raksi käyttäjän on kuitenkin päätettävä 
muutoksista, joita hän mahdollisesti 
haluaa tuotteeseen tehdä. Pintakäsittely 
on mahdollista tehdä joko ennen kokoa-
mista, tai sen jälkeen - jos käyttäjä 
edes näkee sen tarpeelliseksi. Materi-
aalivalinnat ja -paksuudet edesauttavat 

tuotteen myöhempää muokkaamista, sillä 
puuta on mahdollista hioa ja käsitellä 
yhä uudestaan ja uudestaan.

Kuva 32: Tuotekuva
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Tutkimuksen lähtökohdat

Tutkimus on osa käyttäjäkeskeistä suun-
nittelua, jonka avulla selvitetään muun 
muassa käyttäjien tarpeita. Sen avulla 
voidaan selvittää, mitkä tuotteen omi-
naisuudet ovat haluttavia ja mitkä tar-
peettomia. Koen käyttäjätutkimuksen 
tärkeäksi osaksi tätä opinnäytetyötä, 
koska sen avulla voidaan testata ylei-
sesti konseptin toimivuutta. Osallista-
misen tarkoitus tässä työssä on herätellä 
käyttäjän omaa luovuutta ja osoittaa, 
että jokaisella on taitoja, joita voi 
käyttää hyväkseen luovassa prosessissa. 
Muotoilijan kannalta kiinnostavaa on 
osallistamisen vaikutukset käyttäjän 
ja esineen väliseen suhteeseen, sekä 
tuotekiintymyksen vaikutukset tuotteen 
elinkaareen. Käyttäjän uskaltautuessa 
muokkaamaan tuotetta omanlaisekseen on 
mahdollista, että kiintymys esineeseen 
syvenee. Nähdessään vaivaa jonkin asian 
eteen ja tuunauksen onnistuessa tekijää 
tyydyttävästi, tuote saatetaan kokea 
yhä tärkeämmäksi ja rakkaammaksi.

Käyttäjätutkimuksen avulla pyritään 
ymmärtämään ihmisten suhtautumista tuu-
nattaviksi suunniteltuihin tuotteisiin, 
sekä heidän kykyään ideoida ja toteuttaa 
ideoitaan. Tarkoitus on innostaa sekä 
suunnittelijoita että käyttäjiä ajat-
telemaan asioita uudella tavalla, sekä 
ottamaan vastuuta omasta ympäristöstään. 
Tällä käyttäjätutkimuksella ei ole tar-
koitus kerätä tieteellistä tietoa, vaan 
käyttää niin sanottuja luovia toiminnal-
lisia menetelmiä tiedon keräämiseksi.
Käyttäjätutkimus toteutettiin ensin 
pienellä viiden hengen testiryhmällä. 
Tehtäväksi tutkimukseen osallistu-
ville annettiin suunnitella, miten he 
tuunaisivat omaan käyttöönsä kuvassa 
esiintyvän jakkaran. Koska prototyyp-
pejä on vain yksi, jouduttiin varsi-
nainen tuunaus- ja toteutusvaihe jättä-
mään tekemättä. Sen sijaan keskityttiin 
enemmän ideointiin ja suunnitteluun. 
Jokainen testiryhmäläinen pääsi kuiten-
kin tutustumaan tuotteen prototyyppiin. 
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Näin he pystyivät paremmin arvioimaan 
tuotteen ominaisuuksia, sekä havainnoi-
maan sen kokoa ja mittasuhteita, joka 
saattaa olla vaikeaa hahmottaa pape-
rilla. Osallistujille annettiin vapaat 
kädet tehtävän toteuttamiseksi, mutta 
tehtävää pohjustettiin keskustelemalla 
siitä, mitä kaikkea tuotteelle voisi 
mahdollisesti tehdä. Tehtävästä keskus-
telu osallistujien kesken kiellettiin 
tehtävän aikana.
Toiminnallisen tehtävän lisäksi testi-
ryhmää pyydettiin vastaamaan muutamaan 
kysymykseen. Kysymykset koskivat tehtyä 
tehtävää, sekä tuunaamista yleisesti. 
Kysymyksillä pyrittiin selvittämään, 
mitä mieltä he ovat tuotteesta yleisesti 
ja kuinka he kokivat suunnittelutehtä-
vän.
Testiryhmän jälkeen tutkimus lähetet-
tiin sähköisesti 35 henkilölle. Osal-
listuvilla oli reilu viikko aikaa teh-
tävän tulostamiseen, tekemiseen ja 
takaisin lähettämiseen. Oletuksena oli, 
että vastaajilla oli näin mahdollisuus 
valita itselle sopiva tehtävän suori-
tusajankohta. Toivoin, että vastauksia 
tulisi näin menettelemällä enemmän sen 
sijaan, että ihmiset joutuisivat saapu-
maan tiettyyn aikaan tiettyyn paikkaan.
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Tutkimustulokset

Havainnoin testiryhmään osallistujia 
heidän pähkäillessään tehtävän parissa. 
Osa tutkimukseen osallistuneista henki-
löistä koki tehtävän liian vaikeaksi, 
huolimatta avuista joita oli tarjolla. 
Näillä henkilöillä ei juuri ollut koke-
musta kyseisenlaisesta toiminnasta.  
osalla taas tuntui olevan liian monta 
vaihtoehtoa mielessä, joka johti valin-
nanvaikeuteen.
Sähköisesti lähetettyyn käyttäjätut-
kimukseen vastasi lopulta kuusitoista 
henkilöä. Muutama heistä innostui suun-
nittelemaan useamman kuin yhden tuu-
natun jakkaran. Haastavan sähköisestä 
tehtävästä teki se, että se piti itse 
tulostaa. Läheskään kaikilla ei ollut 
siihen mahdollisuutta tehtävään annetun 
määräajan puitteissa. Valmis tehtävä 
piti vielä lopuksi palauttaa esimer-
kiksi ottamalla tehtäväpaperista kuva 
tai skannaamalla se. Sähköisesti toteu-
tettuna tutkimukseen osallistujat eivät 
myöskään päässeet näkemään ja tutkimaan 

prototyyppiä omin silmin, joka saattoi 
vaikeuttaa tehtävän suorittamista jonkin 
verran. Testiryhmän ja sähköisesti suo-
ritettujen tehtävien lisäksi kolme 
henkilöä teki testin yhdessä laatijan 
kanssa. He pääsivät näkemään prototyy-
pin ja heillä oli mahdollisuus esittää 
kysymyksiä tehtävän laatijalle.
Tutkimuksen mukaan suosituin tuunaa-
misen muoto oli odotetusti erilai-
set pintakäsittelyt. Neljätoista kuu-
destatoista tutkimukseen vastanneesta 
olisi pintakäsitellyt tuotetta jollain 
tavalla. Kahdeksan kuudestatoista vas-
taajasta ei muuttaisi itse tuotetta 
mitenkään, mutta lisäisi siihen jotakin. 
Yllättävän moni, yhteensä viisi käyt-
täjätutkimukseen vastannutta, lähtisi 
mahdollisesti muokkaamaan tuotetta 
radikaalisti esimerkiksi katkomalla 
jalkoja tai muokkaamalla osia eteenpäin 
joksikin muuksi tuotteeksi. Lisäksi 
kaksi henkilöä suunnitteli hiovansa 
tuotteesta terävimpiä kulmia pois. 
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Kysymyksiin en saanut kaikilta osallis-
tuneilta vastauksia. Osalta oli ilmei-
sesti jäänyt toisen lomakkeen linkki 
kokonaan huomaamatta ja kysely jäi siksi 
tekemättä. Pääosin tuote sai käyttäjä-
tutkimukseen vastanneilta henkilöiltä 
positiivista palautetta. Muotoilultaan 
tuote on ollut vastaajien mielestä sel-
keästi tunnistettavissa ja tuonut mieleen 
esimerkiksi mummolan vanhat kalusteet. 
Toisaalta sen mainittiin sopivan myös 
modernimpaan kotiin. Suunnitteluteh-
tävän tekemisestä kysyttäessä muutama 
vastasi kokevansa sen vaikeaksi tai vai-
keahkoksi. Neljän mielestä tehtävä oli 
helppo ja viiden vastanneen mielestä 
kiinnostava tai innostava. Yhdeltä vas-
taajalta tuli toivomus, että tuotteessa 
olisi enemmän tuunausta rajoittavia 
tekijöitä, jotta olisi helpompi päättää 
mitä tekee. Sama asia tuli esille tes-
tiryhmän kanssa, kun tarkkailin heitä 
tehtävän aikana.
Tuotteen todellisen käytön arvioinnissa 
jokaisella oli oma näkemyksensä mihin 
tuote omassa kodissa sijoitettaisiin ja 
mikä sen päätoiminen funktio mahdolli-
sesti tulisi olemaan. Koriste-esine, 
kukka-alusta tai -pöytä ja istuin esiin-
tyivät useimmiten vastauksissa. Neljäs 
ja viimeinen kohta koski tuunaamista 
yleisesti. Lähes kaikki vastaajista suh-
tautuivat tuunaamiseen positiivisesti. 
Plussaa vastaajien mielestä tuunaami-
sessa on se, että saa persoonallisia ja 
oman näköisiä tuotteita kotiinsa, joita 
ei muilta löydy.
Kaiken kaikkiaan tutkimuksen teko oli 
antoisaa ja tarjosi oivalluksia suunnit-
telijalle tulevaisuuteen. Kuten aikai-
semmin tässä työssä jo mainitsin, on 

suunnittelijana haastavaa löytää juuri 
sopiva suhde liian suunnitellun ja liian 
vähän suunnitellun tuotteen välillä. 
Tarkoitan tällä erityisesti tuunauksen 
rajoittamista joillain keinoin, jotta 
käyttäjällä ei olisi niin paljon mah-
dollisuuksia ja vaihtoehtoja tuotteen 
tuunaamisessa. Tähän vaikuttaa kuiten-
kin oleellisesti tekijän taitotaso ja 
kokemus tuunaamisesta tai esineiden 
valmistamisesta, sekä rohkeus kokeilla 
asioita ja kiinnostuksen taso. Tuotetta 
suunniteltaessa olisi hyvä rajata tar-
kempi kohderyhmä, jotka olisivat suu-
rinpiirtein samalla taito- ja kokemus-
tasolla. Jos tuotetta halutaan levittää 
laajemmin, olisi ehkä hyvä rajata tuot-
teen tuunaamista jotenkin, tai antaa 
valmiita esimerkkejä, joita käyttäjä 
voi hyödyntää oman mielensä mukaan.
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Johtopäätökset

Tunteet on syytä ottaa huomioon tuot-
teita suunniteltaessa, sillä ne voivat 
näytellä hyvinkin merkittävää osaa 
tuotteen eliniän, tuotetyytyväisyy-
den ja suosittuvuuden kannalta. Suun-
niteltaessa ei kuitenkaan pidä keskit-
tyä yksinomaan tunteisiin, vaan yhdessä 
käytettävyyden kanssa ne voivat muo-
dostaa kestävän tuotteen. Positiivi-
set tunteet edesauttavat tuotetyyty-
väisyyttä, joka taas edistää esineisiin 
kiintymistä. Tuotteeseen kiintyminen 
edesauttaa sen käyttöä ja säilyttä-
mistä. Näin tuotteen käyttöikä kasvaa 
ja sen hiilijalanjälki pienenee. Kes-
tävän kehityksen näkökulmasta esineiden 
suuri vaihtuvuus on epätoivottua, sillä 
se kuluttaa enemmän uusiutumattomia 
luonnonvaroja. Toisaalta ekologiseksi-
kin suunniteltu tuote menettää ympäris-
töystävällisen etunsa jos sitä käyte-
tään tai se hävitetään epäekologisesti. 
Loppujen lopuksi tuotteen ekologisuus 
on kuitenkin aina käyttäjästä kiinni. 

Tuotteiden tulisi olla sekä käytän-
nöllisiä, että nautinnollisia. Nautin-
toa voidaan lisätä esimerkiksi otta-
malla suunnittelussa huomioon tuotteen 
lähettämät merkit sekä ihmisen aisti-
havainnot. Toisinaan esineet voidaan 
nähdä identiteetin jatkeena. Tutkijoi-
den mukaan ihminen kehittää voimakkaam-
man kiintymyksen tuotteisiin, jotka 
voidaan liittää hänen identiteettiinsä. 
Todennäköisimmin identiteettiä tukevat 
tuotteet ovat joko osittain tai koko-
naan itse tehtyjä. Kun henkilöllä on 
vapaus muokata tuotetta haluamallaan 
tavalla, hänen suhtautumisensa tuottee-
seen muuttuu positiivisemmaksi, edellyt-
täen, että tuotteen lopputulos miellyt-
tää tekijäänsä. Tuote voi personoinnin 
tuloksena täyttää omistajansa itseil-
maisun tarpeen. Mitä enemmän ihminen on 
mukana suunnitteluprosessissa, sitä hen-
kilökohtaisempi ja itseilmaisultaan vah-
vempi tuotteesta todennäköisesti tulee. 
Esineen personointia tapahtuu joka 
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tapauksessa, joko tahallisesti tai 
tahattomasti, käyttäjän toimesta. Muo-
toilija voisi kuitenkin tarjota kulut-
tajalle mahdollisuuden olla luova. Muo-
toilijan tehtävänä on tällöin sellaisen 
kontekstin luominen, jossa saavutetaan 
tasapaino suunnittelun mahdollisuuksien 
ja tuotteen laadun välillä. Haasteena 
on, että kuluttaja pystyy käsittelemään 
suunnittelun seuraukset, eikä hämmenny 
liikaa valintojen määrästä.
On mielenkiintoista, että tutkijat kuten 
Paul Atkinson, näkevät itse tekemisen 
ammatillisen muotoilun vastakohtana. 
Kuitenkin on olemassa tuotteita, joissa 
jonkinasteinen käyttäjän oma leima on 
sallittua tai jopa toivottua. Nykyään 
itse tekeminen nähdään ajanvietteenä ja 
elämäntapana, eikä niinkään välttämättö-
myytenä. Itse tekemällä kuluttajalla on 
kuitenkin mahdollisuus saada aikaiseksi 
täysin uniikkeja ja tekijänsä näköisiä 
tuotteita. Viimeistelemällä tuotteen 
itse, käyttäjällä on mahdollisuus saada 
juuri sellainen esine kuin hän haluaa ja 
tarvitsee.
Tuotteiden kokoaminen on tullut ihmi-
sille tutuksi viimeistään Ikean itse 
koottavien tuotteiden myötä. Itse teke-
misessä on pohjimmiltaan kyse oman elä-
mänsä haltuun ottamisesta, määräysval-
lasta. Ihminen saa todella olla luova 
ja käyttää intuitiotaan oman ympä-
ristönsä suunnitteluun ja kehittämi-
seen tekemällä asioita ja esineitä 
itse. Itse tekemisen rooli identitee-
tin ylläpitäjänä on selvästi tärkeää. 
Sen luova puoli parantaa ihmisen käsi-
tystä itsestään. Itse tekeminen voidaan 
nähdä yksilöllisen maun perimmäisenä 
ilmentymänä. Se tulee varmasti säily-

mään osana materiaalista kulttuuria. 
Toiminnallisten ja osallistavien tuot-
teiden suunnittelussa on tärkeää mää-
rittää kohderyhmä tarkkaan. Kun koh-
deryhmä ja sen tarpeet ovat tiedossa, 
voidaan alkaa rajaamaan kohderyhmälle 
suunnattua briefiä. Tehtyjen tutkimus-
ten perusteella voidaan todeta, että 
tuotteen tuunaamista helpottaa tuot-
teen näkeminen ja testaaminen. Enimmäk-
seen ihmiset ovat valmiita pieniin ja 
helposti toteutettaviin tuotteen tuu-
nauksiin. Vaikka käyttäjä olisi hyvin-
kin lahjakas ja osaava, ei hänellä 
välttämättä ole aikaa tai kiinnostusta 
suunnitella ja toteuttaa isoja muutok-
sia tuotteeseen. Yleisesti ottaen itse 
tekemisestä ja tuotteiden tuunaami-
sesta tuntuu suomalaisilla olevan melko 
positiivinen käsitys ja arvostus käsin 
tehtyjä, uniikkeja tuotteita kohtaan on 
edelleen nousussa.
Jos tarkastellaan jo olemassa olevia 
samankaltaisia  muuntuvia ja muokatta-
via tuotteita huomataan, että muuttuva 
osa on niissä usein kohtuullisen pieni. 
Tuotteiden suunnittelijat ovat harvoin 
jättäneet käyttäjälle niin paljon valtaa 
tuotteen viimeistelyssä, että muutokset 
olisivat pysyviä. Tämä todennäköisesti 
johtuu siitä, että tuotteen halutaan 
houkuttelevan sellaisiakin käyttäjiä, 
jotka eivät koe itse tekemistä omakseen, 
vaan ennemmin ostavat tuotteensa täysin 
valmiina.
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Lopuksi

Kun aloitin tätä opinnäytettä, minulla 
ei ollut pienintäkään aavistusta mihin 
suuntaan valittu aihe minut veisi. Vielä 
pitkään aihetta tutkiessani oli epävar-
maa, mihin lopputulokseen päätyisin ja 
miten. Kuitenkin minulla on koko pitkän 
prosessin ajan ollut vahva tunne, että 
löytäisin lopulta jotakin, joka hyödyt-
täisi ei vain minua itseäni suunnitte-
lijana, mutta myös muita aiheesta kiin-
nostuneita. Itse tekeminen on aina ollut 
elämässäni läsnä, ja tämän projektin 
myötä uskon, että se tulee vain vahvis-
tamaan kantimiaan erityisesti yksityi-
selämässäni, mutta varmasti myös amma-
tillisessa mielessä.
Aloittaessani kirjoittamaan tätä 
opinnäytetyötä, minulla oli monista 
asioista melko mustavalkoinen näkemys. 
Nyt ymmärrän, ettei ole olemassa vain 
yhtä tapaa tehdä oikein tai väärin. 
Opinnäytetyö on prosessi, joka val-
mentaa opiskelijaa tulevaan. Koen nyt, 
puolentoista vuoden ja reilun sadan 

sivun jälkeen olevani valmis kohtaamaan 
uusia haasteita niin ammatillisessa 
mielessä kuin yksityiselämässänikin.

Kuva 33: Prototyyppi



62

Osa 5 YhteenvetO

Muotoilijoilla on mahdollisuus kannus-
taa kuluttajia olemaan vastuullisempia 
ja pitämään parempaa huolta omistamis-
taan esineistä. Suunnittelemiensa tuot-
teiden kautta muotoilija voi osoittaa, 
että itse tekeminen ja oman luovuuden 
hyväksikäyttö on hienoa, jopa toivotta-
vaa. Näin muotoilija voi ilmaista hyväk-
syntänsä suunnittelemiensa tuotteiden 
muokkaamiselle ja tuunaamiselle. Kun 
käyttäjälle osoitetaan, että hänen mie-
lipiteitään ja panostustaan arvostetaan 
tuotesuunnitteluprosessissa, hän roh-
kaistuu ja saattaa alkaa ottaa enemmän 
vastuuta omasta ympäristöstään.
Koska yksikään tämän opinnäytteen perus-
tana käytetyistä tutkimuksista ei ollut 
suomalainen, antaa opinnäytteessä suo-
ritetut sähköinen kyselytutkimus sekä 
käyttäjätutkimus viitteitä nimenomaan 
suomalaisten ajatusmaailmasta ja suh-
tautumisesta itse tekemistä kohtaan. 
Toisaalta tutkimukset, joihin tässä 
opinnäytetyössä viitataan, olivat melko 
hyvin yleistettävissä ainakin länsimai-
seen elämäntyyliin. Meillä kaikilla on 
parannettavaa, mitä tulee ympäristöstä 
huolehtimiseen ja kaikkien panostusta 
tarvitaan.
Mielestäni tämä opinnäytetyö on onnistu-
nut siinä mielessä, että tuunattavaksi 
tarkoitettujen tuotteiden suunnitteluun 
saatiin kerättyä lisää tietoa. Tämän 
kaltaisia tuotteita on etenkin Suomessa 
tehty vielä suhteellisen vähän, vaikka 
kiinnostuneita käyttäjiä tutkimusten 
mukaan löytyy. Tässä opinnäytetyössä 
suunniteltu tuote vaatisi vielä paljon 
ihan konkreettisia käyttäjäkokemuksia, 
joita tämän työn aikataulun puitteissa 
ei onnistuttu suorittamaan. Sen lisäksi 

tulisi tuotteen elinkaaren mittaisesta 
käytöstä suorittaa seurantatutkimus, 
jotta voitaisiin todella sanoa, missä 
määrin muotoilijan toimilla todellisuu-
dessa on merkitystä tuotteen käyttöiän 
pitenemiseen.
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Käyttäjätutkimus

Piirrä ja kirjoita kuvaan suunnitelmasi jakkaran tuunaamisesta.
Tähän voit selittää tarkemmin suunnitelmaasi. Voit jatkaa 
tarvittaessa paperin kääntöpuolelle.

Käyttäjätutkimus kysymykset

Tuunaa oma jakkarasi haluamallasi tavalla. Mieti mitä tekisit jakkaralla (tai sen 
osilla) jos se olisi sinun. Voit lisätä tai poistaa jotakin, yhdistää tai erottaa, 
vaihtaa käyttötarkoitusta tai väriä, piirtää, maalata tai kirjoittaa, ihan mitä 
haluat!

1. Mitä mieltä olet tuotteesta yleisesti?

2. Miltä suunnittelu- ja tuunaustehtävä tuntui? Oliko se helppo, vaikea, epäkiin-
nostava vai jotakin muuta?

3. Miten arvioisit käyttäväsi tuotetta todellisuudessa?

4. Mitä mieltä olet tuunaamisesta yleisesti?
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