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Monimerkityksellinen puu 

- Analyysi puumateriaaliin liitetyis-
tä koetun arvon tyypeistä 

Minna-Maarit Jaskari 

TIIVISTELMÄ 

Tämän artikkelin tarkoituksena on analysoida kuluttajien puumateriaaliin liittämiä 
arvoja. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Holbrookin (1996) esittämää arvo-
typologiaa, jossa arvo on määritelty kuluttajan interaktiiviseksi, suhteelliseksi ja 
preferentiaaliseksi kokemukseksi. Arvotyypit määräytyvät arvon vastaanotta-
van/aktiivisen, itseen/muihin kohdistuvuuden sekä lopputuleman instrumentaali-
sen/terminaalisuuden ulottuvuuksien suhteen muodostaen kahdeksan erityyppistä 
arvoa. Nämä ovat tehokkuus, erinomaisuus, status, arvostus, leikki, estetiikka, eet-
tisyys ja henkisyys. Tutkimuksessa on käytetty kahta empiiristä kuluttaja-aineistoa, 
toinen on kerätty ryhmäkeskusteluilla ja toinen henkilökohtaisilla kollaaseilla. Ai-
neiston analysoinnissa on ollut lähtökohtana teoriasidonnainen sisällönanalyysi. Tu-
lokset osoittavat, että yleisellä tasolla puuhun tuotemateriaalina liitetään arvoja 
kaikista eri arvotyypeistä, mutta arvojen suhteellinen tärkeys vaihtelee tuoteryh-
mittäin. Näin ollen tietyissä tuoteryhmissä puulla näyttää olevan kykyä tuottaa ar-
voa kuluttajalle. 
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Puu tuotemateriaalina on meille suomalaisille perinteinen, tuttu ja läheinen. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa yleisesti kartoitetut mielikuvat puusta materi-
aalina osoittavat, että puuhun liitetään monipuolisesti erilaisia ja varsin po-
sitiivisia mielikuvia. Yleisesti ottaen suomalaiset pitävät puusta (Blomgren, 
1965; Laaksonen & Laaksonen, 1999; Kälviäinen, Mähönen, Junnila-
Savolainen & Joenpolvi, 2003; Jaskari, 2009a). Jopa kuluttajien puheessa 
on analysoitavissa arvottavaa ja tunnepitoista puhetta, mikä kuvastaa suo-
malaisten kuluttajien kiintymystä puuhun (Jaskari, 2009b). 
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Suomalainen kuluttaja on tottunut arvostamaan puuta esimerkiksi huoneka-
luissa (Pakarinen, 1999), sisustusmateriaaleissa ja auton rateissa. Toisaalta 
esimerkiksi polkupyörä, rannekello ja sormus ovat tuotteita, joita vain osa 
suomalaisista olisi valmis käyttämään (Laaksonen & Laaksonen, 1999). On-
kin niin, että kuluttaja arvioi harvemmin ainoastaan tuotemateriaalia, vaan 
materiaalin arviointiin vaikuttaa esimerkiksi se, minkä tuotteen osa se on 
(Blomgren, 1965), millä tavalla tuote on muotoiltu ja missä kontekstissa 
tuotetta käytetään (Jaskari, 2009b). 

Puumateriaaliin liitettyjen merkitysten laajuus herättää kysymyksen, voiko 
kuluttaja kokea saavansa arvoa puusta tuotemateriaalina? Jos voi, niin mil-
laista arvoa kuluttaja liittää puuhun tuotemateriaalina? Tämän artikkelin 
tarkoituksena on analysoida kuluttajien puumateriaaliin liittämiä arvon 
tyyppejä. Arvo ymmärretään tässä tutkimuksessa suhteelliseksi, preferens-
sin osoittavaksi ja vuorovaikutteiseksi kuluttajan kokemukseksi (Holbrook, 
1996). 

Holbrook (1996/1999) on kehittänyt analyysiviitekehyksen kuluttajan ko-
keman arvon eri tyypeistä, jonka avulla voidaan analysoida tietyn tuottee-
seen, palveluun tai muuhun kokonaisuuteen liittyviä arvoja. Sitä on aikai-
semmin käytetty esimerkiksi postimyynti- ja internetkaupan kontekstissa 
(Mathwick, Malhotra & Rigdon, 2001), kauppakeskuksen tutkimuksessa 
(Kim, 2002), auton kulutuskokemukseen liittyvän arvon analysoinnissa (Ra-
vald, 2008), matkailukokemuksen analysoinnissa (Gallarza & Gil, 2008) se-
kä arvon mittaamiseen ravintolakontekstissa (Sánchez-Fernández, Iniesta-
Bonilla & Holbrook, 2009). Viitekehys painottaa arvon kokemuksellista 
luonnetta ja mahdollistaa analysoinnin kohteen monipuolisen tarkastelun. 
Se ei tarkastele eri arvoja erillisinä kokonaisuuksia vaan rakentaa ymmär-
rystä eri arvotyyppien suhteesta toisiinsa. Koska puuhun tuotemateriaalina 
on aikaisemmissa tutkimuksissa liitetty laaja kirjo erilaisia merkityksiä, 
mahdollistaa Holbrookin viitekehys näiden merkitysten tarkastelemisen ja 
suhteuttamisen toisiinsa. 

Seuraavaksi rakennan esiymmärryksen kuluttajan kokeman arvon typologi-
asta. Kahta empiiristä aineistoa analysoidaan suhteessa tähän viitekehyk-
seen ja kysytään, millaisia sisältöjä puumateriaali antaa arvotypologialle. 
Näin ollen artikkeli lähestyy tutkimuskysymystä abduktiivisesti siten, että 
aineistoa tulkitaan teoreettisen viitekehyksen avulla, mutta samalla ollaan 
herkkänä aineiston erikoislaadulle. Tutkimuksen tuloksena nousee esille sel-
laisia arvotyyppejä, joissa puun merkitysmaailma positiivisesti korostuu tai 
negatiivisesti asettaa rajoitteita tai kriittisiä pisteitä materiaalin käytölle. 

ARVON KAHDEKSAN TYYPPIÄ 

Arvo käsitteellistetään kuluttajan suhteelliseksi, preferenssin osoittavaksi ja 
vuorovaikutteiseksi kokemukseksi (Holbrook, 1996). Suhteellisuus merkit-
see ensinnäkin, että arvo on henkilökohtaista eli voi vaihdella kuluttajien 
välillä (Holbrook, 1999: 6). Osa tuotteisiin liitetyistä merkityksistä on vain 
yksilölle merkityksellisiä, kun taas osa on jaettuja laajemmassa ryhmässä 
(Richins, 1994). Toiseksi koettu arvo on suhteellista verrattuna muihin tuot-
teisiin (Holbrook, 1996: 6), jolloin puuta materiaalina voidaan arvioida esi-
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merkiksi suhteessa muihin materiaaleihin (esim. Pakarinen, 1993). Puu voi 
myös saada erilaisia arvioita riippuen siitä minkä tuotteen osana se on 
(Blomgren, 1965). Kolmanneksi koettu arvo on suhteellista verrattuna eri 
tilanteisiin, jolloin käyttötilanne määrittää koettua arvoa ja sen luonnetta 
(Woodruff & Gardial, 1996: 60; Aurifeille, Quester, Hall & Lockshin, 1999). 

Preferenssin osoittaminen tarkoittaa vertailua ja järjestykseen laittamista ja 
se voi kuvastua esimerkiksi tunteena, asenteena, arviointina, suotuisuute-
na, mielipiteenä tai houkuttelevuutena (Holbrook, 1999: 8). Vertailu tekee 
koetusta arvosta kognitiivisen käsitteen, joka voi esiintyä ilman affektiivista 
tunnekomponenttia (Oliver, 1999: 4). Toisaalta se mahdollistaa myös ko-
kemuksellisen tunnepohjaisen, kokonaisvaltaisen arvioinnin, jossa kuluttaja 
ei välttämättä osaa kertoa, millä perusteella vertailu tapahtuu, vaan jokin 
tuote vain tuntuu paremmalta tai sopivammalta. (Durgee & O’Connor, 
1995) 

Vuorovaikutuksellisuus tarkoittaa, että arvo muodostuu kuluttajan ja tuot-
teen välisessä vuorovaikutuksessa (Holbrook, 1999: 5), eikä arvoa ole tuot-
teessa sisäsyntyisesti (Woodruff & Gardial, 1996: 53–54). Tuotteiden mah-
dollistama vuorovaikutus voi muodostua tärkeäksikin kuluttajalle (Fournier, 
1998), sillä kuluttaja voi tuotteiden avulla rakentaa omaa identiteettiään ja 
viestittää omaa minäkuvaansa muille (Belk, 1988). Vuorovaikutuksen ei 
kuitenkaan tarvitse olla luonteeltaan vahvaa ja merkityksellistä, vaan se voi 
olla myös intensiteetiltään heikompaa ja rationaalisempaa. 

Arvon kokemuksellisuus tarkoittaa, että arvo ei synny yksittäisestä tuot-
teesta tai ostotapahtumasta vaan oleellista on se kulutuskokemus, joka nii-
den avulla saavutetaan (Holbrook, 1999: 9; Carú & Cova, 2003; LaSalle & 
Britton, 2003: 27–29.) Kokemuksellisuuden myötä rationaalisen vaihtoehto-
jen vertailun lisäksi merkityksellisiksi asioiksi nousevat esimerkiksi tuottei-
den esteettisyys, moniaistisuus, mielihyvä, tuotteisiin liitetyt mielikuvat, ta-
rinat ja fantasiat, leikki ja peli osana kulutusta, kommunikaation kieli sekä 
kulutuksessa esille tulevat tunteet (Holbrook & Hirschman, 1982). Tällainen 
kulutuskokemus on kokonaisvaltainen ja se voi pitää sisällään ajattelua, 
tunnetta, toimintaa, aistimuksia ja sosiaalisia suhteita (Schmitt, 1999). Ku-
lutuskokemuksessa kuluttajan oma rooli voi vaihdella passiivisesta aktiivi-
seen ja etäisestä syventyneeseen (Pine & Gilmore, 1999), kuitenkin oleellis-
ta on, että kokemus syntyy vuorovaikutuksessa tuotteen ja kuluttajan välil-
lä.  

Holbrook (1996) luokittelee arvot kahdeksaksi erilaiseksi arvotyypiksi, joita 
ovat tehokkuus, erinomaisuus, status, arvostus, leikki, estetiikka, etiikka ja 
henkisyys. Myöhemmin (2006) hän yhdistää nämä taloudelliseksi, sosiaali-
seksi, hedonistiseksi sekä altruistiseksi arvoksi. Holbrook perustaa viiteke-
hyksensä arvoteoreettiseen kirjallisuuteen, mutta myös muita kulutukseen 
liittyviä arvojen luokituksia on esitetty. Seth, Newman ja Gross (1991) luo-
kittelevat kulutusarvot toiminnalliseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen, epis-
teemiseen ja tilannesidonnaiseen arvoon. Lai (1995) määrittää arvon hyö-
tykimpuksi ja tyypittelee ne toiminnallisiksi, sosiaalisiksi, emotionaalisiksi, 
episteemisiksi, tilannesidonnaisiksi, esteettisiksi, hedonistisiksi sekä holisti-
siksi arvoiksi. Myöhemmin LaSalle ja Britton (2003) tyypittelevät arvon fyy-
siseksi, emotionaaliseksi, älylliseksi ja henkiseksi arvoksi.  



 

 

Vaikka luokitteluissa on paljon yhteneväisyyttä, niin 
on kuitenkin ainoa, joka suhteuttaa eri arvotyypit toisiinsa kolmen eri ulo
tuvuuden avulla: ulkoi
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instrumentaalista, välillistä kulutusta, jossa tuote on arvostettu sen t
nallisten hyötyjen vuoksi. 
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Arvo on itseen kohdistuvaa silloin, kun kulutus kohdistuu yksilön omiin ta
peisiin tai vaikuttaa yksilöön itseensä
vaa, mikäli kulutuskokemus tai tuote on arvostettu jonkun muun
perheen tai ystävien
136) kuitenkin huomauttaa, että 
teennäinen, koska liiketaloudellisesti 
ritään toteuttamaan aina jossain määrin yksilöllisiä tavoitteita
kaikkien arvotyyppien tulisi olla ainakin jossain määrin yksilökeskeisiä.

Aktiiviseen arvoon yhdistyy kuluttajan fyysinen
ajattelu, kun taas vastaanottava arvo 
ihailuna tai muutoin 
seen (Holbrook, 1999: 11). 
voin otettu esille kirjallisuudessa 
Wagner (1999) tuovat esille, että leikin ja estetiikan sekä etiikan ja henk
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Kuvio 1: Asiakasarvon tyypit 

Taloudellinen arvo näyt
della tarkoitetaan aktiivista arvoa, joka saadaan tuotteesta, jonka avulla 
voidaan saavuttaa jokin asia. 
tai veitsi lihan leikkaamiseen. (Holbrook

Vaikka luokitteluissa on paljon yhteneväisyyttä, niin Holbrookin 
on kuitenkin ainoa, joka suhteuttaa eri arvotyypit toisiinsa kolmen eri ulo

ulkoinen vs. sisäinen, itseen vs. muihin kohdistu
vastaanottava (Holbrook, 1996: 9). Ulkoinen arvo edustaa 

instrumentaalista, välillistä kulutusta, jossa tuote on arvostettu sen t
nallisten hyötyjen vuoksi. Sisäinen arvo taas tarkoittaa, että kulutuskok

etaan sen itsensä vuoksi ja on luonteeltaan terminaalista. 
10; Wagner, 1999: 135.)  

Arvo on itseen kohdistuvaa silloin, kun kulutus kohdistuu yksilön omiin ta
peisiin tai vaikuttaa yksilöön itseensä. Vastaavasti arvo on muihin kohdist

mikäli kulutuskokemus tai tuote on arvostettu jonkun muun
perheen tai ystävien vuoksi. (Holbrook, 1999: 11). Wagner (1999:

kuitenkin huomauttaa, että liiketalouden näkökulmasta 
liiketaloudellisesti lähtökohtana on, että kulutuksella p

ritään toteuttamaan aina jossain määrin yksilöllisiä tavoitteita
kaikkien arvotyyppien tulisi olla ainakin jossain määrin yksilökeskeisiä.

yhdistyy kuluttajan fyysinen tekeminen 
astaanottava arvo syntyy ymmärryksenä, arvostuksena, 

ihailuna tai muutoin reagoimalla johonkin tuotteeseen tai kulutuskokemu
seen (Holbrook, 1999: 11). Aktiivisen ja vastaanottavan arvon ero on ha
voin otettu esille kirjallisuudessa (Richins, 1999). Myös Brown (1999) ja 
Wagner (1999) tuovat esille, että leikin ja estetiikan sekä etiikan ja henk
syyden ero on hiuksenhieno. Arvotyypit on esitetty kuviossa 1.

Asiakasarvon tyypit (Holbrook 1999, Holbrook 2006

näyttäytyy tehokkuutena ja erinomaisuutena. 
della tarkoitetaan aktiivista arvoa, joka saadaan tuotteesta, jonka avulla 
voidaan saavuttaa jokin asia. Esimerkiksi avaimet sopivat oven avaamiseen 
tai veitsi lihan leikkaamiseen. (Holbrook, 1999: 13) Tehokk
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Holbrookin viitekehys 
on kuitenkin ainoa, joka suhteuttaa eri arvotyypit toisiinsa kolmen eri ulot-

ihin kohdistuva sekä 
9). Ulkoinen arvo edustaa 

instrumentaalista, välillistä kulutusta, jossa tuote on arvostettu sen toimin-
Sisäinen arvo taas tarkoittaa, että kulutuskoke-

ja on luonteeltaan terminaalista. 

Arvo on itseen kohdistuvaa silloin, kun kulutus kohdistuu yksilön omiin tar-
on muihin kohdistu-

mikäli kulutuskokemus tai tuote on arvostettu jonkun muun, kuten 
Wagner (1999: 135–

liiketalouden näkökulmasta tämä jako on 
na on, että kulutuksella py-

ritään toteuttamaan aina jossain määrin yksilöllisiä tavoitteita. Näin ollen 
kaikkien arvotyyppien tulisi olla ainakin jossain määrin yksilökeskeisiä. 

tekeminen tai mentaalinen 
syntyy ymmärryksenä, arvostuksena, 

reagoimalla johonkin tuotteeseen tai kulutuskokemuk-
ktiivisen ja vastaanottavan arvon ero on har-

Myös Brown (1999) ja 
Wagner (1999) tuovat esille, että leikin ja estetiikan sekä etiikan ja henki-

Arvotyypit on esitetty kuviossa 1. 

 

Holbrook 2006). 

täytyy tehokkuutena ja erinomaisuutena. Tehokkuu-
della tarkoitetaan aktiivista arvoa, joka saadaan tuotteesta, jonka avulla 

Esimerkiksi avaimet sopivat oven avaamiseen 
Tehokkuutta voidaan 
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arvioida hyötynä, joka saadaan suhteessa siihen uhraukseen, joka joudu-
taan antamaan (Zeithaml, 1988). Tehokkuus voi ilmetä myös vaivattomuu-
tena, esimerkiksi kauppakeskuksissa yhdistyvät useammat erilaiset kaupat 
ja palvelut helpottavat asiakkaan ostosten tekemistä (Kim, 2002). Erin-
omaisuus taas on luonteeltaan vastaanottavaa, tuotetta tai palvelua arvos-
tetaan sen oletetun potentiaalin vuoksi. Tuotetta pidetään ylivertaisena, 
laadukkaana tai erityisen houkuttelevana. Tämä kuitenkin tapahtuu tuotetta 
käyttämättä, sillä mikäli erinomaisuuteen liitettäisiin tekeminen, muuttuisi 
se tehokkuuden arvoksi. (Holbrook, 1999: 14–15)  

Sosiaalinen arvo näyttäytyy statuksena ja arvostuksena. Status arvona tar-
koittaa kuluttajan tarkoituksellista kuluttamista osoittaakseen menestystä ja 
valtaa. Arvostus sitä vastoin muodostuu passiivisesta tuotteiden omistami-
sesta, joilla on kuitenkin merkitystä siihen, miten muut näkevät kuluttajan. 
Statuksen ja arvostuksen välistä eroa voisi kuvata sillä, onko kuluttajalla 
”tarve menestyä” vai onko hän vain ”menossa mukana”. Menestyäkseen 
täytyy olla itsevarma, jämäkkä, omistushaluinen ja jopa juonitteleva, kun 
taas menossa mukana olevalle riittää, että seurailee ja toimii yleisesti hy-
väksyttyjen normien mukaisesti. (Holbrook, 1999: 15–17.) 

Hedonistinen arvo näyttäytyy aktiivisena leikkinä ja vastaanottavana este-
tiikkana. Leikki liittyy kuluttajan kokemaan hauskuuteen ja nautintoon. 
(Holbrook, 1999: 18–19). Graysonin mukaan (1999: 111–115) leikki voi il-
mentyä myös esimerkiksi vilppinä, kekseliäisyytenä, matkimisena ja osallis-
tumisena). Kun Holbrook määrittelee leikin itseen kohdistuvana, niin Holt 
(1995) tuo esille, että leikin avulla myös seurustellaan ja pyritään siten 
luomaan yhteisöllisyyttä. Näin hän korostaa leikin vuorovaikutuksellisuutta 
ja sosiaalista ulottuvuutta. Estetiikka arvon tyyppinä on kulutuskokemuksen 
arvostamista täysin sen itsensä vuoksi. (Holbrook, 1999; Eaton, 1994: 
107–108) Estetiikka liittyy usein muotiin ja taiteeseen, mutta kokemukselli-
suuden myötä myös esimerkiksi matkailuun ja sisustamiseen. Kim (2002) 
käsitteellistää esteettisen kokemuksen pitävän sisällään muun muassa 
kauppakeskuksen tunnelmaa, jossa yhdistyy tilan arkkitehtuuri, sisustus-
suunnittelu, muotoilu ja koristelu. Aiemmissa tutkimuksissa puun esteettistä 
arvoa kuvaavat luonnehdinnat esimerkiksi sen kauneudesta, lämmöstä, 
hienostuneisuudesta ja tyylikkyydestä (Laaksonen & Laaksonen, 1999; 
Blomgren, 1965)  

Altruistinen eli pyyteetön arvo näyttäytyy eettisyytenä sekä henkisyytenä. 
Eettisen toiminnan perusteena on asioiden tekeminen toisten puolesta ja se 
miten nämä toiset reagoivat siihen. Eettistä arvoa voidaan saavuttaa esi-
merkiksi vapaaehtoistyössä tai pyrkimyksellä elämään oikein. Etiikka arvona 
on olemassa ainoastaan silloin, kun se on toisiin kohdistuvaa ja terminaalis-
ta, eikä sisällä mitään instrumentaalisia ulottuvuuksia (Holbrook, 1996). 
Toisaalta eettinen toiminta voidaan kuitenkin nähdä sisältävän useita motii-
veja, joista osa voi olla myös poliittisia tai statuksen tavoittelua (Smith, 
1999). Tällöin eettinen toiminta voi olla vain keino saavuttaa muita tavoit-
teita ja se muuttuu terminaalisesta instrumentaaliseksi. 

Henkisyys arvona on terminaalista, kokemusta sen itsensä vuoksi, jossa ku-
luttaja on vastaanottavana osapuolena. Esimerkkejä henkisyydestä arvona 
ovat muun muassa usko, ekstaasi, palvonta, pyhyys ja taikuus (Holbrook, 



 

 21 

1999). Kuluttamisessa henkisyys voi näyttäytyä joidenkin tuotteiden pitä-
misenä pyhänä, esimerkiksi kansallisuutta osoittavat liput tai lempijääkiek-
kojoukkueen tunnukset (Belk, Wallendorf & Sherry, 1989). 

Holbrookin esittämä arvotypologia antaa analyysityökalun kokemuksellisen 
arvon analysointiin. Tässä tutkimuksessa analysoidaan millaisia arvotyyppe-
jä esiintyy, kun kuluttajan puhuvat puusta tuotemateriaalina sekä millaisia 
sisältöjä puu antaa esiintyville arvotyypeille.  

METODOLOGISET VALINNAT 

Tutkimuksen aineistona on käytetty kahta laadullista aineistoa. Ensimmäi-
nen aineisto koostuu neljästä ryhmäkeskustelusta (Boddy, 2005). Lumipal-
lo-otannan avulla muodostetuissa ryhmissä pyrittiin sisäisesti homogeenisiin 
ryhmiin (Knodel, 1993), jotka edustaisivat elämäkaaren eri vaiheita (Evans, 
Jamal & Foxall, 2006: 187–188). Ryhmiksi muodostuivat (a) nuoret (opis-
kelijat), (b) pesänrakentajat, (c) pesänasujat, joilla murrosikäisiä lapsia se-
kä (d) vanhemmat aikuiset, joilla lapset olivat jo lähtemässä pesästä. Yh-
teensä 20 henkilöä, joista neljä oli miehiä, osallistui keskusteluihin. Kaikki 
haastateltavat ovat Suomen kansalaisia, suomenkielisiä ja asuvat Uudella-
maalla. 

Ryhmäkeskusteluissa käytettiin erilaisia tuotteita stimuloimaan mahdolli-
simman rikasta keskustelua. Tuotteet valittiin siten, että ne edustaisivat 
monipuolisesti kuluttajan elämän osa-alueita; kotia (lattiamateriaalit), tek-
nologiaa (tietokoneen näppäimistöt), ruokailemista (kertakäyttöaterimet) ja 
”itseä” (kaulakorut). Nähtävillä olevat materiaalit vaihtelivat tuoteryhmit-
täin, kuitenkin niin että puu oli mukana kaikissa tuoteryhmissä. Jokainen 
tuoteryhmä esiteltiin ensin visuaalisen materiaalin avulla ja sen jälkeen 
konkreettisten tuotteiden muodossa, jolloin moniaistinen arviointi mahdol-
listui.  

Ensimmäisessä aineistossa korostuu tuotteiden arviointi sekä keskustelu 
yleisesti erilaisista materiaaleista. Puu nousi esille eri tavoin eri tuoteryhmi-
en kohdalla. Toisella aineistolla pyrittiin edelleen syventämään ymmärrystä 
erityisesti puusta tuotemateriaalina. Aineisto koostuu yhdeksästä liiketalo-
ustieteen opiskelijoiden tekemästä henkilökohtaisesta kuvakollaasista sekä 
niiden pohjalta tehdystä kirjallisesta tehtävästä. Kollaasien aiheena oli ”Mil-

laisia ajatuksia ja tunteita liitän puuhun tuotemateriaalina?”. Ensimmäisessä 
vaiheessa vastaajat keräsivät kahdeksan kuvaa, jotka kuvasivat heidän aja-
tuksiaan ja tunteitaan liittyen puuhun tuotemateriaalina. Toisessa vaiheessa 
vastaajille annettiin kysymysrunko, jonka pohjalta he kertoivat valitsemien-
sa kuvien merkityksestä. Kysymysrungossa oli neljä teema-aluetta, (1) sto-
rytelling, (2) mahdolliset puuttuvat kuvat, (3) kuvien ryhmittely sekä (4) 
kuvien tärkeys ja oleellisuus. (Zaltman & Coulter, 1995). 

Kahden aineiston käyttö antaa paikan kritiikille. Käyttämäni aineistot kui-
tenkin tukevat toisiaan ja siksi niiden kummankin käyttäminen rikastuttaa 
analyysiä ja syventää ymmärrystä puumateriaaliin liitetyistä arvoista. En-
simmäisenä kerätty ryhmäkeskusteluaineisto korostaa materiaalin objek-
tisidonnaisuutta ja tuo esille, miten eri materiaalit nousevat eri tuoteryh-
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missä arvioinnin kohteeksi. Jälkimmäisenä kerätty kollaasiaineisto taas tuo 
esille yleisesti puuhun tuotemateriaalina liitettyjä henkilökohtaisia merkityk-
siä. Toinen kritiikin kohde on aineistojen yleinen luonne suhteessa ana-
lysoinnissa käytettyyn viitekehykseen. Arvotypologiaa ei ole eksplisiittisesti 
otettu esille aineiston keruuvaiheessa. Vaikka tyypittelyn käyttö olisi voinut 
monipuolistaa tyypin saamaa sisältöä, niin tutkimuksessa on haluttu analy-
soida niitä koetun arvon tyyppejä, joita kuluttajat itse ottavat esille puhues-
saan puusta. Tästä syystä aineiston keruuta ei ole ohjattu valmiiksi arvo-
tyyppeihin. 

Aineiston analysoinnissa lähtökohtana on ollut teoriasidonnainen sisällön-
analyysi, jossa teoria ohjaa analyysiä (Tuomi & Sarajärvi, 2003: 93–94). 
Kuten usein laadullisessa tutkimuksessa, joku pieni asia saattaa antaa vih-
jeen siitä, että aineistossa on jotain mielenkiintoista. Tässä tutkimuksessa 
viittaukset puun arvokkuuteen ja pyhyyteen ohjasivat alkuvaiheessa tutki-
maan systemaattisemmin, millaisia arvoja puuhun liitetään. Koska Holbroo-
kin viitekehys näytti sopivan moniulotteisen merkitysmaailman systemaatti-
seen jäsentämiseen, valitsin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin lähtökoh-
daksi. Aineistoja on ensin pelkistetty luokittelemalla niitä sen suhteen mitä 
asioita puusta tuotemateriaalina otetaan esille. Näin ollen arvon nähdään 
muodostuvan niistä merkityksistä, joita kuluttajan yhdistävät puuhun tuo-
temateriaalina. Tämän jälkeen näitä luokkia on ryhmitelty yhdistämällä niitä 
suhteessa kahdeksan arvon tyyppeihin. Nämä luokittelut antavat puumate-
riaaliin liittyvän sisällön arvotypologialle.  

Tutkimusten tulosten raportoinnissa käytetyt aineistonäytteet on muokattu 
luettavampaan muotoon siten, että näytteen kannalta oleellinen tieto säilyy. 
Näin ollen ryhmäkeskusteluista valittu aineistonäyte saattaa sisältää myös 
useampien ihmisten päällekkäistä, toisia jatkavaa puhetta. Kollaasien ai-
neistonäytteitä ei ole muokattu. Ryhmäkeskustelujen aineistonäytteet ovat 
koodattu kirjaimella R sekä ryhmän numerolla (1-4). Kollaasiaineiston ai-
neistonäytteet ovat koodattu kirjaimelle K sekä vastaajan numero (1-9). 

PUUMATERIAALI ERI ARVOTYYPEISSÄ 

Käytettävyyttä, monikäyttöisyyttä ja laadukkuutta 

Puun tehokkuutta kuvataan käytettävyydellä sekä monikäyttöisyydellä niin 
yleisesti kuin myös tuoteryhmätasolla. Kollaasit korostivat puun yleistä käy-
tettävyyttä ja monipuolisuutta, kun taas ryhmäkeskusteluissa käytettävyys 
kytkeytyi esillä olevista tuotteista lattiamateriaaleihin, tietokoneen näp-
päimistöön sekä kertakäyttöaterimiin. 

”Puun voidaan sanoa olevan monikäyttöinen, koska puusta voidaan valmis-
taa asioita eri käyttötarkoituksiin. Monet puun käyttötarkoituksista ovat käy-
tännöllisiä, kuten esimerkiksi lautojen käyttäminen rakennusmateriaalina.” 
(K6) 

”Roger Federer kuvaa puun monipuolisuutta tuotemateriaalina. Mielestäni 
puuta voi kuvailla monipuoliseksi sen vuoksi, että sitä voidaan lukematto-
miin eri tarkoituksiin. Puuta käytetään paljon rakennusmateriaalina, huone-
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kaluissa, erilaisissa tarve- ja koriste-esineissä ja monien erilaisten laitteiden 
ja esineiden yksityiskohdissa.” (K2) 

Materiaaliarvioinnin objektisidonnaisuus esimerkillistyy keskustelussa pui-
sesta näppäimistöstä, jossa sen ronski raakapuinen ulkonäkö herätti kes-
kustelua toimimattomuudesta, kestämättömyydestä sekä rumuudesta. Toi-
saalta keskustelussa tuli esille, että mikäli esineessä käytetty puu olisi toi-
senlaista, niin se voisi olla kiinnostava tuote.  

”Tästä näppäimistöstä tulee sellainen vaikutelma, että tämä ei toimisi yhtä 
hyvin kuin nuo toiset. Vaikka tässä olisi yhtä hyvä tekniikka sisällä, mutta 
tämä puu ja kaikki nämä (näppäimet), tämä on vaan kuori. En minä sitä 
puuta joka paikkaan tunkisi, vaikka tämä olisi ihanalla puisella pöydällä. Sel-
lainen moderni ja nätti puinen pöytä olisi ihana, mutta tämmöistä näp-
päimistöä en haluaisi kotiini, tämä on ihan kauhea, en tykkää.”(R2) 

Käytettävyyden puute tuli esille myös puisten kertakäyttöaterimien kohdal-
la, kun puumateriaali arvioitiin tuntuvan pahalta ja tahmealta suussa ja jät-
tävän suuhun pahaa makua. Hygienialtaan puiset kertakäyttöaterimet toi-
saalta arvioitiin hyväksi, koska voidaan polttaa mutta toisaalta huonoksi, 
koska niitä ei voisi käyttää kuin yhden kerran.  

”Näistä puisista jää paha maku suuhun, ne eivät kelpaa edes jäätelötikuiksi. 
Jos syöt vaikka kuumaa keittoa ja lusikka on siellä keitossa, niin keittoa 
imeytyy tähän lusikkaan ja tästä tulee sellainen rasvainen. Lisämakua tulee 
vielä lisää, kun lämpenee.” (R2) 

Erinomaisuus arvona tarkoittaa tuotteen pitämistä ylivertaisena, laadukkaa-
na tai erityisen houkuttelevana ilman varsinaista käyttöä. Viittauksia puun 
erinomaisuuteen löytyy kommenteissa kuten: 

”Laminaatti on helppo asentaa ja paljon halvempaa. Mutta parketti on aina 
parketti.” (R4) 

”Puu on luotettava, kestävä, alkuperäinen ja vastakohta esimerkiksi teen-
näiselle muoville.” (K4) 

Puu näyttäytyy erinomaisena erityisesti yleisellä tasolla, mitä tukee myös 
aikaisemmat tutkimukset, joissa on nähty suomalaisten kuluttajien yleisesti 
pitävän puusta materiaalina(Esim. Laaksonen ja Laaksonen 1999). Myös 
tuoteryhmätasolla on viittauksia puumateriaalin erinomaisuuteen. Aiemmin 
Pakarinen (1999) havaitsi, että 84% huonekalukaupan kuluttajista piti puu-
ta huonekalujen tuotemateriaalina ylivertaisena muihin materiaaleihin näh-
den. Puun erinomaisuutta perusteltiin useimmiten luotettavuudella, ympä-
ristöystävällisyydellä, hyvännäköisyydellä ja arvokkuudella. Tässä tutkimuk-
sessa kuitenkin näyttää siltä, että puumateriaalin käytettävyyttä ja erin-
omaisuutta pitää arvioida tuotekohtaisesti. 

Puumateriaalin toiminnallisuus nousee yleisesti arvioiden positiiviseksi, puu 
nähdään monipuolisena ja osin jopa ylivertaisena materiaalina. Tuoteryh-
mäkohtaisesti kuitenkin materiaali alistuu kokonaisuuden arvioinnille, jolloin 
positiivisesti arvioitu materiaali voikin saada negatiivisen arvioinnin. Tässä 
aineistossa tällaisia esimerkkejä nousi esille esimerkiksi kertakäyttöisten 
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aterimien kohdalla, joiden muotoilu arvioitiin heikoksi ja sitä kautta myös 
materiaali epäsopivaksi kyseiseen tuotteeseen. 

 

Statusta ja arvokkuutta 

Status arvona näyttäytyy puumateriaalin pitämisenä arvokkaana ja viitaten 
niiden käyttäjien korkeampaan sosiaaliseen asemaan. Puusta puhuttaessa 
tämä tuli esille erityisesti lattiamateriaalien kohdalla. Parketti liitettiin sta-
tukseen, hyvätuloisuuteen ja sitä arvostettiin korkeammalle kuin laminaat-
tia. 

”Liitän puuhun arvokkuuden, ehkä myös hieman korkean hinnan ja eksklu-
siivisuuden erityisesti puudesignesineissä. Esimerkiksi hyvin muotoiltu puu-
huonekalu on paitsi kallis, myös arvokkaan näköinen ja luo omistajalleen 
ehkä korkeamman sosiaalisen statuksen tuntua.” (K7) 

Arvostus arvona näyttäytyy puheena arvokkaasta vaikutelmasta. Arvostuk-
sen arvossa on merkityksellistä se, miten muut näkevät kuluttajan. Esimer-
kiksi alla olevassa esimerkissä huoneen sohvalla makoilevaa tyttöä kuvattiin 
hyvätuloiseksi sillä perusteella, että huoneen lattia näytti olevan parkettia.  

”…hyvätuloiselta tuo tyttö näyttää, jos tuo lattia on aito parketti…” (R1) 

”Tämä lattiamateriaali on arvokkaimman oloinen, se antaa arvokkaan vaiku-
telman.” (R1) 

Puun kyky kantaa sosiaalista arvoa näyttäytyy selkeästi tuotteeseen kytke-
tyltä. Lattiamateriaalien ja huonekalujen kohdalla sitä näyttää olevan, mut-
ta ryhmäkeskusteluissa mukana olleet muut tuoteryhmät eivät herättäneet 
keskustelua sosiaalisesta arvosta. 

 

Kädentaitoa, kekseliäisyyttä, kauneutta ja tunnelmaa 

Puuhun liitetty leikki on käsillä tekemisen taitoa, hauskuutta, kekseliäisyyttä 
ja nikkarointia. Puun monikäyttöisyyteen yhdistyy itse tekeminen ja helppo 
muotoiltavuus. Esimerkiksi puisen näppäimistön kohdalla keskustelussa tuo-
tiin esille, että entisaikaan koulun puhdetöissä tehtiin samantyyppisiä asioi-
ta. Lattiamateriaalien kohdalla itse tekemiseen liittyi lattian asennuksesta 
puhuminen, joka kuitenkin yhdistyy myös tehokkuuteen. Kekseliäisyyteen 
viitattiin puun käyttämisessä hyvin erilaisissa tuotteissa tai että Strömsö –
ohjelmassa, jossa tehdään kekseliäitä, innovatiivisia tuotteita, voitaisiin 
tehdä myös puusta valmisettu näppäimistö.  

”Tällaisia [puiset kertakäyttöaterimet] olivat aikoinaan puhdetyöt koulussa. 
Ei muuta kuin nikkaroimaan.” (R4) 

”Materiaalina puu on helposti muokattavissa oikeilla työkaluilla ja siitä voi-
daan valmistaa monenlaisia tuotteita.” (K3) 
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”Tästä kuvasta mieleeni tulee ensimmäisenä verstas, jossa sahataan ja ra-
kennetaan erilaisia käyttötavaroita. […] Kun ajattelen puuta materiaalina, 
niin minulle tulee mieleen työnteko, sahaaminen ja meidän ala-asteen puu-
työn opettaja. Hän oli aina vähän sahanpurussa, joten mielikuvana puusta 
tuli minulle myös sotkuisuus.” (K1) 

Käsillä tekemiseen liittyy kuitenkin myös taito, raakapuinen näppäimistö he-
rätti keskustelua toisaalta luonnonmukaisuudestaan ja toisaalta viimeiste-
lemättömyydestään. Viimeistelemättömyys johtaa siihen, että kokemus 
tuotteesta on negatiivisempi. 

”Mutta tämä puu saisi olla arvokkaamman näköistä, viimeistellympää. Tässä 
viimeistely ontuu, tämä on tehty jostain puupalasta.” (R2) 

Puun liittäminen kekseliäisyyteen ja kädentaitoon nousee esille myös Puuin-
novaatiokilpailussa, jonka tarkoituksena oli löytää puulle uusia, innovatiivi-
sia käyttökohteita. Vuonna 1996 järjestettyyn kilpailuun osallistui noin kaksi 
ja puoli tuhatta puusta valmistettua tuote-ehdotusta eri puolilta Suomea. 
Suurin osa kilpailuehdotuksista oli puusta valmistettuja käyttöesineitä, ku-
ten tuoleja, leluja sekä koriste-esineitä (Puuinnovaatioprojekti, 1997). 

Estetiikka arvona kuvastuu puhuttaessa puun kauneudesta. Myös aikai-
semmissa tutkimuksissa puuta on kuvattu kauniiksi ja tyylikkääksi (Laakso-
nen & Laaksonen, 1999). Puun ulkonäöstä puhuttaessa otetaan esille puun 
väri ja syykuviot. Erityisesti syykuviot antavat vaikutelman luonnollisesta, 
aidosta ja elävästä puusta. Toisaalta liialliset oksakohdat saavat puun näyt-
tämään likaiselta.  

”Puuta voi pitää kauniina materiaalina. Se on kuvioinniltaan hyvin vaihtele-
vaa ja ainutlaatuista ja puumateriaalin väritys vaihtelee puulajin mukaan. 
[…] Ainutlaatuinen. Ei ole kahta samanlaista puuta. Puu on materiaalina 
vaihtelevaa, koska puun kuviointi on kaadetulle puulle yksilöllinen. Puusta 
valmistettujen kappaleiden ulkonäkö siis vaihtelee. Puussa on oksia ja syitä, 
kuten luonnollisessa materiaalissa kuuluukin olla. Puu ei ole tasalaatuista, 
jos sitä tarkastelee lähempää.” (K6) 

”Nämä lattiamateriaalit näyttävät likaisilta, se ehkä johtuu siitä, että tässä 
on niin paljon oksakohtia. Muutoin tykkäisin tämän värisestä puusta.” (R1) 

Kauneuden kokemisessa on kysymys positiivisesta reaktiosta tiettyihin ra-
joihin, yhteneväisyyksiin, kontrastiin ja rakenteisiin (Eaton, 1994: 170). 
Enemmän kaikkea ei ole välttämättä parempi. 

”Tuosta kuvasta tulee sellainen olo kesämökkiolo, kun puuta on niin paljon. 
Siis saahan puuta olla, mutta minä korvaisin sitä kyllä vähän erilaisillakin 
materiaaleilla. Voisi niin kuin yhdistellä vähän enemmän. Pitää säilyttää se 
kokonaisuus, mutta tuossa sitten on liikaa sitä että kaikki on samaa. Siellä 
on liikaa puuta.” (R2) 

Puuhun liitetty esteettinen arvo ei noussut keskusteluun kaulakoruista pu-
huttaessa, vaikka juuri korujen kohdalla esteettisyys nousi muutoin esille. 
Itse asiassa kaulakoruista keskustellessa puumateriaali ei noussut arvioin-
nin kohteeksi laisinkaan, vaikka mukana oli myös puusta valmistettu kaula-
koru. Myös aikaisemmassa tutkimuksessa on nostettu esille, että kuluttaja 
ei ehkä ole valmis hyväksymään näkyviä ja viestittäviä tuotteita, kuten 
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sormus tai salkku, puisina (Laaksonen & Laaksonen, 1999). Ehkäpä kulutta-
ja ei halua tulla yhdistetyksi tällaisissa tuotteissa niihin perinteisiin merki-
tyksiin, joita puuhun liitetään. Toisaalta Aarikan tyyppiset korut osoittavat, 
että on olemassa kuluttajaryhmiä, jotka arvostavat puumateriaalin käyttöä 
myös ekspressiivisissä tuotteissa. 

Leikin ja estetiikan lisäksi hedonistista arvoa kuvataan erilaisten tunteiden 
kautta (Holbrook & Hirschman, 1982). Laaksonen & Laaksonen (1999) 
ovatkin ehdottaneet, että puumateriaalin vahvuus saattaa löytyä sen kyvys-
tä herättää tunteita. 

”Puu tuotemateriaalina herättää minussa samoja tunteita kuin hyvä viini. 
Assosioin viinin nauttimisen kodin rauhaan, hyvään seuraan, takkatuleen ja 
mukavaan tuoliin tai sohvaan. Se rentouttaa ja rauhoittaa ja vie hetkeksi 
pois todellisuudesta. […] Puusta tulee mieleen tunnelmallinen, lämmin, hä-
märä, hieman punertavassa valossa oleva sielukas paikka. Puuhun liittyy ai-
na historia tai ainakin vaikutelma siitä. Tuntuu, että taustalla on tarina.” 
(K7) 

 

Ekologisuutta, suomalaisuutta ja pyhyyttä 

Eettisyys arvona kumpuaa asioiden tekemisestä toisten puolesta ja siitä, 
miten nämä reagoivat siihen. Eettisyyden alle voidaankin luokitella keskus-
telu vihreistä arvoista, luonnonmukaisuudesta, kestävästä kehityksestä ja 
ekologisuudesta, jotka kaikki nousevat esille puukeskustelussa.  

”Puu on luonnollinen materiaali. Se kasvaa itsessään maapallolla eikä sitä 
tarvitse välttämättä jalostaa, jotta sitä voitaisiin käyttää. Puu on myös siksi 
sellaisenaan uusiokäyttöistä, mihin kierrätyssymboli viittaa. Se on ekologi-
nen vaihtoehto. Kuvaan liittyy vahvasti mielikuvat luonnosta ja vihreydestä. 
Siihen liittyy positiivisuutta ja toivoa. Luonnon äänet ja hajut liittyvät ku-
vaan.” (K3) 

”Nämä puiset kertakäyttöaterimet näyttävät sellaisilta vihreitä arvoja koros-
tavalta, sellaisilta muutaman kerran käytettäviltä, jotka voi polttaa käytön 
jälkeen. Ei ole tarvinnut käyttää öljyä tai muita uusiutumattomia luonnonva-
roja. Ehkä joku on sitten sellaisesta valmiita maksamaan.” (R1) 

Keskustelu puisista kertakäyttöaterimista nosti toisaalta esiin myös ristirii-
dan. Toisaalta niistä pidettiin, koska ne voitiin polttaa käytön jälkeen. Ne 
kuvattiin ekologisemmiksi kuin esimerkiksi muoviset kertakäyttöaterimet. 
Toisaalta kertakäyttöisten aterimien käyttäminen ylipäänsä nähtiin kestävän 
kehityksen vastaisena, materiaalista riippumatta. Lisäksi puun käyttö kerta-
käyttöaterimissa nähtiin tuhlaamisena, keskusteluissa tuotiin esille, että oli-
si sääli heittää pois puusta tehtyjä aterimia. Puu materiaalina näytti siis si-
sältävän jotain niin arvokasta, että sen käyttäminen kertakäyttöisesti olisi 
tuhlaamista. 

”Tärkein puusta tuleva ajatus on ekologisuus. Se on täysin luonnollinen ma-
teriaali, jonka käyttö tuotteena ei enää käyttövaiheessa tai sen jälkeen rasi-
ta maailmaa. […] Jotain mitä en saanut liitettyä kollaasiin, on metsien liialli-



 

 27 

nen käyttö. Puun käyttö tuotteena kyllä herättää mielessäni kuvia esim. alas 
hakatuista sademetsistä sekä sen mukana sukupuuttoon kuolleista eläimis-
tä.” [K4] 

Eettistä näkökulmaa on aiemmin tutkittu esimerkiksi selvittämällä amerik-
kalaisten kuluttajien halukkuutta maksaa ympäristöystävällisiksi sertifioi-
duista puutuotteista enemmän kuin ilman sertifiointia kaupattavista tuot-
teista. Tutkimuksessa todettiin, että sertifiointi vaikuttaa eri tavalla eri tuot-
teissa, mutta on löydettävissä ainakin yksi kuluttajasegmentti, joka on val-
mis maksamaan hintapreemion sertifioidusta puutuotteesta läpi tuoteryh-
mien. (Ozanne & Vlosky, 1997.) Toisessa tutkimuksessa selvitettiin Uudes-
sa-Seelannissa asuvien kuluttajien valintakriteereitä ulkokäyttöön tarkoitet-
tujen huonekalujen valinnassa. Puun kotimaisuus näyttäytyi tärkeänä valin-
takriteerinä. Lisäksi löydettiin kuluttajaryhmiä, joille oli tärkeää puun eetti-
nen alkuperä (Bigsby & Ozanne, 2000). 

Henkisyys arvona on terminaalista, kokemusta sen itsensä vuoksi ja siihen 
liittyy läheisesti pyhyys. Aineiston pohjalta näyttää siltä, että puu materiaa-
lina sisältää jotain, joka tekee siitä muita materiaaleja arvokkaamman, jol-
lain tasolla pyhän. Esimerkiksi puun käyttö kertakäyttöaterimissa kuvattiin 
tuhlaamisena.  

“Noissa kertakäyttöaterimissa, niissä on puuta tuhlattu…[]..Puisia kertakäyt-
töisiä, hirveän sääli heittää roskiin.” (R4) 

Belk et al. (1989) kuvaavat kansallisuuteen liittyviä asioita kuten maan lip-
pua nykypäivän pyhistä esineistä, joita kuluttajat haluavat vaalia. Pyhyy-
teen viittaa se, että nämä tuotteet saattavat olla hyvinkin tärkeitä, kosket-
tavia ja siten jopa ylimaallisia. Niinpä puun liittäminen suomalaisuuteen, pe-
rinteeseemme ja kulttuuriimme kuvastaa osaltaan puuhun liitettyjä pyhiä 
merkityksiä. Näyttäisi siltä, että puuhun liitetyt merkitykset kumpuavat sy-
vältä mielestämme ja jaetusta kulttuuritaustastamme (Richins, 1994). 

”Kotimaista designia! Puu tuotemateriaalina tuo aina mieleen Artekin, Aari-
kan ja Pentikin. Isovanhemmilta, äidiltä ja tädeiltä perittyjä huonekaluja ja 
koru-/koriste-esineitä on kulkeutunut minulle ja luultavimmin kulkeutuu mi-
nulta vielä eteenpäin. Nämä ovat klassikoita ja tämäkin työ valmistuu Alvar 
Aallon nojatuolissa. Olen sen verran patrioottinen, että kaikki Suomilogolla 
varustettu tuo väkisinkin hymynhäiveen kasvoille ja herättää sympatiat. 
Oma koti kullan kallis ja hieno tuoli on must! Lisäksi, puu tuo väistämättä 
mieleen Suomen metsät ja koko maan. Puu ja siitä valmistetut designaiheet 
ovat (tai tulisi olla) osa Suomen imagoa. Finndesignclassics.” (K7) 

Puun henkisyydestä kertoo myös sen linkittyminen niin pakanalliseen men-
neisyyteen kuin nykypäivän uskonnollisiin rituaaleihin. Suomen vanhimpiin 
kuuluva puuesine on pieni veistos nimeltä Puujumalainen, joka on männys-
tä valmistettu uhripuu. Uhrikulttiin liittyen se on sivelty rasvalla tai verellä, 
sen vuoksi sen rakenne on jäntevöitynyt ja se on säilynyt liejukerroksessa 
4000–5000 vuotta. (Sarajas-Korte, 1987: 7). Nykyisin puiset hauta-arkut 
saattelevat ihmisen viimeiselle matkalle, muisto metsän ja puun suojaavas-
ta sylistä on kätkettynä kollektiiviseen suomalaiseen sieluun (Pallasmaa, 
1987: 17). 
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Tässä tutkimuksessa on analysoi
arvoja Holbrookin arvotypologiaa hyväksi käyttäen. 
killistetty puun arvotyyppejä 

Kuvio 2: Puumateriaalin kuvastamat 

 

Puuhun tuotemateriaalina liitetään 
tyyppejä. Yleisellä tasolla 
tävänä, monikäyttöisenä, laadukkaana, arvostettavana, luonnonmuka
ekologisena ja kauniina suomalaisena, jopa pyhänä, materiaalina.

Puun toiminnallisuutta kuvataan niin käytettävyyden, monikäyttöisyyden ja 
laadukkuuden avulla. Puulla näyttää olevan kyky viestiä s
se näyttäytyy niin aktiivisena s
na. Hedonistinen leikki näyttäytyy käden taitoina ja kekseliäisyytenä, e
teettisenä kokemuksena sekä puuhun liitettyinä tunteina. 
esille kuvattaessa puuta luonnonmukaisena, 
Henkisyyden arvo voidaan tulkita nousevan esille viittauksina puun arvo
kuuteen itseisarvona, puun
ta sekä puun liittämisenä vahvasti suomalaisuuteen. 
että puu sisältää tulkintoja, joiden 
puuta.  

KESKUSTELUA 

n analysoitu puumateriaalin kuluttamiseen liittyviä 
Holbrookin arvotypologiaa hyväksi käyttäen. Kuviossa 2 on esime

listetty puun arvotyyppejä tulosten perusteella. 

lin kuvastamat arvot aineistoesimerkein

uuhun tuotemateriaalina liitetään kaikkia viitekehyksessä esitettyjä
 puumateriaalista puhuttaessa puu näyttäytyy ke

tävänä, monikäyttöisenä, laadukkaana, arvostettavana, luonnonmuka
ekologisena ja kauniina suomalaisena, jopa pyhänä, materiaalina.

Puun toiminnallisuutta kuvataan niin käytettävyyden, monikäyttöisyyden ja 
Puulla näyttää olevan kyky viestiä sosiaalista

näyttäytyy niin aktiivisena statuksena kuin vastaanottavana arvo
. Hedonistinen leikki näyttäytyy käden taitoina ja kekseliäisyytenä, e

teettisenä kokemuksena sekä puuhun liitettyinä tunteina. Eettisyys tulee 
kuvattaessa puuta luonnonmukaisena, ekologisena vaihtoehtona. 

Henkisyyden arvo voidaan tulkita nousevan esille viittauksina puun arvo
seisarvona, puun käyttöön tuhlauksena joidenkin tuotteiden osa

sekä puun liittämisenä vahvasti suomalaisuuteen. Tämä pyhyys osoittaa
puu sisältää tulkintoja, joiden mukaan on oikea tai väärä tapa käyttää 

amiseen liittyviä 
Kuviossa 2 on esimer-

 

arvot aineistoesimerkein. 

esitettyjä arvo-
puumateriaalista puhuttaessa puu näyttäytyy kes-

tävänä, monikäyttöisenä, laadukkaana, arvostettavana, luonnonmukaisena, 
ekologisena ja kauniina suomalaisena, jopa pyhänä, materiaalina.  

Puun toiminnallisuutta kuvataan niin käytettävyyden, monikäyttöisyyden ja 
sta arvoa ja 

tatuksena kuin vastaanottavana arvokkuute-
. Hedonistinen leikki näyttäytyy käden taitoina ja kekseliäisyytenä, es-

Eettisyys tulee 
ena vaihtoehtona. 

Henkisyyden arvo voidaan tulkita nousevan esille viittauksina puun arvok-
käyttöön tuhlauksena joidenkin tuotteiden osal-

pyhyys osoittaa, 
mukaan on oikea tai väärä tapa käyttää 
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Arvotyyppien suhteellinen tärkeys vaihtelee tuoteryhmittäin. Puu koetaan 
esimerkiksi laadukkaaksi, kauniiksi ja arvostusta tuovaksi lattiamateriaalik-
si, kun taas kertakäyttöaterimien kohdalla puu koettiin toimimattomaksi 
hygienialtaan ja tuntumaltaan. Vastaavasti esteettisyydeltään puuta kuva-
taan kauniiksi, mutta korujen kohdalla puu tuotemateriaalina ei nouse kes-
kusteluun laisinkaan ja viimeistelemätön tuote arvioidaan rumaksi. Materi-
aalin arviointi onkin kokonaisvaltaista ja on hyvin vaikea, eikä välttämättä 
edes tarkoituksenmukaista, erotella sitä tuotteen muotoilusta ja käyttötar-
koituksesta.  

Analyysissä käytetty arvotypologia näyttäisi soveltuvan hyvin jäsentämään 
systemaattisesti monimerkityksellisen puun arvoja. Aineiston näkökulmasta 
näyttää kuitenkin siltä, että viitekehyksessä esitetty taloudellinen arvo ku-
vastuu toiminnallisena arvona. Aineiston analyysi tukee myös ajatusta siitä, 
että arvotypologian taustalla olevat ulottuvuudet ovat jatkumoita ja niiden 
erotteleminen toisistaan voi olla empiirisesti haastavaa. Esimerkiksi vaikka 
aktiivisen ja vastaanottavan arvon erotteleminen on haastavaa erityisesti 
statuksen ja arvostuksen arvon kohdalla, silti aineisto osoittaa puumateri-
aalilla olevan vahva kyky viestiä sosiaalista arvoa. Myös viitekehyksen eri 
arvotyypit ovat itsessään moniulotteisia, pitäen sisällään paitsi erilaisia ar-
voja, myös arvojen tasoja tai jatkumoita. Esimerkiksi estetiikka arvona pi-
tää sisällään erilaisia esteettisiä kokemuksia ja vastaavasti käytettävyyden 
arvoon liittyi myös keskustelua siitä, että käytettävyyttä ei ole.  

Puu tuotemateriaalina arvioidaan yleisellä tasolla pääosin positiivisesti ja 
siihen liittyy paljon erilaisia mielleyhtymiä. Suomalaisten yhteinen historia 
on muodostanut kollektiivisen positiivisen tulkinnan puulle tuotemateriaali-
na. Viittaukset puuhun itseisarvollisesti arvokkaana ja osin jopa pyhänä, luo 
myös normeja sille, miten puuta saa käyttää, jotta se olisi kuluttajalle hy-
väksyttävissä. Näin ollen tutkimuksen käytännön johtopäätöksenä on, että 
puu tuotemateriaalina voi toimia kuluttajalle lisäarvona, mutta se edellyttää 
materiaalin käyttöä sopivalla tavalla sopivassa tuotteessa. Tätä tietoa voi-
daan käyttää esimerkiksi tuotekehityksen tukena. 

 

Kiitän anonyymejä vertaisarvioijia arvokkaista ja rakentavista kommenteis-
ta. 
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