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Tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja analysoida brändiassosiaatioita ja Kiilto Oy:n
rakennustarvikepakkauksia niiden tuottajina. Brändiassosiaatiot ovat mitä tahansa tekijöitä, joita
kuluttajat yhdistävät mielessään brändiin. Brändiassosiaatioita voi syntyä pakkausten kautta.
Brändiassosiaatiot voivat myös vaihdella tyypeiltään ja ulottuvuuksiltaan. Brändiassosiaatioista
muodostuu kuluttajien mielessä brändin assosiaatioverkkoja, joissa brändiassosiaatiot yhdistyvät
erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Brändin imago syntyy brändin assosiaatioverkkojen sekä brändin
olemassa olevan imagon jatkuvana vuorovaikutuksena. Brändin assosiaatioverkkoa voidaan kuvata
brändikartan avulla. Pakkaukset voivat esiintyä assosiaatioverkoissa, ja siksi ne voidaan sisällyttää
brändikartan osaksi. Pakkausten tuottamiin brändiassosiaatioihin yhdistyvät pakkausten elementit ja
tehtävät, brändiassosiaatioiden syntytilanteet sekä kuluttajien pakkauksille asettamat vaatimukset.

Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan Kiilto
Oy:n rakennustarviketuotteiden pakkauksia brändiassosiaatioiden tuottajina. Tutkimuksen
perusjoukon muodostavat kaikki Kiillon rakennustarviketuotteiden asiakkaat. Tutkimuksen
harkinnanvaraisen näytteen muodostivat 50 Starkki Nekalan, K-rauta Rauta-Otra Nekalan sekä K-
Rauta Vantaanportin asiakasta. Tutkimuksessa käytettiin analyyttistä kartoitustekniikkaa, jonka
lopputuloksena tuotettiin Kiillon rakennustarvikepakkauksia kuvaavia brändikarttoja.
Tutkimusaineisto hankittiin teemahaastattelujen sekä vapaan assosioinnin tekniikan avulla.

Kiillon rakennustarvikepakkaukset tuottavat sekä ominaisuuksiin, hyötyihin että asenteisiin
kytkeytyviä brändiassosiaatioita. Lisäksi Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät
brändiassosiaatiot kytkeytyvät tuotteisiin ja tuotekategorioihin, organisaatioon, brändin
persoonallisuuteen, käyttäjiin ja käyttötilanteisiin sekä havaittuun laatuun. Kuljetettavuus on
voimakkain Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvä brändiassosiaatio. Voimakkaimmat sekä
ainutlaatuiset brändiassosiaatiot ovat myönteisiä. Kognitiivisia ulottuvuuksia liittyy erityisesti
pakkausten konkreettisiin ominaisuuksiin ja hyötyihin. Affektiivisia ulottuvuuksia liittyy erityisesti
Kiillon olemassa olevaan imagoon.

Kiillon rakennustarvikepakkausten elementeistä keskeisimpiä brändiassosiaatioiden tuottajia ovat
pakkausten muodot sekä värit. Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot
syntyvät tuotteiden myyntitilanteessa sekä käyttötilanteessa suorien tai epäsuorien kokemusten
perusteella. Lisäksi Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyviä brändiassosiaatioita syntyy Kiillon
muihin tuoteryhmiin liittyvien käyttökokemusten kautta. Rakennustarvikepakkauksille asetetuista
vaatimuksista tärkeimpiä ovat pakkauksen helppo avattavuus ja suljettavuus, hyvä tuotteen
säilyvyys, riittävä ja selkeä informaatio sekä pakkauksen hyvä kestävyys. Vaatimukset toteutuvat
kuluttajien mielestä Kiillon rakennustarvikepakkauksissa osittain. Kiillon valmisliisteriastia välittää
tehokkaasti myönteisiä brändin imagoa rakentavia brändiassosiaatioita. Kiillon
saneerauslaastisäkkiin liittyy suhteellisen paljon muutostarpeita.
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1 JOHDANTO

1.1  Hiljaisen myyntimiehen monet merkitykset

1950-luvulla kaupan alalla siirryttiin palvelusta itsepalveluun. Samaan aikaan tavaroiden irtomyynti

vähentyi ja tuotteita alettiin pakata myyntipakkauksiin. (Raninen & Rautio 2003, 296) Nykyään

pakkaus ei ole enää vain kuljetus- tai säilytysväline, vaan sen rooli on muuttunut ratkaisevasti

kokonaisvaltaiseksi markkinoijaksi. Pakkaus on saanut lempinimen hiljainen myyntimies, sillä

pakkaukset korvaavat usein ihmismyyjän niin vähittäismyymälässä kuin oston jälkeisen palvelun

suhteenkin (Smith 1998, 465; Järvelä 2004, 2). Itse asiassa pakkauksen rooli myyntimiehenä on

huomattavasti laajempi, moniulotteisempi ja pitkäkestoisempi kuin ihmiskollegansa. Pakkauksella

on merkitystä silloinkin, kun sen sisältämä tuote on käytetty ja pakkaus hävitetään (Clark 2004, 82).

Pakkaus pääsee lähelle kuluttajaa, sillä ilman sitä jopa tuotteen käyttö voi olla mahdotonta (McNeal

& Ji 2003, 422).

Pakkaus on yrityksen liiketoimintaa kuvaava symboli, joka välittää viestejä brändin sielusta ja

persoonallisuudesta. Pakkaus voi muodostaa kuluttajan ja brändin välille suhteen, jonka kautta

muodostuu brändin imago. (Gummesson 2004, 170) Kilpailutilanteiden kiristyessä brändeistä on

tullut yrityksille yhä tärkeämpiä keinoja vastata kilpailijoiden haasteisiin. Siksi pakkausten rooli

brändin imagon rakentajina on korostunut monien yritysten markkinointitoimissa. (Van Osselaer &

Janiszewski 2001, 202)

Pakkausten markkinointiin kytkeytyvät roolit korostuvat erityisesti monimutkaisten ja suhteellisen

mielenkiinnottomien tuotteiden, kuten rakennustarvikkeiden, kohdalla. Rakennustarvikkeet, kuten

liimat, tasoitteet, lakat, vedeneristeet, laastit, massat sekä ohenteet ovat rakentamisen, remontoinnin

ja sisustamisen kannalta pakollisia, mutta lopputuloksen kannalta näkymättömiä tuotteita.

Houkuttelevuus valintatilanteessa sekä roolit kilpailijoista erottajina ja informaation tarjoajina

korostuvat rakennustarvikepakkausten tapauksessa. (Haastattelu Lahdensivu, 30.1.2007)

Rakennustarviketuotteisiin liittyy paljon tietoa esimerkiksi tuotteen käyttökohteista ja

käyttötavoista. Itse käyttötilanteessa pakkauksen on oltava myös helposti toimiva, jotta pakkaus

onnistuisi hiljaisen myyntimiehen roolissaan.
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Rakentaminen trendinä on kasvava ilmiö sekä Suomessa että kansainvälisesti. Rakentamisen määrä

on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdanne-ennusteen mukaan

rakentamisen näkymät ovat myönteiset myös jatkossa. Vuonna 2006 uusia rakennustöitä aloitettiin

Suomessa 42 miljoonan kuutiometrin verran, ja rakentamisen kokonaismäärä kasvoi 4,5 prosenttia.

Rakentamistrendistä johtuen rakennustarviketuotteita valmistavien yritysten kannattavuus on

säilynyt viime vuosina hyvällä tasolla. (Rakentaminen 15.11.2006, 1)

Sekä korjaus- että uudisrakentaminen ovat jatkuvasti kasvussa. Erityisesti maan sisäinen

muuttoliike kasvukeskuksiin sekä patoutunut asuntojen kysyntä ovat syitä asuntojen rakentamisen

suurelle määrälle. Lisäksi alhainen korkotaso on lisännyt rakennusinvestointeja. (Rakentaminen

15.11.2006, 1) Rakennustarviketuotteiden markkinoijille erityisesti kuluttajien itse toteuttamat

rakennus- ja sisustushankkeet ovat pakkausten markkinointitehtävien kannalta tärkeitä kasvualueita.

Kuluttajat osallistuvatkin itse rakentamiseen ainakin osittain monissa tapauksissa.

Rakennusteollisuus RT ry:n toimialajohtaja Kaskiaron (2006, 1) mukaan vain yksi neljäsosa

omakotitalorakentajista tilaa talon täysin valmiina rakennusurakoitsijoilta.

Kuluttajamarkkinoilla myös sisustaminen ja siihen liittyvä remontointi ovat viime vuosia kuvaavia

kasvualueita. Loppuvuonna 2006 kotitalouksien asuntoremontteihin liittyvät ostosuunnitelmat

olivat kasvaneet kolmanneksen viimeisten viiden vuoden aikana. Kuluttajien kodin sisustukseen

liittyvät ostoaikeet ovat myös jatkuvassa kasvussa ja erittäin korkealla tasolla verrattuna viimeiseen

viiteen vuoteen. (Kuluttajabarometri maakunnittain www) Sisustamisen trendit ja kasvukaudet

vaikuttavat myös rakennustarvikkeiden liiketoiminta-alueeseen, sillä rakennustarvikkeet

mahdollistavat sisustamiseen liittyvät toimenpiteet erityisesti remonttien kannalta.

Tämän tutkimuksen kohteen valintaan ovat vaikuttaneet olennaisesti kohdeyrityksen tarpeet. Kiilto

Oy:n rakennustarviketuotteiden pakkaukset uudistettiin talvella 2006 2007. Tämä tutkimus tuottaa

tietoa uudistamisprosessin onnistumisesta. Kiillon aikaisempien pakkausten tuottamia

brändiassosiaatioita ei ole tutkittu, joten tämä tutkimus keskittyy uudistamiseen liittyvän prosessin

sijaan sen tuottamiin tuloksiin.
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1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja analysoida brändiassosiaatioita ja Kiilto Oy:n

rakennustarvikepakkauksia niiden tuottajina.

Tutkimuksen tarkoitusta voidaan täsmentää seuraavien alakysymysten avulla:

• Millaisia ovat brändiassosiaatiot ja miten ne yhdistyvät brändin imagoon?

• Millaisia ovat Kiilto Oy:n rakennustarvikepakkausten ominaispiirteet ja miten ne yhdistyvät

brändiassosiaatioihin?

• Millaisia ovat Kiilto Oy:n rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändikartat?

Tutkimuksessa tarkastellaan aihetta kuluttajien näkökulmasta. Tarkastelun ulkopuolelle jätetään

muut yrityksen sidosryhmät sekä business-to-business –markkinointi. Yrityksen näkökulmaa

brändin imagon rakentamisesta pakkausten avulla ei sinällään käsitellä, mutta tutkimus tarjoaa

tietoa yrityksille aihealueeseen liittyvän kehittämisen pohjaksi. Tutkimuksessa keskitytään

tuotebrändien pakkauksiin ja empiriaosassa tarkastellaan erityisesti Kiilto Oy:n

rakennustarvikepakkauksia. Teoreettinen viitekehys sisältää kuitenkin yleisellä tasolla myös

palvelubrändejä koskevia näkökulmia. Brändin imagon muodostumisen edellytyksenä on, että

kuluttajat ovat jossain määrin tietoisia brändistä. Brändiassosiaatioita voi kuitenkin syntyä vaikka

brändin tunnettuutta ei esiintyisi. (Keller 1993, 2 4) Tämän takia tutkimus ei keskity brändin

tunnettuuden käsittelyyn. Tunnettuutta käsitellään siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista

brändiassosiaatioiden kannalta.

Pakkauksia ja erityisesti niiden osuutta brändien johtamisessa on tutkittu suhteellisen vähän

markkinointikirjallisuudessa, ja näin ollen lisätutkimukset pakkausten ja brändien yhteydestä ovat

tarpeellisia (Underwood, Klein & Burke 2001, 417; Rundh 2005, 670 671). Brändiassosiaatiot ja

niistä muodostuva brändin imago sen sijaan ovat olleet markkinointikirjallisuudessa runsaan

huomion kohteena (Del Río, Vázquez & Iglesias 2001, 410 411). Tässä tutkimuksessa sovelletaan

brändin imagoon liittyvää teoreettista viitekehystä pakkausten käsitealueeseen ja yhdistetään näin

brändiassosiaatioiden sekä pakkausten teoreettiset ja empiiriset lähtökohdat yhteiseksi malliksi.
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2 BRÄNDIASSOSIAATIOT JA NIIDEN MUODOSTUMINEN

PAKKAUSTEN KAUTTA

2.1 Brändiassosiaatiot ja brändin imagon rakentuminen

Brändiassosiaatioilla eli -mielleyhtymillä tarkoitetaan mitä tahansa tekijöitä, joita kuluttaja yhdistää

mielessään brändiin (Laakso 2004, 160). Assosiaatio yleisenä käsitteenä tarkoittaa sitä prosessia,

joka syntyy, kun tietyn käsitteen ajatteleminen aktivoi muistissa siihen liittyvän käsitteen

ajattelemisen (Hunt & Ellis 2004, 163). Brändiassosiaatiot ovat yhtymäkohtia brändin ja muun

informaation välillä kuluttajien muistissa. Brändiassosiaatioihin sisältyy brändiin liittyviä

merkityksiä. (Del Río ym. 2001, 411) Brändiin voi liittyä useita erilaisia assosiaatioita. Lisäksi

brändiassosiaatiot ja niiden yhdistelmät voivat olla erilaisia brändin ja tuotekategorian mukaan

(Low & Lamb 2000, 360 362). Brändiassosiaatiot erilaistavat tuotteen tuoteryhmän muista

tuotteista, luovat mielikuvia ja tuntemuksia tuotetta kohtaan ja helpottavat kuluttajaa käsittelemään

tuotteeseen liittyvää informaatiota sekä ostopäätökseen liittyvää valintaa (Miller & Muir 2004,

209 211).

Brändin imago tarkoittaa niitä kuluttajan havaintoja brändistä, jotka heijastuvat muistiin

tallennettujen brändiassosiaatioiden ja niiden yhdistelmien kautta. Brändin imago koostuu siis

brändiassosiaatioiden kokonaisuudesta. (Keller 1993, 3) Toisin sanoen brändiassosiaatiot

muodostavat brändin imagon (Järvi 2001, 9).

Imago syntyy siten, että kuluttajat vastaanottavat eli purkavat ja tulkitsevat yrityksen lähettämiä

brändiin liittyviä viestejä (Kapferer 2004, 98 99). Yrityksen luomaa ja ylläpitämää brändiviestien

kokonaisuutta kutsutaan brändin identiteetiksi (Aaker 1996, 68). Yrityksen lähettämät brändiin

liittyvät viestit voivat kuitenkin erota kuluttajien vastaanottamista brändiassosiaatioista (De

Chernatony 2002, 38 39). Näin ollen brändin identiteetin käsite on pidettävä erillään brändin

imagon käsitteestä. Brändin identiteetti edustaa yrityksen näkökulmaa, kun brändin imago on

puolestaan kuluttajakeskeinen näkökulma. Brändin imago on aina vastaanottajien subjektiivinen

näkemys brändistä. (Lindberg-Repo 2005, 67 68)
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Brändin imago voi syntyä brändiassosiaatioiden kautta mistä tahansa yrityksen lähettämästä

signaalista, kuten tuotteista, palveluista, ihmisistä sekä markkinointiviestinnästä (Kapferer 2004,

99). Brändin imago voi muodostua myös pakkausten kautta (Olsmats 2002, 151). Yritys ei voi

kontrolloida kaikkia brändin imagon muodostumisen lähteitä. Esimerkiksi kokemukset tai muilta

ihmisiltä kuullut mielipiteet voivat synnyttää brändiassosiaatioita. Lisäksi kuluttajien

henkilökohtaiset ominaisuudet, tilannetekijät sekä kulttuurilliset ja sosiaaliset taustatekijät

vaikuttavat kuluttajien havaintoihin brändistä. (Keller 2003b, 70) Samaten kilpailulla ja hälyllä eli

esimerkiksi mediassa käydyllä keskustelulla brändistä on vaikutusta brändin imagon

muodostumiseen. Kilpailijoiden matkiminen sekä opportunistinen tai liian idealistinen brändin

identiteetti voivat myös vaikuttaa syntyneisiin brändiassosiaatioihin ja brändin imagoon. (Kapferer

2004, 98 99) Kuvio 1 havainnollistaa brändin imagon syntymisen prosessia.

Kuvio 1 Brändin imagon muodostumisen prosessi (Mukaillen Kapferer, J-N. 2004. The new strategic brand
management. Creating and sustaining brand equity long term.  London: Kogan Page, 98.)

Kellerin (1993, 2003b) mukaan brändin imagoon liittyvät keskeisesti brändituntemuksen ja

asiakaskohtaisen brändipääoman käsitteet. Brändituntemus muodostuu brändin imagon lisäksi

brändin tunnettuudesta. Brändin tunnettuus tarkoittaa brändin tunnistettavuutta ja

mieleenpalauttamista. Brändin imagon muodostuminen edellyttää, että kuluttajat ovat jossain

määrin tietoisia brändistä. Brändiin liittyviä assosiaatioita voi kuitenkin syntyä silloinkin, kun

brändiä ei tunneta. Asiakaskohtainen brändipääoma tarkoittaa sitä brändituntemuksen tapaa, jolla

asiakas reagoi brändiin liittyvään markkinointiin. Vahva asiakaskohtainen brändipääoma syntyy,

kun kuluttaja on tietoinen brändistä ja hänellä on vahvoja, myönteisiä sekä ainutlaatuisia

brändiassosiaatioita muistissaan. Brändiassosiaatiot ovat keskeinen elementti asiakaskohtaisen

brändipääoman muodostamisessa ja johtamisessa (Miller & Muir 2004, 209 211).

Brändiassosiaatiot

Lähettäjä Viestit Vastaanottaja

Brändin
identiteetti

Muut inspiraation
lähteet
- matkiminen
- opportunismi
- idealismi

Välitetyt signaalit

- tuotteet
- ihmiset
- paikat
- viestintä
(myös pakkaukset)

Brändin
imago

Kilpailu
ja häly
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Myönteinen brändin imago voi tuottaa yritykselle merkittäviä hyötyjä, kuten asiakasuskollisuuden

lisääntyminen, kilpailuaseman vahvistuminen sekä markkinointiviestinnän tehostuminen.

Brändiassosiaatioilla on myös keskeinen rooli kuluttajille brändien ostamiseen ja kuluttamiseen

liittyvässä valinnassa. (Van Osselaer & Janiszewski 2001, 202)

2.1.1 Brändiassosiaatioiden tyypit

Brändiassosiaatioita on jaettu niiden tyyppien mukaan erilaisiin ryhmiin markkinoinnin

kirjallisuudessa. Tulkinnat ovat osittain päällekkäisiä ja osittain toisiaan täydentäviä.

Brändiassosiaatioiden erilaisia tyypityksiä on koottu Taulukkoon 1, jossa erityisen keskeisinä

lähteinä on käytetty Kellerin (1993, 2003b) ja Aakerin (1996) malleja.

Taulukko 1 Brändiassosiaatioiden tyypit

Keller
(1993, 2003b)

Aaker
(1996)

Biel
(1992)

Farquhar &
Herr (1993)

Low & Lamb
(2000)

Chen
(2001)

- Ominaisuudet
- Hyödyt
- Asenteet

- Brändin arvo
(hyödyt)

- Brändin
persoonallisuus

- Organisatoriset
assosiaatiot

- Yritys
- Tuote
- Käyttäjät

- Tuote-
  ominaisuudet
- Tunne-
  ominaisuudet

- Ominaisuudet
- Hyödyt
- Tuote-

kategoriat
- Käyttö-
   tilanteet

- Brändin
imago

- Brändiin
liittyvät
asenteet

- Havaittu
laatu

- Tuote-
assosiaatiot

- Organisa-
toriset
assosiaatiot

Kellerin (1993, 2003b) mukaan brändin imagoon liittyvät assosiaatiot voidaan jakaa brändin

ominaisuuksiin, hyötyihin ja asenteisiin. Brändin ominaisuudet ovat niitä piirteitä, jotka kuvaavat

tuotetta tai palvelua. Brändin ominaisuudet kuvaavat sitä, mitä kuluttaja ajattelee brändin olevan ja

mitä brändin ostaminen tai kuluttaminen sisältää (Del Río ym. 2001, 411). Ominaisuudet voidaan

jaotella sen mukaan kuinka läheisesti ne liittyvät itse tuotteeseen. Ominaisuudet voivat näin ollen

liittyä tuotteeseen suoraan tai epäsuorasti. (De Chernatony & McDonald 2004, 444) Suoraan

tuotteeseen liittyvät ominaisuudet kuvaavat useimmiten tuotteen suorituskykyä ja fyysistä

rakennetta. Epäsuorasti tuotteeseen liittyviin ominaisuuksiin kuuluvat assosiaatiot hinnasta, tuotteen

ulkonäöstä, tuotteen käyttäjistä sekä käyttötilanteista. Epäsuorasti tuotteeseen liittyvät ominaisuudet

voivat kuvata esimerkiksi brändin persoonallisuutta tai sen historiaa (Keller 1993, 3 4).

Ominaisuudet jakaantuvat kerroksittain ydinominaisuuksiin sekä avustaviin- ja tukiominaisuuksiin.

Ydinominaisuudet ovat edellytys brändin olemassaololle, kun taas avustavat- ja tukiominaisuudet
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luovat brändille kilpailuetua. Erityisesti tukiominaisuudet auttavat brändiä erottumaan kilpailijoista.

(Keller 1998, 93 99)

Ne assosiaatiot, jotka tekevät tietyistä brändeistä vahvoja ja erottuvia, liittyvät usein joko hyötyihin

tai asenteisiin. Nämä assosiaatiot liittyvät suurelta osin brändin aineettomiin tekijöihin

toiminnallisten tekijöiden sijaan. (Batra & Homer 2004, 318) Brändin hyötyihin liittyvillä

assosiaatioilla kuluttajat liittävät tuotteeseen henkilökohtaisia arvoja sekä merkityksiä (Keller

2003b, 71). Brändin hyödyt kuvaavat sitä, miten kuluttajat ajattelevat brändin auttavan tai

palvelevan heitä (Del Río ym. 2001, 411). Toisin sanoen hyödyt heijastavat brändin ominaisuuksia

abstraktimmalla tasolla. Hyötyihin liittyvät assosiaatiot voivat olla joko toiminnallisia,

kokemuksellisia tai symbolisia. Toiminnalliset hyötyassosiaatiot liittyvät usein brändin

ydinominaisuuksiin, ja ne ovat konkreettisia. Toiminnalliset hyödyt liittyvät ihmisen

perustarpeisiin, kuten fysiologisiin tarpeisiin tai turvallisuuteen. Kokemukselliset hyödyt puolestaan

yhdistyvät avustavien ominaisuuksien kanssa. Ne heijastavat sitä, miltä kuluttajasta tuntuu käyttää

brändiä. Symboliset hyödyt ovat abstrakteja ja ne kytkeytyvät erityisesti brändin

tukiominaisuuksiin. Symboliset hyödyt liittyvät kuluttajan tarpeisiin ilmaista itseään, kohottaa

itsetuntoaan ja tulla sosiaalisesti hyväksytyksi. (Keller 1993, 4) Hyödyt voidaan jaotella myös

utilitaristisiin sekä hedonistisiin hyötyihin. Utilitaristiset hyödyt tarkoittavat käytäntöön liittyviä

hyötyjä, joita kuluttajat etsivät tietoisesti. Hedonistiset hyödyt puolestaan yhdistyvät Kellerin (1993,

4) esittämien kokemuksellisten hyötyjen kanssa. Lisäksi hedonistisiin hyötyihin liittyy

elämyksellisyys. (Holbrook & Hirschman, 1982)

Brändiin liittyvät asenteet ovat kuluttajien kokonaisarvioita brändistä. Asenteet muodostavat

perustan kuluttajien brändiin liittyvälle käyttäytymiselle, esimerkiksi brändin valinnalle. Brändiin

liittyvä asenne on riippuvainen brändiin liittyvistä ominaisuus- ja hyötyassosiaatioista. (Keller

1993, 4 5) Kuluttajat muodostavat spontaaneja uskomuksia brändistä ja liittävät uskomuksiin

ominaisuuksia ja hyötyjä. Brändiin liittyvä asenne muodostuu sen perusteella minkälaisia

subjektiivisia arvoja ominaisuuksiin ja hyötyihin sisältyy, ja kuinka vahvoja nämä assosiaatiot ovat.

(Ajzen 2001, 20) Brändiin liittyvää asennetta on arvioitava suhteessa asenteisiin muita brändejä

kohtaan. Asenteen suhteellisuus korostuu erityisesti brändiin liittyvässä valinnassa. Vaikka

kuluttajalla olisi myönteinen asenne brändiä kohtaan, hän voi silti valita toisen brändin, jota kohtaan

asenne on myönteisempi. Asennetta tarkasteltaessa on otettava kuitenkin huomioon myös

asenteisiin liittyvien brändiassosiaatioiden vahvuus, jonka perusteella kuluttajat erottavat brändit

toisistaan. (Dick & Basu 1994, 100 101)
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Aaker (1996, 326 329) esittää, että brändin imagoon liittyvien assosiaatioiden jaottelu on

haastavaa, koska tietyn brändin assosiaatioiden tyypit liittyvät usein keskeisesti juuri kyseiseen

brändiin tai sen tuoteluokkaan, ja brändiassosiaatioiden tyypit ovat tällöin ainutlaatuisia. Aaker

jakaa imagoon liittyvät brändiassosiaatiot kuitenkin kolmeen tyyppiluokkaan, joita voidaan soveltaa

mihin tahansa tuotekategoriaan. Brändiassosiaatioiden tyyppiluokat ovat brändin arvo, brändin

persoonallisuus sekä organisatoriset assosiaatiot.

Aakerin (1996, 95 102) mukaan brändin arvo koostuu brändiin liittyvistä hyödyistä. Hyötyjä ovat

funktionaaliset, emotionaaliset sekä itseilmaisulliset hyödyt. Aakerin kuvaamat funktionaaliset

hyödyt vastaavat Kellerin (1993, 4) esittämiä toiminnallisia hyötyjä. Samoin itseilmaisulliset

hyödyt vastaavat Kellerin symbolisia hyötyjä. Brändi tarjoaa itseilmaisullisia hyötyjä kun se auttaa

kuluttajaa viestimään omaa minäkuvaansa. Emotionaalisilla hyödyillä on myös paljon yhtymäkohtia

Kellerin kokemuksellisten hyötyjen kanssa. Emotionaalisia hyötyjä syntyy, kun brändi ja sen

ostaminen tai kuluttaminen antaa kuluttajalle myönteisen tunteen. Aaker esittää, että emotionaaliset

hyödyt voivat olla myös kytkeytyneitä funktionaalisiin hyötyihin. Brändin arvoon liittyy myös

havaitun laadun käsite, johon arvo suhteutetaan. Havaitulla laadulla tarkoitetaan kuluttajan

kokonaisvaltaista arviota brändin hyödyistä, joten se vaikuttaa brändin imagoon. Havaittu laatu

perustuu kuluttajan panostuksen ja sen kautta saadun hyödyn vertailuun. (Järvi 2001, 14) Havaittu

laatu voi olla erilainen kuin todellinen laatu, ja se voi perustua kuluttajan aikaisempiin kokemuksiin

brändistä. Havaittu laatu voi heijastaa myös brändiin liittyviä asenteita. Lisäksi havaittu laatu voi

perustua laatuvihjeisiin, joita ovat muun muassa pakkaukset. (Aaker 1996, 17 20)

Brändin persoonallisuus tarkoittaa brändiin kuluttajien mielessä liitettyjä ihmisen kaltaisia piirteitä.

Brändin persoonallisuuteen voi sisältyä assosiaatioita esimerkiksi brändin luonteesta. Brändin

persoonallisuuteen liittyvät assosiaatiot ovat yleensä hyvin tunnusomaisia juuri kyseessä olevalle

brändille, ja brändin persoonallisuus on yleensä suhteellisen pysyvä. Brändin persoonallisuuteen

liittyvät assosiaatiot voivat olla joko suoraan tai epäsuorasti tuotteeseen liittyviä. Ne heijastavat

erityisesti brändin emotionaalisia sekä itseilmaisullisia hyötyjä. (Aaker 1996, 141 150) Kun

kuluttajat tarkastelevat brändiä, he voivat luoda mielessään assosiaatiota sekä brändin tyypillisestä

käyttäjästä, että organisaation henkilökunnasta tai brändiin liitetyistä julkisuuden henkilöistä.

Näiden henkilöiden piirteet kytkeytyvät brändin persoonallisuuteen. Samoin brändin ja kuluttajan

välinen suhde ja vuorovaikutus ovat keskeisiä seikkoja brändin persoonallisuutta tarkasteltaessa.

Brändin ja kuluttajan välisessä suhteessa olennaista on asiakkaalle tarjoutuvat hyödyt. (Aaker 1997,

345 355)
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Yritykseen liittyvät eli organisatoriset assosiaatiot tarkoittavat assosiaatioita, jotka kytkeytyvät

brändin takana olevan yrityksen arvoihin, kulttuuriin, henkilökuntaan, toimintaan ja pätevyyteen.

Organisatoriset assosiaatiot eivät ole samalla tavalla sidottuja brändin tuoteluokkaan kuin muut

brändiassosiaatiot. Organisatoriset brändiassosiaatiot liittyvät esimerkiksi yrityksen

yhteiskunnalliseen vastuuseen, innovaatioihin, asiakassuuntautuneisuuteen, menestykseen ja

kansainvälisyyteen. Havaittu laatu voi kytkeytyä organisatorisiin assosiaatioihin, mutta kuten

aiemmin todettiin, se voi heijastaa myös brändin arvoa. (Aaker 1996, 115 130)

Biel (1992, 8 9) tulkitsee brändin imagon koostuvan kolmesta osaimagosta, jotka koostuvat

vastaavista brändiassosiaatioista. Brändin imagon osia ovat tuotetta tai palvelua tarjoavaan

yritykseen, tuotteeseen ja brändin käyttäjiin liittyvät brändiassosiaatiot. Erityyppisten

brändiassosiaatioiden merkitykset voivat vaihdella tuoteluokittain ja brändeittäin. Tämä tarkoittaa,

että jokin kolmesta brändiassosiaatioiden tyyppiryhmästä voi liittyä vahvemmin tiettyyn

tuotekategoriaan tai brändiin kuin toiset brändiassosiaatioiden tyypit. Lisäksi Biel esittää, että myös

kilpaileviin brändeihin liitetyt brändiassosiaatiot vaikuttavat brändin imagoon.

Jokainen Bielin (1992, 8 9) esittämästä kolmesta brändiassosiaatioiden tyyppiryhmästä voi sisältää

luonteeltaan sekä kovia että pehmeitä brändiassosiaatioita. Kovia brändiassosiaatioita ovat

tuoteominaisuudet ja pehmeitä puolestaan tunneominaisuudet. Luonteeltaan kovat

brändiassosiaatiot ovat brändin konkreettisia,  funktionaalisia ominaisuuksia. Pehmeisiin

brändiassosiaatioihin liittyvät olennaisesti brändin emotionaaliset ulottuvuudet. Biel liittää

pehmeisiin brändiassosiaatioihin esimerkiksi brändin persoonallisuuden. Brändit erottautuvat

yleensä toisistaan juuri pehmeiden brändiassosiaatioiden avulla.

Farquharin ja Herrin (1993, 264 266) näkemys brändiassosiaatioiden tyypeistä on samansuuntainen

kuin Kellerin (1993, 2003b). Farquhar ja Herr päätyvät jakamaan brändiassosiaatiot ominaisuuksiin

ja hyötyihin sekä lisäksi tuotekategorioihin ja käyttötilanteisiin. Heidän näkemyksensä mukaan

myös asenne brändiä kohtaan on merkityksellinen tekijä, mutta se ei kuitenkaan ole osa

brändiassosiaatioiden tyyppiluokitusta. Herr, Farquhar ja Fazio (1996, 137 140) esittävät, että

tuotekategorioihin liittyvät brändiassosiaatiot voivat olla joko brändilähtöisiä tai kategorialähtöisiä.

Toisin sanoen brändi voi synnyttää assosiaatioita tietystä tuotekategoriasta tai vaihtoehtoisesti tietyn

tuotekategorian ajatteleminen voi tuoda kuluttajan mieleen tiettyyn kategoriaan kuuluvan brändin.

Tuotekategoriaan liittyvien assosiaatioiden luonne voi vaihdella myös sen mukaan, miten laajana tai

suppeana tuotekategoria käsitetään. Kuluttajat voivat käsittää tuotekategorian koskevan ainoastaan
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brändin suoria kilpailijoita tai tuotekategoria voidaan mieltää laajempana ja abstraktimpana

käsitteenä, jolloin siihen kuuluvat myös brändin epäsuorat kilpailijat. Tuotekategoriaan kytkeytyvät

assosiaatiot voidaan yhdistää käyttötilanteisiin liittyviin assosiaatioihin. Kuluttaja voi yhdistää

mielessään tuotekategoriaan tai siihen kuuluvaan brändiin tietyn tilanteen, jossa tuote tai brändi

kulutetaan. Brändiassosiaatioiden luonne voi muuttua käyttötilanteeseen liittyvien elementtien

mukaan. Näitä elementtejä ovat käyttötilanteen yleisyys ja ajankohta sekä tilanteeseen liittyvät

tunnetilat, paikat, ihmiset ja esineet. Käyttötilanteeseen liittyvät mielikuvat voivat kytkeytyä

brändiin. Siksi brändiassosiaatioiden luonne voi riippua myös siitä, millaisia assosiaatioita brändin

käyttötilanteeseen liittyy. Tiettyyn käyttötilanteeseen liittyvät assosiaatiot vahvistuvat sitä

enemmän, mitä useammin brändiä käytetään tietyssä tilanteessa. (Desai & Hoyer 2000, 310 311)

Low ja Lamb (2000, 352 354) esittävät, että brändiassosiaatiot muodostuvat brändin imagosta,

brändiin liittyvistä asenteista sekä havaitusta laadusta. Heidän mukaansa brändiassosiaatiot

koostuvat näistä kolmesta alarakenteesta, joiden omat rakenteet puolestaan jakaantuvat

monimuotoisesti.  Näin  ollen  voidaan  olettaa,  että  brändiassosiaatioiden  tyyppejä  ovat  itse  asiassa

kolmen  edellä  mainitun  kokonaisuuden  sisäiset  rakenteet.  Low  ja  Lamb  esittävät,  että  brändin

imago, asenteet ja havaittu laatu voivat toimia joko täysin erillisinä rakenteina tai

vuorovaikutuksessa keskenään brändin ja tuoteryhmän mukaan. Brändin luonne ja tunnettuus

vaikuttavat siihen, kuinka monimutkaisia brändiassosiaatioiden rakenteita kuluttajat muodostavat.

Lowin ja Lambin mallissa korostetaan erityisesti brändiassosiaatioiden ja brändin imagon

vuorovaikutusta, jossa myös brändin imago voi synnyttää brändiassosiaatioita. Mallissa brändin

imago käsitetään osana brändiassosiaatioiden rakennetta, eikä ainoastaan brändiassosiaatioiden

yhdistelmien tuloksena.

Chen (2001, 442 443) jakaa brändiassosiaatiot tuoteassosiaatioihin ja organisatorisiin

assosiaatioihin, koska ne ovat kriittisiä tekijöitä brändiassosiaatioiden syntymisen kannalta. Chenin

mallissa tuoteassosiaatiot jaetaan edelleen funktionaalisiin ja muihin kuin funktionaalisiin

ominaisuuksiin. Funktionaalisiin ominaisuuksiin kuuluvat Chenin mukaan tuotteen ominaisuudet

sekä hyödyt ja lisäksi havaittu laatu. Muut kuin funktionaaliset ominaisuudet koostuvat

symbolisista assosiaatioista, tunteisiin liittyvistä assosiaatioista, hinnan ja arvon vertailusta sekä

käyttäjiin ja käyttötilanteisiin liittyvistä assosiaatioista. Chenin muodostama organisatoristen

assosiaatioiden tyyppiryhmä vastaa Aakerin (1996, 115 130) tulkintaa, ja se voidaan Chenin

mukaan jakaa organisaation pätevyyteen sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen.
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Brändiassosiaatiot voidaan jakaa Kellerin (1993, 2003b) jaottelun mukaan ominaisuuksiin,

hyötyihin sekä asenteisiin. Edellä esitettyjen tulkintojen perusteella voidaan muodostaa lisäksi viisi

muuta brändiassosiaatioiden tyyppien luokkaa. Brändiassosiaatiot voidaan näin jakaa tuotteisiin ja

tuotekategorioihin liittyviin assosiaatioihin, organisatorisiin assosiaatioihin, brändin

persoonallisuuteen liittyviin assosiaatioihin, käyttäjiä ja käyttötilanteita heijastaviin assosiaatioihin

sekä havaittuun laatuun liittyviin assosiaatioihin. Kellerin esittämät brändiassosiaatioiden tyypit

voidaan käsittää yläkäsitteinä muille tyypityksille, sillä voidaan olettaa, että kaikki viisi

brändiassosiaatioiden luokkaa voivat heijastaa brändiin liittyviä ominaisuuksia, hyötyjä tai

asenteita. Kuviossa 2 on esitetty muodostetut brändiassosiaatioiden tyyppien luokat ja niiden

kaksitasoisuus.  Kuvio 2 on muodostettu yhdistämällä Kellerin (1993, 2003b), Aakerin (1996),

Bielin (1992), Farquharin ja Herrin (1993), Lowin ja Lambin (2000) sekä Chenin (2001) esittämät

brändiassosiaatioiden tyypitykset.

Kuvio 2 Brändiassosiaatioiden tyyppien kaksi tasoa

Edellä mainitut brändiassosiaatioiden tyypit voidaan olettaa vaikuttavan brändin imagon

syntymiseen, mutta myös brändin imago voi Lowin ja Lambin (2000, 352 354) mallin mukaisesti

olla vuorovaikutuksessa brändiassosiaatioiden kanssa ja näin ollen vaikuttaa puolestaan

brändiassosiaatioihin.

2.1.2 Brändiassosiaatioiden ulottuvuudet

Brändiassosiaatioiden tyypit voivat vaihdella eri ulottuvuuksien mukaan. Keller (1993, 5 7;  2003b,

71 74) esittää, että brändiassosiaatiot voivat vaihdella voimakkuudeltaan, myönteisyydeltään sekä

ainutlaatuisuudeltaan.

Ominaisuudet

Tuotteet ja tuotekategoriat
Organisaatio
Brändin persoonallisuus
Käyttäjät ja käyttötilanteet
Havaittu laatu

Hyödyt Asenteet
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Brändiassosiaatioiden voimakkuus tarkoittaa sitä voimakkuutta, jolla informaatio yhdistyy brändiin

kuluttajan muistissa. Brändiassosiaatioiden voimakkuus merkitsee sekä informaation prosessoinnin

määrää että laatua muistissa. Mitä syvällisemmin kuluttaja käsittelee informaatiota ja liittää sen

olemassa olevaan tietoon brändistä, sitä voimakkaampia ovat syntyneet brändiassosiaatiot. (Keller

1993, 5 7; 2003b, 71 74) John, Loken, Kim ja Monga (2006, 553 555) esittävät, että

voimakkaimmat brändiassosiaatiot ovat sellaisia assosiaatioita, joita kuluttajat käsittelevät

useimmin.

Kognitiivisessa psykologiassa muisti käsitetään yleisesti erittäin pysyvänä rakenteena. Kun

informaatio kerran tallentuu muistiin, assosiaatioiden voimakkuus heikkenee hitaasti. (Feldman

2002, 198 215) Vahvat assosiaatiot ovat siis pysyvämpiä ja vaikeammin muutettavia kuin heikot

assosiaatiot. Tämä koskee brändiassosiaatioiden tyypeistä erityisesti asenteita. (Ajzen 2001, 37 38)

Toisin sanoen, kun kuluttaja yhdistää informaatiota brändiin voimakkaasti, nämä yhtymäkohdat

pysyvät lähes muuttumattomina. Tämä ilmiö on yrityksen kannalta merkittävä, sillä sekä myönteisiä

että kielteisiä brändiassosiaatioita on vaikea muuttaa. Brändiassosiaatioiden saatavuudella muistista

on myös merkitystä assosiaatioiden voimakkuudelle. Saatavuudella tarkoitetaan nopeutta, jolla

kuluttaja hakee informaatiota muististaan. Ne assosiaatiot, jotka ilmaistaan nopeasti ovat

voimakkaampia ja näin ollen myös pysyvämpiä kuin ne, jotka ilmaistaan hitaammin. (Giner-Sorolla

2004, 762)

Brändiassosiaatioiden myönteisyys edellyttää sitä, että kuluttajat uskovat brändillä olevan sellaisia

ominaisuuksia ja hyötyjä, jotka täyttävät heidän tarpeensa ja halunsa. Näiden myönteisten tarpeiden

ja halujen kautta kuluttajille muodostuu myönteinen kokonaisarvio brändistä. Toisin sanoen

myönteiset brändiassosiaatiot ovat kuluttajien toivomia ominaisuuksia ja hyötyjä, joiden kautta

syntyy myönteinen asenne brändiä kohtaan. Brändiassosiaatioiden toivottavuus riippuu siitä, kuinka

merkityksellisiä, selkeitä ja uskottavia brändiassosiaatiot ovat. Lisäksi brändiassosiaatioiden

myönteisyys riippuu siitä, kuinka menestyksekkäästi tuote välittää toivottuja brändiassosiaatioita.

(Keller 1993, 5; 2003b, 72 73) Kuluttajien arviot brändiassosiaatioiden myönteisyydestä voivat

vaihdella tilanteen ja asiayhteyden mukaan. Tämä johtuu siitä, että kuluttajilla on erilaisia

tavoitteita, jotka vaihtelevat osto- ja kulutuspäätösten mukaan. (De la Fuente & Guillen 2005,

668 670) Tunteet vaikuttavat myös brändiassosiaatioiden myönteisyyteen, ja lisäksi ne vaikuttavat

brändiassosiaatioiden voimakkuuteen ja ainutlaatuisuuteen. Kun tiedon omaksumiseen liittyy

tunteita, se yhdistyy muistiin todennäköisemmin kuin sellainen tieto, johon ei liity tunteita. (Laakso
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2004, 66) Brändiassosiaatioiden myönteisyys riippuu tilanteesta ja asiayhteydestä, ja siksi myös

tunnetilat vaikuttavat brändiassosiaatioiden myönteisyyteen.

Ainutlaatuiset brändiassosiaatiot ovat selkeästi tietylle brändille tunnusomaisia assosiaatioita,

jollaisia ei ole millään muulla brändillä. Ne erottavat brändin myönteisellä tavalla kilpailijoista.

Useimmilla brändeillä on kuitenkin myös brändiassosiaatioita, jotka ovat samanlaisia kuin

kilpaileviin brändeihin liittyvät assosiaatiot. (Keller 1993, 6; 2003b, 73 74) Kilpailevien brändien

kanssa yhteiset assosiaatiot voivat vahvistaa puolestaan assosiaatioita, joilla brändi liitetään tiettyyn

tuotekategoriaan (Herr ym. 1996, 137 140). Brändiassosiaatioiden ainutlaatuisuus ja toisaalta

tuotekategoriaan liittyvät assosiaatiot riippuvat sekä brändin että markkinoiden luonteesta (Low &

Lamb 2000, 354).

Brändiassosiaatioita voidaan jaotella myös niiden abstraktisuuden sekä monimutkaisuuden mukaan

(De Chernatony & McDonald 2004, 444). Hsiehin (2002, 48 49) mukaan assosiaatioiden

abstraktisuus riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon informaatiota assosiaatioihin sisältyy.

Lisäksi assosiaatioiden abstraktisuus kasvaa, kun assosiaatioiden merkitys kuluttajalle kasvaa.

Hyötyihin ja asenteisiin sisältyy yleensä enemmän informaatioita sekä merkityksellisyyttä kuin

brändin ominaisuuksiin. Samoin hyödyt ja erityisesti asenteet ovat yleensä monimutkaisia

kokonaisuuksia, joiden monimutkaisuus kasvaa mitä enemmän uskomusten ja merkitysten

ulottuvuuksia niihin sisältyy.

Brändin imago muodostuu sekä kognitiivisista että affektiivisista elementeistä (Keller 2003a, 596).

Näin ollen myös brändiassosiaatioihin sisältyy sekä kognitiivisia että affektiivisia ulottuvuuksia (Da

Silva & Alwi 2006, 294). Affektiot ja affektiivisuus käsittävät yleisesti tunteet, mielialat sekä

emootiot eli reaktiot ärsykkeisiin. Kognitiivisuuteen kuuluvat havainnot, käsitteen muodostaminen,

oppiminen, huomiokyky, kieli sekä muistaminen. Kognitio voidaan käsittää ajattelun synonyyminä.

(Eysenck & Keane 2000, 1; 489) Brändiassosiaatioiden kognitiivisiin ulottuvuuksiin sisältyy

rationaalisia, henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvia assosiaatioita, kuten brändin ominaisuuksia.

Affektiiviset elementit puolestaan voivat perustua esimerkiksi mainontaan. Affektiivisia

ulottuvuuksia ovat esimerkiksi brändin persoonallisuuteen liittyvät assosiaatiot tai

brändiassosiaatioihin kytkeytyvät symboliset hyödyt. (Da Silva & Alwi 2006, 294)

Brändiassosiaatioiden kognitiiviset ja affektiiviset ulottuvuudet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

(Da Silva & Alwi 2006, 294). Yleisesti markkinoinnin kirjallisuudessa on esitetty, että kognitiiviset



18

brändiassosiaatioiden ulottuvuudet syntyvät ennen affektiivisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi

Patterson (1999, 419) esittää, että brändin imago tarkoittaa kuluttajan havaintoja ja assosiaatioita

brändin ominaisuuksista, ja havaintojen sekä assosiaatioiden kautta syntyy symbolisia arvoja.

Tämän tulkintatavan mukaan kuluttajat synnyttävät ensin rationaalisiin ulottuvuuksiin kytkeytyviä

assosiaatioita brändeistä ennen kuin prosessoivat brändiassosiaatioiden emotionaalisia puolia.

Kuitenkin Hirschmanin ja Sternin (1999, 4) mukaan kognitio ja affektio voivat esiintyä kummassa

tahansa järjestyksessä. Giner-Sorolla (2004, 762 778) havaitsi, että affektiiviset ulottuvuudet ovat

usein nopeammin ilmaistavissa kuin kognitiiviset ulottuvuudet, mutta ulottuvuuksien

saavutettavuus riippuu tarkastelukohteen luonteesta. Heylen, Dawson ja Sampson (1995, 51 67)

ottavat kantaa siihen, kumpi edellä mainituista brändiassosiaatioiden ulottuvuuksista vaikuttaa

enemmän brändin imagon muodostumiseen. He esittävät, että brändin imago koostuu brändin

identiteetistä ja brändin persoonallisuudesta, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Brändin

persoonallisuus muodostuu tunnepitoisista ja tiedostamattomista osista, kun taas brändin

identiteettiin liittyvät ajatusmallit ovat tiedostettuja ja rationaalisia. Brändin persoonallisuus, eli

toisin sanoen siihen sisältyvät brändiassosiaatioiden affektiiviset ulottuvuudet, vaikuttavat

enemmän brändin imagon muodostumiseen. Heylen ym. tosin tarkentavat, että sekä affektiiviset

että kognitiiviset brändiassosiaatiot ovat tärkeitä brändin imagon kannalta.

Kuvio 3 havainnollistaa brändiassosiaatioiden ulottuvuuksien suhdetta aikaisemmin muodostettuun

brändiassosiaatioiden tyyppimalliin.

Kuvio 3 Brändiassosiaatioiden ulottuvuudet ja tyypit

Tuotteet ja tuotekategoriat
Organisaatio
Brändin persoonallisuus
Käyttäjät ja käyttötilanteet
Havaittu laatu

Brändiassosiaatioiden tyypitBrändiassosiaatioiden ulottuvuudet

Ominaisuudet Hyödyt AsenteetVoimakkuus

Myönteisyys

Ainutlaatuisuus

Abstraktisuus

Monimutkaisuus

Kognitiivisuus

Affektiivisuus
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Brändiassosiaatioiden eri ulottuvuuksia voi sisältyä jokaiseen brändiassosiaatioiden tyyppiin.

Brändiassosiaatioiden kognitiivisuus sekä affektiivisuus korostuvat erityisesti asenteissa, jotka ovat

tyypillisesti luonteeltaan kaksiosaisia nimenomaan kognitiivisuuden ja affektiivisuuden suhteen

(Giner-Sorolla 2004, 762 778). Brändiassosiaatioiden ulottuvuudet eivät ole toisiaan poissulkevia

vaan tietty brändiassosiaation tyyppi voi olla samanaikaisesti esimerkiksi sekä vahva että

ainutlaatuinen (Keller 1993, 5 8).

2.1.3 Brändin assosiaatioverkot ja brändikartat

Psykologiassa käsitetään, että muisti koostuu tiedon osista. Nämä tiedon osat muodostavat muistissa

erilaisia ryhmittymiä, joissa eri käsitteet yhdistyvät toisiinsa. Ryhmittymät muodostuvat siten, että

tietyn käsitteen ajatteleminen aktivoi siihen läheisesti liittyvien käsitteiden prosessoinnin. (Feldman

2002, 206) Edellä mainittuja ryhmittymiä voidaan kutsua assosiaatioverkoiksi. Assosiaatioverkot

muodostuvat eräänlaisen muistin sisäisen ketjureaktion tuloksena, sillä jokainen uusi muistissa

aktivoitunut käsite tuo mieleen uusia käsitteitä. (Hunt & Ellis 2004, 163) Assosiaatioverkkojen

avulla ihmiset organisoivat ja kategorisoivat tietoa muistissa (Eysenck & Keane 2000, 280). Itse

asiassa assosiaatioverkot yhdistävät kaikki muistiin tallentuneet asiat suuriksi kokonaisuuksiksi

(Hunt & Ellis 2004, 163).

Brändin imagon rakentumista voidaan kuvata assosiaatioverkkoteorian avulla. Brändeihin liittyvät

assosiaatiot jäsentyvät kuluttajien muistiin assosiaatioverkkoina. Näihin verkkoihin sisältyvät

esimerkiksi brändiin liittyvät symbolit, kuvat, tuotteet ja tuoteryhmien nimet. (McNeal & Ji 2003,

419) Lisäksi assosiaatioverkkoon voi sisältyä tietoa brändin hyödyistä ja käyttäjäryhmistä (Van

Osselaer & Janiszewski 2001, 202 203). Itse asiassa muistin assosiaatioverkkoon voi tallentua

millaista tahansa tietoa brändistä. Tallentunut tieto voi olla esimerkiksi verbaalista, visuaalista tai

abstraktia. (Keller 2003b, 64) Näin ollen pakkaukset voivat olla osa muistiin tallentunutta

assosiaatioverkkoa.

Assosiaatioverkko yhdistää brändin nimen ja muut brändiin liittyvät elementit (McNeal & Ji 2003,

417 419). Assosiaatioverkot edellyttävät siis brändiassosiaatioiden lisäksi tietoisuutta brändistä

(Keller 1993, 3). Kun jokin assosiaatioverkon osista esiintyy pakkauksissa, myös pakkaukset

synnyttävät brändiassosiaatioita (McNeal & Ji 2003, 417 419). Eri assosiaatiot ja

assosiaatiokokonaisuudet voivat yhdistyä toisiinsa muistissa joko voimakkaasti tai heikosti (Keller

2003b, 64). Assosiaatioiden yhteyden voimakkuus riippuu siitä, kuinka nopeasti ja kuinka monen
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eri vaiheen kautta tietty käsite tulee mieleen (Hunt & Ellis 2004, 163). Assosiaatioiden

yhtymäkohdat vahvistuvat oppimisen kautta. Kun brändi ja siihen liittyvä assosiaatio esiintyvät yhtä

aikaa toistuvasti, niiden yhtymäkohta assosiaatioverkossa vahvistuu. (Van Osselaer & Janiszewski

2001, 202) Assosiaatioiden yhtymäkohdat voivat olla suhteiltaan myös joko myönteisiä tai

kielteisiä (Hsieh 2002, 46).

Assosiaatioverkot muodostuvat siis kokemuksen kautta. Toisaalta, jos kuluttajalla ei ole tietystä

brändistä lainkaan kokemusta, eikä tällöin myöskään brändiin liittyvää assosiaatioverkkoa

muistissaan, tilanne on toinen. Tällöin brändin pakkauksissa olevat elementit voivat yhdistyä

johonkin muuhun kuluttajan muistissa olevaan assosiaatioverkkoon.

Muistiin tallentuneissa assosiaatioverkoissa eri brändit yleensä erottuvat toisistaan, mutta voivat

myös sisältää samoja assosiaatioverkkojen elementtejä. Brändit erottuvat toisistaan niiden eri

merkityksiin liittyvien ulottuvuuksien kautta. Sen lisäksi kuluttajan muistissa brändien eri

assosiaatioverkot erottuvat eri brändeihin kytkeytyvien assosiaatioiden voimakkuuden,

myönteisyyden sekä ainutlaatuisuuden perusteella.  (Hsieh 2002, 50)

Assosiaatioverkkojen havainnollistamiseksi voidaan muodostaa brändikarttoja. Brändikarttaa

voidaan kutsua yleisemmin myös kognitiiviseksi kartaksi. Kognitiivinen kartta on esitys ihmisen

mielessä tapahtuvan prosessin rakenteista sekä sisällöstä. (Ahmad & Ali 2003, 3 4) Se on

verkostomalli, jossa eri tiedon osien välisiä yhteyksiä kuvataan yhdistävien viivojen avulla.

Yhdistävät viivat näyttävät myös tiedon osien välisen kausaalisen suhteen. (Eden 2004, 673)

Kognitiivisia karttoja käytetään kuvaamaan monimutkaisia ilmiöitä graafisesti. Usein kognitiivisia

karttoja käytetään niissä tapauksissa, kun tutkittavaa ilmiötä halutaan selventää verbaalisen

esityksen lisäksi visuaalisella kuviolla. (Ahmad & Ali 2003, 3 4) Brändikartta kuvaa brändin

assosiaatioverkkoa, johon sisältyy eri tyypeiltään ja ulottuvuuksiltaan vaihtelevia assosiaatioita, ja

sen vuoksi brändikartan avulla voidaan tehdä tulkintoja brändin imagosta.

Brändikarttaan merkitään ensinnäkin ydinbrändiassosiaatiot, jotka määrittävät brändin imagon ja

jotka ovat vahvimpia ja keskeisimpiä brändiassosiaatioita (John ym. 2006, 549).

Ydinbrändiassosiaatiot ovat niitä kuluttajien mielessä olevia assosiaatioita, jotka ovat syntyneet

yrityksen asemoinnin tuloksena (Keller 1999, 44). Asemointi tarkoittaa niitä assosiaatioita, joita

yritys viestii aktiivisesti tietylle kohdeyleisölle (Aaker 1996, 176). Ydinassosiaatiot ovat kuitenkin

kuluttajien omia tulkintoja yrityksen asemoinnista, eivätkä ne ole suoranaisesti samanlaisia kuin
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yrityksen luomat assosiaatiot (Keller 1999, 44). Asemointi voi näkyä kaikessa yrityksen

viestinnässä (Laakso 2004, 151). Näin ollen ydinbrändiassosiaatiot voivat syntyä myös pakkausten

kautta.

Toisekseen brändikarttaan merkitään, mitkä brändiassosiaatiot yhdistyvät suoraan brändiin, mitkä

assosiaatiot ovat epäsuorasti yhteydessä brändiin ja mitkä assosiaatiot muodostavat

assosiaatiokokonaisuuden. Brändikartta kertoo brändin tärkeimmät assosiaatiot ja lisäksi siitä

nähdään, mitkä assosiaatiot ovat yhteydessä toisiinsa. (John ym. 2006, 549) Yksinkertainen

esimerkki brändikartasta on esitetty Kuviossa 4.

Kuvio 4 Esimerkki brändikartasta (Mukaillen John, D., Loken, B., Kim, K. & Monga, A. 2006. Brand concept
maps: a methodology for identifying brand association networks. Journal of Marketing Research, Vol. 43 (4),
549 563.)

Brändikartassa voidaan ilmentää tärkeimpiä ja vahvimpia brändiassosiaatioita esimerkiksi

kaksinkertaisilla yhdistävillä viivoilla, ja heikompia assosiaatioita yksinkertaisilla yhdistävillä

viivoilla. Lisäksi brändikartassa voidaan havainnollistaa ydinbrändiassosiaatioita ympyröimällä ne

ehjillä viivoilla ja muita assosiaatioita ympyröimällä ne katkoviivoilla. Esimerkkikartassa

assosiaatiot A ja Aa muodostavat assosiaatiokokonaisuuden, samoin kuin assosiaatiot C ja Ca.

Assosiaatio Ca
(epäsuorasti, heikommin
yhdistyvä, ei
ydinbrändiassosiaatio)

Assosiaatio A
(suoraan, vahvasti
yhdistyvä,
ydinbrändiassosiaatio)

Assosiaatio B (suoraan,
vahvasti yhdistyvä,
ydinbrändiassosiaatio)

Assosiaatio C (suoraan,
heikommin yhdistyvä,
ydinbrändiassosiaatio)

Assosiaatio Aa
(suoraan, heikommin
yhdistyvä,
ydinbrändiassosiaatio)

BRÄNDI



22

2.2 Pakkausten ominaispiirteet ja niiden yhdistyminen brändiassosiaatioihin

Pakkausalan terminologiassa pakkaus tarkoittaa tuotteen päällystä siinä muodossa kuin se sisältää

tuotteen. Pakkaukseen kuuluvat kaikki tuotteen säilyttämiseen, siirtämiseen ja myymiseen kuuluvat

osapakkaukset, eli pakkaus voi itse asiassa tarkoittaa pakkausten yhdistelmää. Puhekielessä

pakkauksella tarkoitetaan kuitenkin yleensä tuotteen vähittäismyyntiyksikköä. Tällaista

myyntiyksikköä kutsutaan kuluttajapakkaukseksi, joka on kuluttajalle myytävän tuote-erän pakkaus.

(Karjalainen & Ramsland 1992, 2 3) Tämän tutkimuksen näkökulma on kuluttajakeskeinen, ja siksi

pakkauksella tarkoitetaan juuri kuluttajapakkausta.

Pakkaukset voivat toimia brändin imagon muodostajina sekä ylläpitäjinä (Smith 1998, 470 472).

Näin ollen pakkaukset voivat tuottaa myös brändiassosiaatioita. Kuten muutkin

brändiassosiaatioiden lähteet, pakkausten kautta voi syntyä erilaisia brändiassosiaatioiden tyyppejä

ja syntyneet assosiaatiot voivat vaihdella eri ulottuvuuksiltaan. Pakkaukset ovat osa brändin

identiteettiä, mutta brändin imagon syntyprosessin mukaisesti pakkausten kautta syntyneet

kuluttajien brändiassosiaatiot eivät välttämättä ole yrityksen lähettämien viestien mukaisia.

Pakkausten keskeiset ominaispiirteet brändiassosiaatioiden kannalta liittyvät pakkausten

elementteihin, pakkausten tehtäviin, pakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden syntytilanteisiin

sekä pakkauksiin kohdistuviin vaatimuksiin.

2.2.1 Pakkausten elementit

Pakkausten elementeistä ja osatekijöistä on esitetty erilaisia tulkintoja. Underwood ym. (2001, 405)

esittävät, että pakkauksen elementtien kokonaisuutta voidaan kutsua pakkauksen designiksi.

Pakkauksen designiin kuuluvat tekstit, muotoilu, logo, koko, värit, kuvat, materiaali, rakenne sekä

koostumus. Ranisen ja Raution (2003, 296 304) mukaan pakkauksen elementtejä ovat tuotteen

nimi, nimen kirjoitusasu, värit, muodot, rakenne ja pakkausmerkinnät. Smith (1998, 472 482) lisää

pakkauksen elementteihin muodon, koon, värien, grafiikan ja materiaalien lisäksi myös mahdollisen

tuoksun. Pakkausten elementit voidaan siis yleisesti jakaa Ampueron ja Vilan (2006, 102) jaottelun

mukaisesti graafisiin osatekijöihin sekä rakenteellisiin osatekijöihin. Pakkausten graafisia

osatekijöitä ovat värit, typografia eli tekstiin liittyvä suunnittelu, graafiset muodot sekä kuvat.

Pakkausten rakenteellisia osatekijöitä ovat puolestaan muoto, koko ja materiaalit. Pakkaukset luovat

brändiassosiaatioita siis sekä visuaalisten että verbaalisten elementtien kautta. Itse asiassa
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pakkauksen visuaaliset sekä verbaaliset elementit ovat tiiviisti kytkettyinä toisiinsa, sillä

esimerkiksi tuotteen nimi voi sisältää sekä visuaalisia että verbaalisia osia. Visuaalisia sekä

verbaalisia elementtejä voidaan kutsua kokonaisuutena pakkauksen ulkomuodoksi.

Pakkaukset ovat tärkeä lisäarvon tuottamisen väline kuluttajille, sillä ne ovat yhtymäkohtia tuotteen

ja käyttäjän välillä (Olsmats 2002, 46). Pakkaukset muodostavat dialogin brändin ja kuluttajan

välillä erityisesti juuri ulkomuotonsa kautta. Pakkauksen visuaalisen ja verbaalisen ilmeen kautta

syntyy aistinvaraisia assosiaatioita. (De Chernatony & McDonald 2004, 149) Visuaaliset ja

verbaaliset elementit, jotka kytketään assosiaatioina brändiin ja jotka esiintyvät pakkauksissa ovat

muistiin tallennettuja yhtymäkohtia pakkausten ja brändin nimen välillä (McNeal & Ji 2003,

402 403). Itse asiassa vertauskuvallisesti voidaan sanoa, että pakkauksen ulkomuoto on ikään kuin

laajennettu versio brändin logosta (Nilson 1998, 206). Pakkauksiin liittyvä visuaalinen ja

verbaalinen viestintä informoi ja houkuttelee asiakkaita sekä osto- että kulutustilanteissa (McNeal

& Ji 2003, 402 403). Toisin sanoen pakkauksen ulkomuodon tehtävä on viestiä kuluttajille brändin

profiili ja tuotteeseen liittyvät faktat sekä tunneassosiaatiot (Nilson 1998, 206).

Pakkausten eri visuaaliset ja verbaaliset elementit voivat tuottaa erilaisia brändiassosiaatioita. Nimi

voi kertoa tuotteen käyttötarkoituksesta tai se voi olla tuotteen käyttöön liittymätön ja heijastaa

muita merkityksiä. Pakkauksessa voi olla sekä valmistajan että tuotteen nimi tai ainoastaan toinen

edellä mainituista. Pakkauksen nimivalinnat määräytyvät yrityksen brändistrategian mukaan. Nimen

kirjoitusasu voi tukea nimeä ja kuvata tuotteen ja brändin luonnetta. Nimen koko suhteessa

pakkauksen kokoon voi välittää hintaan liittyviä brändiassosiaatioita. Jos nimi on pienikokoinen ja

värit hillittyjä, brändi voi vaikuttaa kalliilta. Suuret ja värikkäät visuaaliset elementit puolestaan

voivat herättää brändiassosiaatioita, jotka liittävät brändin massatuotteiden kategoriaan. (Raninen &

Rautio 2003, 299 303) Pakkauksessa olevat kuvat voivat myös kertoa pakkauksen sisällöstä tai ne

voivat herättää esimerkiksi brändin persoonallisuuteen kytkeytyviä assosiaatioita. Värien avulla

kuluttajat voivat puolestaan erottaa eri brändien pakkaukset toisistaan. Lisäksi värikoodit auttavat

kuluttajia hahmottamaan saman brändin eri tuoteryhmiä. (Underwood ym. 2001, 406)

Pakkauksen muodolla ja sillä, miltä se tuntuu on merkitystä. Muoto ja rakenne voivat välittää

esimerkiksi tuotteen laatuun, ominaisuuksiin ja luonteeseen kytkeytyviä assosiaatioita. (Raninen &

Rautio 2003, 300 301) Lisäksi muoto ja siihen liittyvät tekijät voivat viestiä erityisesti brändin

ympäristöystävällisyydestä. Ympäristöön liittyvät assosiaatiot voivat syntyä kuluttajien mielessä

esimerkiksi pakkauksen kierrätysmateriaalin tai vähän tilaa vievän muodon kautta. (Clark 2004, 82)
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Pakkausten materiaalivalintojen kautta voi syntyä organisaation arvoihin liittyviä assosiaatioita

juuri ympäristöystävällisyydestä, jotka yhdistyvät kuluttajan omien arvojen kanssa. Pakkauksen

helppo taiteltavuus, lajiteltavuus, kierrätettävyys, hävittämisen helppous ja turvallisuus ovat brändin

ominaisuuksia, jotka heijastavat hyötyassosiaatioita ympäristöystävällisyyteen liittyen. (Raninen &

Rautio 2003, 302)

Bloch (1995, 17 28) havaitsi tutkimuksessaan, että kuluttajat reagoivat tuotteen ja pakkauksen

ulkomuotoon sekä kognitiivisilla että affektiivisilla tasoilla. Blochin mukaan kuluttajat reagoivat

pakkaukseen kognitiivisella tasolla muodostamalla uskomuksia tuotteesta sekä liittämällä tuotteen

johonkin tuoteryhmään. Affektiivisella tasolla kuluttajien reaktiot liittyvät joko myönteisesti tai

kielteisesti tulkintoihin tuotteen ja pakkauksen estetiikasta. Erityisesti pakkauksen visuaalisten

elementtien kautta syntyneitä brändiassosiaatioita on usein vaikea ennakoida ja ennustaa, koska

ihmisten tulkinnat esteettisyydestä voivat olla subjektiivisia. Pakkauksen tai tuotteen visuaalisella

ilmeellä on myös erilainen painoarvo sekä merkitys eri ihmisille tuotteen ostamisen ja kuluttamisen

suhteen. Toisin sanoen pakkauksen visuaalisuus on joillekin ihmisille merkityksellisempi kuin

toisille. Visuaalisten elementtien merkityksellä voi puolestaan olla vaikutusta siihen, kuinka

voimakkaita, myönteisiä ja ainutlaatuisia brändiassosiaatioita pakkauksen visuaalisuus saa aikaan.

(Bloch, Brunel & Arnold 2003, 551 562)

2.2.2 Pakkausten tehtävät

Hooleyn ja Saundersin (1993, 213 214) mukaan pakkauksilla on viisi päätehtävää imagon

muodostamisessa sekä brändin kilpailijoista erottautumisessa. Jokaisen tehtävän avulla voidaan

muodostaa brändiassosiaatioita. Ensimmäiseksi, pakkaukset ovat tuotteen säilyttämistä varten.

Pakkauksia voidaan käyttää tuotteen varastointiin. Toiseksi, pakkaukset suojaavat tuotetta

kuljetuksen aikana sekä ennen kuluttamista ja näin säilyttävät tuotteen laadun. Kolmanneksi,

pakkaukset mahdollistavat tuotteen käytön ainakin useimmissa tapauksissa. Neljänneksi, kuten

edellä jo todettiin, pakkaukset luovat brändin imagoa visuaalisesti sekä verbaalisesti. Viidenneksi,

pakkaukset ovat viestinnän välineitä, jotka voivat tukea markkinointiviestinnän välityksellä saatua

brändikuvaa.

Rundh (2005, 673 674) laajentaa ja tarkentaa Hooleyn ja Saundersin mallia pakkausten tehtävistä.

Rundhin mukaan pakkaukset tarjoavat tietoa tuotteesta ja sen valmistajasta ja käytöstä sekä

houkuttelevat kuluttajia ostamaan brändin. Pakkaukset voivat tuoda kuluttajille lisäarvoa myös,
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koska ne säästävät aikaa ja vaivaa tuotteen käytön, kuljetuksen ja varastoinnin osalta. Lisäksi

innovatiiviset pakkaukset voivat synnyttää organisaatioon liittyviä assosiaatioita edelläkävijyydestä

sekä tuotekehittelystä. Pakkausten eri koot puolestaan tuottavat lisäarvoa, koska kuluttajat voivat

valita omaan käyttöönsä sopivan koon. Pakkaukset sisältävät viestejä brändin rahallisesta arvosta ja

hintatasosta (Schoormans & Robben 1997, 272). Karjalainen ja Ramsland (1992, 28 29) kiteyttävät

pakkausten tehtävät erityisesti markkinointivälineinä. Nämä tehtävät ovat kuluttajan huomion

herättäminen, tuotteen ja sen valmistajan tunnistaminen, kuluttajan informointi, myönteisen

mielikuvan luominen brändistä sekä pysyvän mielikuvan jättäminen kuluttajan mieleen. Ranisen ja

Raution (2003, 296) mukaan pakkauksen tehtäviin kuuluu edellisten kohtien lisäksi pakkausten

uusiokäyttö ja kierrätys.

Pakkaukset auttavat kuluttajia tunnistamaan brändin muiden brändien joukosta (Rundh 2005, 674).

Pakkaukset myös kertovat kuluttajille niistä ominaisuuksista ja hyödyistä, joita brändiin kytkeytyy

(Ampuero & Vila 2006, 101). Underwoodin (1999) mukaan ihmiset voivat synnyttää

brändiassosiaatioita pakkauksista, vaikka he eivät olisi ostamassa tai kuluttamassa tuotetta. Näin

ollen pakkaus voi välittää brändiin liittyviä ominaisuuksia ja hyötyjä sekä brändin kuluttajille että

muulle yleisölle.

2.2.3 Pakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden syntytilanteet

Deasyn (2000) mukaan vastaanotettujen brändiassosiaatioiden osalta voidaan pakkausten

ominaispiirteet jakaa seitsemään vaiheeseen: myyntitilanteeseen, kotiinkuljetukseen, säilyttämiseen,

avaamiseen, tuotteen kuluttamiseen, sulkemiseen ja hävittämiseen (Ampuero & Vila 2006, 102).

Pakkauksilla on erityinen asema imagon muodostamisessa varsinkin myyntitilanteen ja tuotteen

kuluttamisvaiheen ansiosta. Myyntilanteessa pakkaus toimii huomion herättäjänä, tuotteen

differoijana sekä ostopäätöksen helpottajana (Järvelä 2004, 2). Pakkaukset ovat monissa tapauksissa

yksi tärkeimmistä kriteereistä kuluttajille ostopäätöstä ja valintaa tehtäessä (Underwood ym. 2001,

403). Useissa tapauksissa brändin valinta tehdään muutaman sekunnin aikana, jolloin pakkauksen

rooli huomion herättäjänä korostuu (Schoormans & Robben 1997, 273). Pakkausten tuottamiin

brändiassosiaatioihin liittyy olennaisesti myös pakkausten myyntiympäristö. Pakkausten asettelu ja

paikka esimerkiksi vähittäismyymälässä vaikuttavat syntyneisiin brändiassosiaatioihin. (Young

2000, 34 35)
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Pakkauksella voidaan välittää tehokkaasti brändiassosiaatioita kulutusvaiheessa, koska pakkaus on

kyseisen vaiheen keskeinen elementti (McNeal & Ji 2003, 422). Pakkauksiin liittyvien

brändiassosiaatioiden syntytilanteisiin voidaan lisätä myös yrityksen kontrolloimien viestien,

median tai muiden ihmisten suositusten kautta syntyneet brändiassosiaatiot. Kuluttaja voi luoda

pakkauksiin liittyviä brändiassosiaatioita välillisesti jo ennen myyntitilannetta, jos pakkaus esiintyy

mainonnassa tai esimerkiksi brändin kotisivuilla. Pakkaus voi myös esiintyä mediassa, esimerkiksi

lehdissä tai televisiossa, jolloin brändiassosiaatioita mahdollisesti syntyy kuluttajan mielessä.

Pakkaukseen liittyviä brändiassosiaatioita voi syntyä myös, jos kuluttaja esimerkiksi kokeilee

perheensä, ystäviensä tai tuttaviensa omistamaa tuotetta tai jos muut kuluttajat esittelevät tuotetta

pakkauksineen kuluttajalle. Nykyään kuluttajat vaihtavat kokemuksiaan tuotteista myös Internetin

keskustelupalstoilla, jolloin kuluttajan mielessä voi keskustelujen ja kuvien kautta syntyä

brändiassosiaatioita myös pakkauksista.

2.2.4 Pakkauksiin kohdistuvat vaatimukset

Aikaisempien tutkimusten sekä kirjallisuuden mukaan kuluttajat vaativat tietoisesti pakkauksilta

tiettyjä piirteitä. Nämä eksplisiittisesti lausutut piirteet voivat heijastaa pakkausten kautta syntyneitä

brändiassosiaatioita. Pakkauksille asetetut vaatimukset ovat kuluttajien oletuksia siitä, millaisia

pakkaukset ovat. Pakkauksille asetetut vaatimukset voivat vaikuttaa kuluttajien ajatusprosesseihin,

ja näin ollen asetetut vaatimukset voivat yhdistyä brändiassosiaatioihin sekä assosiaatioverkkoihin

ja lopulta brändin imagoon.

Järvelän (2004, 1) tutkimuksen mukaan tietoisesti vaadituista pakkausten piirteistä erityisen tärkeitä

ovat pakkauksen toimivuus ja käytettävyys, samoin kuin pakkauksen suojaavuus. Nämä  piirteet

voivat heijastaa brändiassosiaatioiden tyypeistä tuotteisiin ja brändiin liittyviä ominaisuuksia.

Pakkausten toimivuus, käytettävyys ja suojaavuus voivat edustaa joko ydin-, avustavia-, tai

tukiominaisuuksia tuotteen tyypin mukaan. Pakkausten toimivuus ja käytettävyys voivat olla

edellytyksiä brändin olemassaololle tai ne voivat tuoda kilpailuetua brändille. Vastaavasti edellä

mainitut pakkauksiin kohdistuvat vaatimukset voivat heijastaa brändiin liittyviä hyötyjä.

Olsmatsin (2002) kuluttajatutkimuksessa keskeisimmiksi pakkauksiin kohdistuviksi vaatimuksiksi

nousivat pakkausmerkintöjen selkeys ja luettavuus sekä toisaalta pakkausjätteeseen kytkeytyvät

ympäristötekijät. Pakkausmerkintöjen selkeys liittyy pakkausten rooliin informaation tarjoajana.

Pakkausten ympäristöystävällisyys voi puolestaan kytkeytyä organisaatioon liittyviin
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assosiaatioihin sekä brändin hyötyihin. Pakkausten ympäristöystävällisyys kertoo brändin arvoista,

ja kuluttaja voi heijastaa ympäristöystävällisyyden avulla omia arvojaan. Assosiaatiot pakkausten

ympäristöystävällisyydestä voivat yhdistää brändin ja kuluttajan arvomaailmat.

Underwood ja Ozanne (1998, 210 220) havaitsivat tutkimuksessaan kuluttajien pakkauksille

asettamia vaatimuksia, jotka voidaan yleistää koskemaan lähes kaikkia pakkauksia. Tutkimuksessa

selvisi, että kuluttajat toivovat pakkaukselta yhdenmukaisuutta tuotteeseen liitettyjen lupausten

kanssa. Markkinoijien pakkauksen avulla antamat väärät vaikutelmat esimerkiksi tuotteen määrästä

koetaan epärehellisiksi. Tämä seikka heijastaa organisaatioon liitettäviä brändiassosiaatioita, ja

tällaiset vaatimukset korostavat organisaation luotettavuutta. Lisäksi Underwood ja Ozanne

esittävät, että kuluttajille on tärkeää ymmärtää pakkauksessa olevia elementtejä ja sen esittämää

informaatiota. Jos kuluttaja ei ymmärrä tarpeellisessa määrin esimerkiksi tuotteen käyttötarkoitusta,

pakkauksen rooli informaation tarjoajana ja myönteisten brändiassosiaatioiden luojana on

epäonnistunut.

Karjalainen ja Ramsland (1992, 235) erittelevät erityisesti kotitalouksissa käytettäville pakkauksille

asetettuja vaatimuksia.  Karjalaisen ja Ramslandin mukaan pakkauksen koko on oltava sopiva

suhteessa tuotteen käyttötarpeeseen. Lisäksi on tärkeää, että pakkaus on helppo avata ja sulkea, ja

että pakkauksessa on riittävät ohjeet sekä aukaisemiseen että sulkemiseen. Kuluttajille suunnatuissa

pakkauksissa on myös oleellista se, että tuotetta voidaan säilyttää normaaleissa kotitalouksissa

olevissa tiloissa ja olosuhteissa. Nämä vaatimukset voivat heijastaa erityisesti brändin

käyttötilanteisiin liittyviä ominaisuusassosiaatioita. Lisäksi hyvässä pakkauksessa on  selkeät ohjeet

sen kierrätys- ja hävitystavoista (Karjalainen & Ramsland 1992, 235). Näin ollen kuluttajien

pakkauksille asettamissa vaatimuksissa korostuu pakkauksen informatiivisuuden tehtävä.

2.3  Teoreettisen viitekehyksen synteesi

Brändiassosiaatiot, niistä muodostuvat assosiaatioverkot sekä assosiaatioiden ja -verkkojen sekä

brändin olemassa olevan imagon jatkuvana vuorovaikutuksena syntyvä brändin imago ovat tässä

tutkimuksessa tarkasteltu kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa pakkaukset nähdään tähän

kokonaisuuteen keskeisesti yhdistyvinä tekijöinä. Pakkaukset voivat siis rakentaa ja ylläpitää

brändin imagoa brändiassosiaatioiden kautta (McNeal & Ji 2003, 417 419). Pakkaukset tuottavat

brändiassosiaatioita niiden elementtien ja tehtävien kautta. Lisäksi tilanteet, joissa pakkaukset
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luovat brändiassosiaatioita vaikuttavat assosiaatioiden luonteeseen. Kuluttajien pakkauksille

kohdistamat vaatimukset vaikuttavat myös pakkauksiin liittyviin brändiassosiaatioihin. Pakkaukset

voivat esiintyä assosiaatioverkoissa, ja siksi brändin assosiaatioverkkoa kuvaavan brändikartan

osaksi voidaan sisällyttää myös pakkaukset. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pakkauksia

brändiassosiaatioiden tuottajina, ja siksi pakkaukset asetetaan brändikartan keskipisteeseen.

Kuviossa 5 on esitetty tutkimuksessa muodostettu teoreettinen viitekehys. Kuviossa 5 on esitetty

myös kutakin osa-aluetta vastaavat teoreettisen tutkimusosion luvut.

Kuvio 5 Brändiassosiaatiot ja pakkaukset niiden tuottajina

Pakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden taustatekijöinä voivat toimia erilaiset ympäristötekijät.

Kilpailijoiden pakkaukset, pakkausten asettelu ja paikka myymälässä sekä myymälään liittyvät

assosiaatiot vaikuttavat olennaisesti myös pakkausten perusteella syntyneisiin brändiassosiaatioihin.

(Young 2000, 35) Näin ollen tutkimuksen teoreettista viitekehyskuviota voidaan ajatella

kokonaisuutena, jota ympäröivät ympäristön aiheuttamat taustatekijät.
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

3.1 Kohdeyrityksen esittely

Kiilto Oy on vuonna 1919 perustettu kemianteollisuuden tuotteita valmistava suomalainen yritys.

Kiillon liiketoimintaan kuuluu liimojen ja niihin läheisesti liittyvien tuotteiden kehitys, valmistus

sekä markkinointi. Yrityksen toiminta-ajatus on kiinnittämiseen liittyvä kokonaisvaltainen

osaaminen, johon kuuluvat liimauksen lisäksi myös pintojen pohjustus, vedeneristys, tiivistys,

viimeistely, suojaus ja hoito. Kiillon tuotevalikoimaan kuuluvat rakentamiseen, sisustukseen ja

remontointiin sekä kotikäyttöön tarkoitetut liimat, parkettilakat, lattia- ja seinätasoitteet,

vedeneristeet, keraamisten laattojen saumaus- ja kiinnityslaastit, tiivistysmassat, ohenteet sekä

valimohartsit. Näitä tuotteita kutsutaan rakennustarvikkeiksi. Lisäksi Kiilto valmistaa tuotteita myös

teollisuuden käyttöön. (Yritys www)

Kiillon rakennustarviketuotteiden välittäjiä ja käyttäjiä ovat rakennus- ja sisustustarvikekaupat sekä

rakennus- ja sisustusurakointiliikkeet. Rakennustarvikkeiden kohderyhmään kuuluvat

uudisrakentajat sekä korjausrakentajat ja kunnostajat. (Haastattelu Lahdensivu, 30.1.2007) Vuonna

2006 Kiillon liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa, ja vuoden 2007 liikevaihdon tavoite on noin

60 miljoonaa euroa. Päämarkkina-alueita ovat Suomi, Skandinavia, Venäjä, Baltian maat ja Puola

(Vastuussa, 5). Kiilto on liimojen ja märkätilarakentamisen markkinajohtaja Suomessa, ja laasteissa

sekä tasoitteissa Kiillolla on noin 10 35 prosentin markkinaosuus tuoteryhmien mukaan. Kiillolla

työskentelee noin 200 henkilöä. (Haastattelu Lahdensivu, 30.1.2007)

Kiillon rakennustarvikkeiden pakkaukset uudistettiin talvella 2006 2007. Uudistus koski sekä

liimojen, parkettituotteiden, vedeneristeiden, lisä- ja pohjustusaineiden ja ohenteiden

astiapakkauksia, että tasoitteiden ja laastien säkkipakkauksia. Pakkausuudistuksen tavoitteita olivat

tuotteiden parempi erottuminen hyllyistä vähittäiskaupassa, raikkaampi mielikuva Kiilto-brändistä

kuluttajien mielessä sekä pakkausten parempi informatiivisuus. Uudistuksen yhteydessä pakkausten

värimaailmaa muutettiin ja pakkauksiin lisättiin tuoteryhmien mukaiset värikoodit sekä kuvitukset

tuotteen käyttökohteista. Pakkausten ulkomuotoa pyrittiin muuttamaan yksinkertaisempaan sekä

selkeämpään suuntaan. Lisäksi tuotetietoja sekä ohjeita tuotteen käytöstä tarkennettiin. Uudistuksen
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ohella myös joidenkin tuotteiden nimiä muutettiin paremmin käyttötarkoitusta vastaaviksi ja Kiilto-

brändiä painottaviksi. (Haastattelu Lahdensivu, 30.1.2007; Uusi ilme Kiilto-pakkauksiin www)

3.2 Kvalitatiivinen lähestymistapa ja tapaustutkimus

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen. Kvalitatiivinen lähestymistapa on

luonteeltaan tulkitseva, selittävä ja kuvaileva. Sen tavoite ei ole pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin vaan

tutkimustapauksia käsitellään ainutlaatuisina. Lähestymistavassa tarkastellaan usein tutkittavia

ilmiöitä tiettyjen ihmisten tai ihmisryhmien näkökulmasta. Kvalitatiivisen tutkimuksen

tiedonhankinnan strategiat, eli tapaustutkimus, fenomenologia, etnografia, Grounded theory ja

toimintatutkimus pyrkivät lisäämään kokonaisvaltaista ymmärrystä juuri ihmisten toiminnasta,

ajattelutavoista tai ihmisiin liittyvistä ilmiöistä. (Merriam 2002, 3 6) Kvalitatiivisen tutkimuksen

teon vaiheet ovat usein kytkeytyneet toisiinsa, ja ne voivat olla jopa samanaikaisia. Kvalitatiiviselle

tutkimukselle luonteenomaista tulkintaa voi liittyä jokaiseen vaiheeseen tutkimusprosessissa.

(Eskola & Suoranta 1998, 61)

Brändeihin liittyvien havaintojen tutkimisessa kvalitatiivinen tutkimusote mahdollistaa kuluttajien

omien tulkintojen esille saamisen. Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan joustava ja avoin

tulkinnoille, ja siksi se on usein käytetty ja tarkoituksenmukainen lähestymistapa

brändiassosiaatioiden tutkimiseen. (Keller 2003b, 432) Tämän tutkimuksen lähestymistapa on

kvalitatiivinen tutkimus, koska pakkauksia tarkastellaan brändiassosiaatioiden kentässä, ja näin

ollen tarkastelukohde on laajan ilmiön spesifi osa, jonka rakenteita ja yhtymäkohtia pyritään

saamaan esiin. Gummesson (2006, 167 179) esittää, että kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa

monimutkaisten ilmiöiden käsittelyn oikeassa asiayhteydessään. Lisäksi kvalitatiivisessa

lähestymistavassa otetaan huomioon tutkimuksen inhimilliset ja sosiaaliset tekijät. Metsämuurosen

(2006, 88) mukaan kvalitatiivinen lähestymistapa on tarkoituksenmukainen juuri silloin, kun

tarkastellaan tietyn ilmiön yksityiskohtaisia muotoja, yksittäisiä toimijoita tai syy-seuraussuhteita.

Kvalitatiivinen tutkimus soveltuu myös niihin tapauksiin, joissa ei voida kontrolloida kaikkia

vaikuttavia tekijöitä tai kohdeilmiötä ei ylipäätään voida järjestää kokeeksi. Tässä tutkimuksessa

erityisesti rakennustarvikepakkausten myyntiympäristö asetti rajoituksia vaikuttavien tekijöiden

hallitsemiseen sekä ohjaukseen.
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Tutkimuksen tiedonhankinnan strategia on tapaustutkimus. Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus,

jossa keskitytään joko pieneen määrään tutkimuskohteita tai ainoastaan yhteen tutkittavaan

tapaukseen (Gomm, Hammersley & Foster 2000, 2 3). Metsämuurosen (2006, 92) mukaan

tapaustutkimus on hyvin keskeinen kvalitatiivisen lähestymistavan tiedonhankinnan strategia.

Kuten usein kvalitatiivisessa tutkimuksessa, tapaustutkimuksessa etsitään tutkittavan tapauksen

ainutlaatuisia piirteitä. Toisaalta tapaustutkimuksessa voidaan joskus löytää myös yhtymäkohtia

muiden tapausten kanssa. Yleisesti ottaen kuitenkin yleistettävyyttä tärkeämpää on nimenomaan

tutkittavan tapauksen ymmärtäminen. (Gomm ym. 2000, 2 3)

Tapaustutkimuksen tarkoitus on siis ymmärtää ja kuvailla yksittäistä ilmiötä tai tapausta syvällisesti

(Gummesson 2000, 86). Tässä tutkimuksessa pyrittiin saamaan kokonaisvaltainen näkemys

pakkauksiin liittyvistä brändiassosiaatioista Kiillon rakennustarviketuotteiden tapauksessa, ja siksi

tapaustutkimus oli luonteva valinta tutkimuksen tiedonhankinnan strategiaksi. Tapaustutkimuksen

tulokset ovat myös hyvin sovellettavissa käytäntöön (Metsämuuronen 2006, 92), ja tässä

tutkimuksessa koettiin tärkeäksi esittää tutkimustulosten pohjalta toimenpide-ehdotuksia

kohdeyritykselle.

3.3 Näytteen muodostaminen ja aineiston hankinta

3.3.1 Harkinnanvaraisen näytteen muodostaminen

Tämän tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat kaikki Kiillon rakennustarviketuotteiden asiakkaat.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdejoukko ei usein määräänny satunnaisen poiminnan

perusteella, vaan se perustuu harkinnanvaraiseen otantaan (Eskola & Suoranta 1998, 61). Tässä

tutkimuksessa harkinnanvarainen näyte koostui niistä 50:stä Starkki Nekalan, K-rauta Rauta-Otra

Nekalan, sekä K-Rauta Vantaanportin asiakkaasta, jotka asioivat kyseisissä myymälöissä

15 17.2.2007 sekä 9.3.2007. Harkinnanvaraiseen näytteeseen sisällytettiin myös kaksi

esihaastattelun ajankohtana Starkki Nekalassa asioinutta kuluttajaa.

Rautakaupat ovat Kiillon rakennustarviketuotteiden pääasiallisia myyntipisteitä, ja näin ollen niistä

voidaan parhaiten tavoittaa Kiillon rakennustarviketuotteiden asiakkaita. Rautakaupat, joissa

haastattelut toteutettiin, valittiin niiden asiakaskuntien monipuolisen jakaantumisen perusteella

siten, että harkinnanvaraiseen näytteeseen sisällytettiin mahdollisimman monia eri
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rautakauppatuotteiden asiakastyyppejä. Lisäksi pyrittiin saamaan tietoa sekä Pirkanmaan että

pääkaupunkiseudun alueiden kuluttajilta.

Tutkimuksen aineiston määrä perustuu saturaatioon eli kyllääntymiseen. Saturaatiossa aineiston

määrää voidaan pitää riittävänä silloin, kun lisäaineiston kerääminen ei enää tuota uutta tietoa.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston määrä on aina tutkimuskohtainen. (Eskola & Suoranta

1998, 61) Tässä tutkimuksessa tehdyt 50 haastattelua muodostanevat kvalitatiivisen tutkimuksen

yleiset käytännöt huomioon ottaen poikkeuksellisen suuren aineiston. Haastattelut olivat kuitenkin

lyhytkestoisia, ja brändiassosiaatioiden tulkinnallisen luonteen vuoksi vastausten vaihtelevuus oli

laajaa. Tiedonkeruumenetelmänä käytetty vapaan assosioinnin menetelmä lisäsi myös vastausten

subjektiivisten tulkintojen skaalaa, sillä haastateltavia pyrittiin olemaan johdattelematta millään

tavalla.

3.3.2 Kartoitustekniikan valinta

Brändiassosiaatioiden ja niistä muodostuvien assosiaatioverkkojen tutkimiseen on esitetty useita

sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäviä tekniikoita. Ne tekniikat, joiden

lopputuloksena muodostuu brändikartta, voidaan jakaa kahteen kategoriaan, jotka eroavat toisistaan

sen suhteen, millä tavoin brändikartta muodostetaan. (John ym. 2006, 549 550)

Kuluttajakeskeisessä kartoitustekniikassa kerätään ensin brändiassosiaatioita koskevaa tietoa

kuluttajilta, jonka jälkeen kuluttajat muodostavat itse brändikartan kerättyjen tietojen pohjalta.

Analyyttisessä kartoitustekniikassa hankitaan ensin tutkimusaineistoa kuluttajilta samoin kuin

kuluttajakeskeisessä tekniikassa, mutta tutkija muodostaa brändikartan kuluttajien sijaan.

Molemmissa tekniikoissa voidaan käyttää missä tahansa vaiheessa joko kvalitatiivisia tai

kvantitatiivisia menetelmiä tai yhdistää niitä. (John ym. 2006, 549 550)

Tässä tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntävää analyyttistä

kartoitustekniikkaa tiedonkeruuvaiheeseen liittyviin tavoitteisiin perustuen.

Vähittäiskauppaympäristössä toteutettujen teemahaastattelujen tavoitteina olivat haastattelutilanteen

nopeus sekä selkeys. Kuluttajakohtaisen  kartoitustekniikan heikkous on sen hitaus, koska kuluttajat

toteuttavat itse sekä tiedonkeruun että osittain myös sen analyysin. Varsinkin analyysivaiheessa

kuluttajat tarvitsevat tarkkaa opastusta brändikartan muodostamista varten, ja prosessi voi viedä

suhteellisen paljon aikaa. (John ym. 2006, 551; 562)
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3.3.3 Teemahaastattelut ja vapaan assosioinnin tekniikka tiedonkeruun menetelminä

Tutkimuksessa käytettiin tiedonkeruun menetelmänä teemahaastatteluja. Haastattelut toteutettiin

16 17.2.2007 Starkki Nekalan  sekä K-rauta Rauta-Otra Nekalan rautakaupoissa Tampereella sekä

K-rauta Vantaanportin myymälässä 9.3.2007 Vantaalla. Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä sopii

tähän tutkimukseen, koska pakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot ovat monimuotoinen, mutta

laajaan kokonaisuuteen kuuluva tarkastelukohde, ja brändiassosiaatiot voivat olla monimutkaisia ja

vaikeita ennustaa etukäteen. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 34 35) mukaan haastattelun käyttö on

tarkoituksenmukaista juuri vastaavissa tapauksissa, eli silloin, kun tutkittavaa aluetta on kartoitettu

suhteellisen vähän, haastateltavan vastaukset halutaan sijoittaa laajempaan asiakokonaisuuteen tai

tutkitaan arkoja tai vaikeita aiheita. Haastattelu on sopiva tiedonkeruumuoto myös silloin, kun

haastateltavan vastauksia ja saatuja tietoja halutaan syventää tai selventää.

Haastattelut voidaan jakaa kysymysten valmiuden ja sitovuuden mukaan strukturoituihin,

puolistrukturoituihin sekä strukturoimattomiin haastatteluihin. Strukturoiduissa haastatteluissa

kysymykset esitetään samanmuotoisina ja samassa järjestyksessä kaikille haastateltaville, kun

strukturoimaton haastattelu muistuttaa enemmän vapaata keskustelua. Tässä tutkimuksessa käytetyt

teemahaastattelut eli puolistrukturoidut haastattelut sijoittuvat kysymysten valmiuden ja sitovuuden

suhteen kahden edellä mainitun haastattelun muodon väliin. (Ruusuvuori & Tiittula  2005, 11)

Teemahaastattelut kohdistuvat ennalta valittuihin aihepiireihin. Haastattelija esittää ennalta valittuja

avoimia kysymyksiä, mutta tarkka kysymysten muoto voi vaihdella haastattelutilanteen mukaan.

Kysymysten järjestystä voidaan myös muuttaa haastattelun aikana haastattelijan harkinnan mukaan,

jos haastattelutilanne sitä vaatii. (Metsämuuronen 2006, 115) Teemahaastattelun vahvuus on se, että

tutkija voi ohjata haastattelua kuitenkaan täysin kontrolloimatta sitä (Koskinen, Alasuutari &

Peltonen 2005, 105). Tässä tutkimuksessa kysymyksiä tarkennettiin tarvittaessa lisäkysymyksillä.

Näin saatiin selville erityisesti pakkaukseen epäsuorasti kytkeytyneitä brändiassosiaatioita.

Teemahaastattelujen avulla saadaan tietoa brändikarttojen muodostamista varten, ja ne sopivat siis

osaksi analyyttistä kartoitustekniikkaa (Ahmad & Ali 2003, 3). Teemahaastattelut soveltuvat

pakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden tutkimiseen, koska kuluttajille annetaan mahdollisuus

kertoa omin sanoin pakkauksiin liittyvistä tulkinnoistaan. Valmiiksi muotoillut hypoteettiset

brändiassosiaatioiden vaihtoehdot johdattelisivat haastateltavia liikaa, eikä todellisia

brändiassosiaatioita saataisi selville. Lisäksi teemahaastattelut sopivat tämän tutkimuksen metodiksi

haastatteluihin liittyvien käytännön kysymysten kannalta, sillä haastattelut oli mahdollista toteuttaa
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suhteellisen nopeasti vastaajaa kohden. Teemahaastattelut toteutettiin lyhytkestoisina, koska

oletettiin, että rautakaupoissa asioivilla kuluttajilla ei ole aikaa tai motivaatiota osallistua

pitkäkestoisiin haastatteluihin. Haastattelujen keskimääräinen kesto oli noin kymmenen minuuttia.

Haastattelujen lyhyen keston lisäksi kuluttajia motivoitiin vastaamaan haastattelukysymyksiin

pienen kiitoslahjan, eli kahvipaketin avulla.

Kellerin (2003b, 433) mukaan tarkoituksenmukainen ja usein tehokkain tapa tutkia

brändiassosiaatioita on ensimmäisenä mieleen tulevien assosiaatioiden tarkasteleminen avointen

kysymysten avulla. Vapaa assosiointi on yleisesti käytetty tekniikka brändiassosiaatioihin

keskittyvissä tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa käytettiin vapaan assosioinnin tekniikkaa

hyödyntäviä kysymyksiä osana teemahaastatteluja. Haastatteluissa vapaan assosioinnin

kysymyksiin sisällytettiin aina lause ”mitä sinulle tulee mieleen?”. Vapaa assosiointi on

kvalitatiiviseen lähestymistapaan kuuluva projektiivinen tutkimustekniikka, jossa vastaajia

pyydetään ilmaisemaan omin sanoin, mitä heille tulee mieleen tietystä kohteesta. Tutkittu kohde voi

olla lähes mitä tahansa, esimerkiksi brändi, kuva tai sana. Kohde voi olla niin ikään myös pakkaus

tai pakkauksen osa. (Hussey & Duncombe 1999, 23) Vapaan assosioinnin avulla voidaan saada

todenmukaista tietoa kuluttajien subjektiivisista tulkinnoista. Lisäksi sen avulla saadaan selville

myös vaikeasti ilmaistavissa olevia ajatuksia. Se sopii siis hyvin brändiassosiaatioiden tutkimiseen.

(Keller 2003b, 433 439) Ramsey, Ibbotson ja McCole (2006, 553 554) esittävät, että projektiivisia

tekniikoita voidaan yhdistää muihin kvalitatiivisiin menetelmiin, kuten haastatteluihin. Aaker,

Kumar ja Day (1995, 183) toteavat, että projektiivisia tekniikoita käytetään yleisimmin yhdessä

juuri yksilöhaastattelujen kanssa.

Pakkausten myyntiympäristö, eli yleensä vähittäiskauppa, on keskeinen elementti kuluttajien

synnyttämien brändiassosiaatioiden kannalta (Young 2000, 35). Youngin (2000, 35) sekä Ranisen

ja Raution (2003, 298) mukaan pakkausten viestintää tutkittaessa on otettava huomioon myös

brändin ensisijaiset kilpailijat, koska vähittäiskaupassa kilpailevien brändien pakkaukset ovat

yleensä sijoitettu vierekkäin. Kilpailevien brändien pakkaukset vaikuttavat siis syntyneisiin

brändiassosiaatioihin, joten tässä tutkimuksessa Kiillon rakennustarvikepakkausten vertaileminen

kilpailijoiden pakkauksiin koettiin oleelliseksi osaksi tutkimusta. Kiillon kilpailijoiden pakkaukset

valittiin tutkimukseen siten, että ne edustavat Kiillon tärkeimpiä kilpailija-brändejä sekä

keskeisimpiä tuotteita. Haastatteluja ei ollut mahdollista toteuttaa kauppojen varsinaisilla

rakennustarviketuote-osastoilla, ja siksi tutkimusta varten rakennettiin erillinen hyllytila, johon

Kiillon ja kilpailijoiden tuotteet aseteltiin normaalia hyllytilaa vastaavalla tavalla. Haastattelut
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nauhoitettiin, ja erillisen hyllytilan käytöllä pyrittiin myös rauhoittamaan haastattelutilanne

mahdollisilta nauhoittamista sekä yleisesti haastattelutilannetta häiritseviltä tekijöiltä.

Ennen varsinaisia haastatteluja toteutettiin kaksi esihaastattelua, joiden tarkoituksena oli

haastattelurungon sekä haastattelutilanteen testaus. Haastattelut toteutettiin 15.2.2007 Starkki

Nekalan myymälässä. Esihaastattelujen perusteella ei havaittu tarpeita tehdä muutoksia

haastattelurunkoon tai haastattelutilanteeseen. Sen sijaan esihaastattelujen avulla ainoastaan

varmistettiin kysymysten tarkkuus sekä selkeys, kysymysten looginen esittämisjärjestys sekä

haastattelutilanteen keskimääräinen kesto. Näin ollen esihaastattelut voitiin sisällyttää varsinaiseen

haastatteluaineistoon.

Tutkimuksen haastattelurunko (Liite 1) muodostettiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen

pohjalta. Haastattelukysymyksissä tarkastelukohteina olivat pakkausten elementit, pakkausten

tehtävät, pakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden syntytilanteet, sekä pakkauksiin kohdistuvat

vaatimukset. Brändiassosiaatiot, assosiaatioverkot sekä brändin imago muodostivat teoreettisen

taustan haastattelukysymyksille.

Haastattelu jakaantui kahteen pääosaan. Ensimmäinen osa keskittyi brändiassosiaatioiden

kokonaisuuteen vaikuttavaan ympäristöön. Haastattelun ensimmäisen osan avulla pyrittiin saamaan

tietoa erityisesti kilpailijoiden pakkausten vaikutuksesta kuluttajien luomiin brändiassosiaatioihin.

Ensimmäisen osan aikana vastaajat tarkastelivat myyntihyllyä, johon oli aseteltu sekä Kiillon että

kilpailijoiden pakkauksia. Ensin haastateltavat vertailivat Kiillon sekä Cascon

valmisliisteripakkauksia, ja Starkki Nekalassa Kiillon valmisliisteripakkausta sekä Bostikin

seinäliimapakkausta. Sen jälkeen haastattelussa tarkasteltiin Kiillon saneerauslaastisäkkiä sekä

Cascon Multifix-säkkiä. Haastattelun toisessa osassa keskityttiin ainoastaan valittuihin Kiillon

pakkauksiin. Toisen osan aluksi haastateltavia pyydettiin tarkastelemaan Kiillon pakkausten

ryhmää, johon kuuluivat valmisliisteriastia, lasikuitutapettiliima-astia, puulattialakkakanisteri,

M1000 lattia- ja seinäliimakanisteri sekä Aku de luxe vesiohenteinen parkettilakkakanisteri.

Viimeisenä tarkastelukohteena haastateltavat keskittyivät vielä tarkemmin Kiillon

valmisliisteriastiaan. Liite 2 sisältää kuvat kaikista tutkituista pakkauksista. Haastatteluissa

tarkastelukohteena olivat nimenomaan erityisesti Kiillon uudistetut rakennustarvikepakkaukset, eikä

Kiillon vanhoja rakennustarvikepakkauksia otettu tässä tutkimuksessa  huomioon.
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Tarkastelukohteina olivat siis kaikki pakkausten brändiassosiaatioihin liittyvät tekijät, mutta osa

kysymyksistä kohdistettiin niille osa-alueille, jotka koettiin erityisen tärkeiksi juuri Kiillon

rakennustarvikepakkausten ja niihin kohdistuneiden uudistusten kannalta. Lisäksi tutkimuksen

toteuttamistapa korosti rakennustarvikepakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden kannalta

keskeistä pakkausten myyntitilannetta. Taulukossa 2 on esitetty teoreettisen viitekehyksen mukaiset

pakkausten brändiassosiaatioihin liittyvät tekijät, sekä eri osa-alueiden erityiset tarkastelukohteet

haastatteluissa. Lisäksi Taulukkoon 2 on merkitty kutakin aihe-aluetta vastaavien ensisijaisten

haastattelukysymysten numerot. Taulukosta käy ilmi myös kutakin pakkausten

brändiassosiaatioihin liittyvää tekijää käsittelevät luvut teoria- sekä empiriaosioissa.

Taulukko 2 Tutkimuksen operationalisointi

Pakkausten brändiassosiaatioihin
liittyvät tekijät

Teoriaosion
luku

Erityinen
tarkastelukohde
haastatteluissa

Ensisijaiset
kysymykset

Empiria-
osion luku

Pakkausten elementit 2.2.1 Graafiset elementit 7, 8, 9 4.2.1

Pakkausten tehtävät 2.2.2 Informointi 10, 11 4.2.2

Pakkauksiin liittyvien
brändiassosiaatioiden syntytilanteet 2.2.3 Myyntitilanne 2, 4 4.2.3

Pakkauksiin kohdistuvat
vaatimukset 2.2.4 Ei erityistä

tarkastelukohdetta 12, 13, 14, 15 4.2.4

Haastattelurungossa kysymykset 1 6 käsittelivät tarkastelukohteitaan yleisellä tasolla, kun taas

kysymykset 7 15 kohdistettiin koskemaan suoraan tiettyjä tutkitun pakkauksen osa-alueita.

Tutkimuksessa oletettiin, että ne pakkausten elementit, tehtävät, pakkauksiin liittyvien

brändiassosiaatioiden syntytilanteet sekä pakkauksiin kohdistuvat vaatimukset, joihin ei kohdistettu

suoria kysymyksiä, voivat kuitenkin tulla esille kuluttajien vastauksissa. Erityisesti yleisellä tasolla

olevissa vapaan assosioinnin tekniikkaa hyödyntävissä kysymyksissä tuli esille sellaisia tekijöitä,

joihin ei oltu haastatteluissa kohdistettu suoria kysymyksiä. Lisäksi oletettiin, että erityistarkastelun

kohteena olevista pakkausten osa-alueista voidaan saada tietoa ensisijaisten kysymysten lisäksi

myös muiden haastattelukysymysten avulla.
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3.4 Brändikarttojen muodostaminen ja analysointi

Kvalitatiivisen tutkimusaineiston analyysissä määritetään, tarkennetaan ja selvennetään teoreettisia

käsitteitä sekä ilmiöitä, jaetaan asiakokonaisuuksia pienempiin kategorioihin, pyritään löytämään

kategorioita sekä asiakokonaisuuksia yhdistäviä yhtymäkohtia ja näin ollen kartoitetaan tutkittavaa

ilmiötä. Tutkimusaineiston analyysin perimmäinen tarkoitus on muodostaa uutta tietoa. (Ritchie &

Spencer 2002, 176) Tässä tutkimuksessa aineistoa analysoitiin erityisesti kartoittamisen, eli

brändikarttojen muodostamisen avulla. Tutkittavan ilmiön kartoittaminen yhdistää kaikki muut

aineiston analyysin tavoitteet ja ominaispiirteet, sillä kartoittamisella pyritään luomaan

kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä. Kartoittamisen avulla voidaan löytää tutkittavan ilmiön

kannalta keskeiset asiat ja havaita tutkittavan ilmiön rakenne. (Ritchie & Spencer 2002, 186)

Tutkimuksessa käytettiin siis analyyttistä kartoitustekniikkaa, jossa tutkimusaineiston analyysin

tarkoituksena on muodostaa ensin kuluttajakohtaisia ja lopulta koko aineistoa kuvaavia

brändikarttoja (John ym. 2006, 550 551). Analyysin ensimmäisen vaiheen tuloksena jokaisen

tutkimukseen osallistuneen vastaajan brändiassosiaatioista muodostettiin brändikartta, joista käy

ilmi millä tavoin eri assosiaatiot ja assosiaatioryhmät yhdistyvät brändiin. Kuluttajakohtaisten

brändikarttojen muodostamisessa käytettiin apuna teemahaastattelujen litterointia eli puhtaaksi

kirjoittamista. Litterointi voidaan tehdä joko teema-alueiden mukaisesti tai sanatarkasti (Hirsjärvi &

Hurme 2000, 138). Tässä tutkimuksessa haastattelut litteroitiin sanatarkasti, sillä Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot haluttiin saada esille nimenomaan

kuluttajien omien tulkintojen mukaisesti.

Analyyttisen kartoitustekniikan analyysin toisessa vaiheessa kuluttajien henkilökohtaisista

brändikartoista koottiin kokonaisuus Johnin ym. (2006, 550 551) esittämien vaiheiden mukaan.

Tällöin brändiassosiaatiot ryhmiteltiin kategorioiksi sen mukaan, kuinka kuluttajien ilmaisemat

brändiassosiaatiot liittyvät toisiinsa. Jokainen kategoria nimettiin kuvaamaan mahdollisimman

hyvin brändiassosiaatioiden ryhmää. Lopuksi koottiin yksi eri kuluttajien brändikartoista

muodostuva yhtenäinen brändikartta.

Haastatteluissa tutkituista Kiillon rakennustarvikepakkauksista keskeisiä tarkastelukohteita olivat

Kiillon valmisliisteriastia ja kilpailijoiden vastaavat tuotepakkaukset sekä Kiillon

saneerauslaastisäkki ja sen vertailukohtana Cascon Multifix-säkki. Haastatteluissa annettujen

vastausten perusteella näiden kahden tuoteryhmän pakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot erottuivat
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toisistaan suhteellisen selkeästi. Näin ollen astioiden ja säkkien tuottamia brändiassosiaatioita

analysoitiin erillisinä kokonaisuuksina, ja niistä muodostettiin erilliset brändikartat. Kiillon

valmisliisteriastian tuottamia brändiassosiaatioita tarkasteltiin analyysissä siten, että myös Kiillon

rakennustarvikepakkausten yleisellä tasolla tuottamat brändiassosiaatiot liitettiin tarkasteluun.

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin pieni määrä erityisesti Kiillon puulattialakkakanisteriin, Aku de

luxe -kanisteriin, M1000-sankoon sekä lasikuitutapettiliima-astiaan liittyviä brändiassosiaatioita.

Näiden pakkausten tuottamista brändiassosiaatioista ei muodostettu omia brändikarttoja, koska

niihin liittyviä brändiassosiaatioita tuli ilmi vain vähän. Lisäksi näihin pakkauksiin liittyvät

brändiassosiaatiot toimivat tarkoituksellisesti ainoastaan muiden tutkimustulosten tukijoina.

Brändikarttojen muodostamisprosessissa käytettiin Chattopadhyayn, Hodgkinsonin ja Healeyn

(2006, 1 5) esittämiä kognitiivisten karttojen analyysin periaatteita sekä Hendersonin, Iacobuccin

ja Calderin (1998, 316 322) esittämiä brändikarttojen analyysityyppejä. Chattopadhyayn ym.

(2006, 1 5) mukaan kognitiivisia karttoja, mukaan lukien brändikarttoja, voidaan analysoida

erilaistamisen, yhdentämisen sekä koherenssin periaatteiden mukaan.

Erilaistaminen tarkoittaa brändiassosiaatioiden tapauksessa assosiaatiokokonaisuuksien jakamista

pienempiin osiin, eli alaryhmiksi (Chattopadhyay ym. 2006, 1 5). Erilaistamiseen voidaan kytkeä

Hendersonin ym. (1998, 316 322) esittämä keskeisyyden käsite. Se tarkoittaa tärkeimpien eli

keskeisimpien brändin assosiaatioverkon osien tai kokonaisuuksien hahmottamista analyysin avulla.

Erilaistamisen tarkoitus on saada esille yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta kokonaisuudesta sekä

luokitella tietoa. Erilaistaminen tehdään sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti, koska

analyysivaiheessa tietoa on käsiteltävä sekä syvyys- että laajuustasolla. Kun erilaistetaan

brändiassosiaatioita horisontaalisesti, yksittäisiä assosiaatioita tai assosiaatioryhmiä yhdistellään

niin, että tiedosta erottuvat keskeiset assosiaatiokokonaisuudet. Vertikaalisen erilaistamisen

tarkoitus brändiassosiaatioita analysoidessa puolestaan on tunnistaa yksityiskohtaisemmat

assosiaatiot, jotka liittyvät kuhunkin assosiaatiokokonaisuuteen. (Chattopadhyay ym. 2006, 1 5)

Assosiaatioiden asema suhteessa muihin assosiaatioihin eli assosiaation yhteydet muiden

assosiaatioiden kanssa määrittävät mielleyhtymien tai niiden ryhmittymien keskeisyyden

assosiaatioverkossa (Henderson ym. 1998, 316 322).

Erilaistamisen tuloksena syntyy paljon yksityiskohtaista tietoa, jota käsitellään yhdentämisen

kautta. Brändiassosiaatioiden suhteen yhdentäminen tarkoittaa tiedon uudelleenyhdistämistä siten,

että erilaistamisvaiheessa muodostuneita assosiaatiokokonaisuuksia yhdistetään ja karsitaan niiden
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kesken löydettyjen päällekkäisyyksien perusteella. Yhdentämisprosessi muokkaa tietoa helpommin

käsiteltävään muotoon, ja sen tarkoitus on auttaa tutkijaa hahmottamaan tutkittavaa kokonaisuutta

paremmin. (Chattopadhyay ym. 2006, 1 5) Assosiaatioiden päällekkäinen positio, eli toisensa

korvaavien brändiassosiaatioiden esiintyminen on yleistä eri brändien assosiaatioverkoissa.

Päällekkäisten brändiassosiaatioiden huomioon ottaminen ja painottaminen analyysivaiheessa on

erityisen tärkeää, jos päällekkäiset assosiaatiot koskevat brändiä ja sen kilpailijaa. (Henderson ym.

1998, 316 322)

Kolmas Chaddopadhyayn ym. (2006, 1 5) periaatteista, eli koherenssi, tarkoittaa brändikartassa

brändiassosiaatioiden ja assosiaatioryhmien välisten yhtymäkohtien loogisuutta. Henderson ym.

(1998, 316 322) nostavat koherenssin keskeiseksi piirteeksi erityisesti assosiaatioiden alaryhmien

yhtymäkohtien hahmottamisen assosiaatioverkon sisällä. Koherentin kognitiivisen kartan

muodostaminen edellyttää, että tiedon osien ja asiakokonaisuuksien välillä olevat yhtymäkohdat

ovat yhdenmukaisia ja noudattavat kausaalisuuden periaatetta. Näin ollen jokaisen kognitiivisen

kartan muodostamisprosessissa kehitetään oma systemaattinen järjestelmä, jonka mukaan

määritellään jokainen kartan sisäinen yhtymäkohta tiedon osien ja asiakokonaisuuksien välillä.

(Chattopadhyay ym. 2006, 1 5)

Edenin (2004, 674 684) mukaan kognitiivisten karttojen muodostamisvaiheen jälkeen niitä voidaan

analysoida tarkastelemalla kartan sisäisiä hierarkioita sekä niihin liittyviä yhtymäkohtia. Usein

kognitiivisille kartoille tunnusomaiset kausaalisuhteet tiedon osien välillä alkavat ja päättyvät

samaan asiakokonaisuuteen. Näin ollen kartan hierarkkiset rakenteet voivat olla suhteellisen

monimutkaisia. Tässä tutkimuksessa brändikarttojen hierarkkisiin rakenteisiin liittyviä

yhtymäkohtia analysoitiin tarkastelemalla eri tiedon osien välisiä suhteita. Analyysissa pyrittiin

tunnistamaan ovatko yhtymäkohdat luonteeltaan myönteisiä vai kielteisiä, ja ovatko sidokset

vahvoja vai heikkoja.

3.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä validiteetin sekä reliabiliteetin kautta. Validiteetilla

on perinteisesti kvantitatiivisessa lähestymistavassa tarkoitettu, että tutkimuksessa tutkitaan sitä

mitä on tarkoitus tutkia. Reliabiliteetti puolestaan viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Toisin

sanoen reliabiliteetilla tarkoitetaan, että kahdella samankaltaisella tutkimuskerralla saadaan
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samankaltaiset tulokset. (Gummesson 2000, 91) Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä on tulkittu

kvalitatiivisessa yleisesti eri tavoin kuin kvantitatiivisessa lähestymistavassa. Eskolan ja Suorannan

(1998, 211 212) mukaan edellä mainitut käsitteet eivät sinällään sovellu kvalitatiivisen

tutkimuksen arviointiin, vaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on tarkasteltava koko

tutkimusprosessia.

Tutkijan subjektiiviset tulkinnat korostuvat kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa,

ja tutkimuksen pääasiallinen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse (Eskola & Suoranta 1998,

211 212). Tulkinnallisuus korostuu erityisesti Merriamin (2002, 25 31) määrittelemissä sisäisessä

validiteetissa sekä reliabiliteetissa, jotka ovat kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiin soveltuvia

käsitteitä. Merriamin tulkinnan mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen sisäinen validiteetti tarkoittaa

tutkimustulosten vastaavuutta todellisuuden kanssa, ja todellisuus käsitetään kvalitatiivisessa

tutkimuksessa tulkinnallisena käsitteenä. Koskinen ym. (2005, 254 255) esittävät, että sisäinen

validiteetti merkitsee kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulkinnan loogisuutta sekä ristiriidattomuutta.

Reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa kvalitatiivisen tutkimuksen näkökulmasta tutkimustulosten

vastaavuutta kerätyn tutkimusaineiston kanssa (Merriam 2002, 25 27).

Tässä tutkimuksessa tutkijan omilla tulkinnoilla oli merkitystä erityisesti brändikarttojen

muodostamisprosessissa, koska tutkijan oma tulkinta korostuu tutkimusaineiston visuaalisissa

esityksissä (Lurie & Mason 2007, 160 174). Analyyttisessä kartoitusmenetelmässä tutkijan

tulkinnan merkitys on suuri, koska kuluttajat eivät pääse vaikuttamaan brändikarttojen

muodostamiseen kuten kuluttajakeskeisessä kartoitustekniikassa (John ym. 2006, 549 550). Tässä

tutkimuksessa tutkijan subjektiivisuus tulkinnoissa korostui erityisesti vapaan assosioinnin

analyysissä, vaikkakin sen pohjana olivat kuluttajien omin sanoin ilmaisemat ajatukset (Hussey &

Duncombe 1999, 23). Vapaan assosioinnin hyödyntäminen on tehokas tapa saada esiin

brändiassosiaatioita sekä niiden tyyppejä sekä ryhmittymiä, mutta vapaan assosiointitekniikan

perusteella voidaan ainoastaan tehdä avoimia tulkintoja brändiassosiaatioiden ulottuvuuksista,

lukuun ottamatta assosiaatioiden voimakkuutta (Keller 2003b, 435 436). Luotettavuuden

parantamiseksi haastatteluihin sisällytettiin vapaan assosioinnin lisäksi myös muita

teemahaastattelukysymyksiä.

Tutkimuksen analyysiprosessin tuloksena muodostettu brändikartta on yksinkertaistettu malli

kuluttajien monimutkaisista ajatusprosesseista. Sen vahvuus on tutkimustulosten esittäminen

selkeässä ja tiivistetyssä muodossa siten, että yhdessä mallissa nähdään kokonaisvaltainen kuva
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brändistä (Henderson ym. 1998, 325). Lurien ja Masonin (2007, 160 174) mukaan

tutkimusaineiston kokoaminen visuaaliseen muotoon voi helpottaa aineiston tulkintaa ja antaa

erityisesti kohdeyrityksen edustajille uusia näkökulmia. Toisaalta tutkimuksen luotettavuus voi

heikentyä visuaalisten esitysten analyysin kautta. Brändikartassa ei voida nähdä kaikkia

ajatusprosessien sisältöjä tai syy-seuraussuhteita, ja jotkut kuluttajien ajatusprosessien osat voivat

jäädä ottamatta huomioon. Tutkija voi näin ollen korostaa visuaalisen esityksen kautta liikaa tiettyjä

aineiston osia ja tiettyjen aineiston osien keskinäistä vertailua (Lurie & Mason 2007, 160 174).

Yleisellä tasolla kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset ja tärkeät asiat

määrittyvät myös tutkijan omien tulkintojen kautta (Bryman & Burgess 2002, 216). Tässä

tutkimuksessa vahvimmiksi brändiassosiaatioiksi nostettiin ne assosiaatiot, jotka esiintyivät

useimmin haastatteluissa, ja joita haastateltavat erityisesti painottivat. Vastausten yleisyyden

periaate on yleisesti käytetty kvantitatiivisten tutkimusaineistojen analyysissä, ja sitä sovelletaan

yleisesti myös kvalitatiiviseen analyysiin (Bryman & Burgess 2002, 224). Samoin vapaan

assosioinnin tekniikassa erityisesti assosiaatioiden vahvuutta mitataan juuri sen perusteella, kuinka

monta kertaa tietty assosiaatio esiintyy vastauksissa (Hunt & Ellis 2004, 162).

Lurie ja Mason (2007, 160 174) esittävät, että tutkimusaineiston visuaaliseen esittämiseen liittyvät

luotettavuutta heikentävät tekijät voidaan minimoida esittämällä ja analysoimalla tutkimusaineistoa

visuaalisten esitysten lisäksi myös muilla tavoin. Tässä tutkimuksessa brändikarttojen lisäksi

aineistoa esitettiin ja analysoitiin myös kirjallisesti. Tällöin pyrittiin ottamaan huomioon myös

sellaiset aineiston osat, jotka jäivät mahdollisesti brändikarttojen korostamien tekijöiden

ulkopuolelle. Lisäksi koottiin myös kooste koko tutkimusaineistosta, johon sisältyi kaikki

tutkimuksessa esille tulleet brändiassosiaatiot.

Tapaustutkimusta on kritisoitu erityisesti sen puutteellisesta yleistettävyydestä (Gummesson 2000,

88). Samoin yleisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa yksi luotettavuuden arvioinnin käsitteistä on

ulkoinen validiteetti, jonka Merriam (2002, 28) määrittää synonyymiksi yleistettävyydelle.

Koskisen ym. (2005, 254 255) mukaan ulkoinen validiteetti merkitsee sitä, voidaanko tulkinta

yleistää muihinkin kuin tutkittuun tapaukseen. Yleistettävyys ei kuitenkaan ole kvalitatiivisen

tutkimuksen tai tapaustutkimuksen keskeinen tavoite, vaan jotkut tapaukset ovat niin ainutlaatuisia,

ettei niitä voida tai ole tarkoituksenmukaista yrittää yleistää koskemaan muita ilmiöitä tai tapauksia.

Tapaustutkimuksessa ei ole tarkoituskaan tehdä tilastollisia yleistyksiä, vaan olennaista on

aineistosta tehtävien tulkintojen kestävyys ja syvyys (Eskola & Suoranta 1998, 67 68). Tässä

tutkimuksessa tutkimuskohteena olleet rakennustarviketuotteet ja niiden pakkaukset muodostavat
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sinänsä omanlaisensa tarkastelukohteen, johon liittyviä tutkimustuloksia ei voida yleistää

koskemaan kaikkia pakkauksia. Brändiassosiaatiot voivat usein olla ainutlaatuisia, ja siksi

yleistettävyys ei ainakaan laajemmalti ollut tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukaista.

Haastattelujen toteuttaminen rakennustarvikepakkausten luonnollisessa ympäristössä, eli

rautakaupoissa saattoi sekä lisätä että heikentää tutkimuksen luotettavuutta (Young 2000, 35).

Haastattelujen toteuttaminen haastateltavien kanssa kasvotusten mahdollisti kokonaisvaltaisen

viestinnän haastattelijan ja vastaajien välillä. Tutkimusten suorittamispaikka kuitenkin korosti

pakkausten myyntitilanteessa syntyviä brändiassosiaatioita. Toisaalta tutkimusta olisi ollut hankala

toteuttaa erillisessä paikassa siten, että haastatteluihin olisi saatu osallistumaan perusjoukkoon

kuuluvia kuluttajia. Myyntitilanne todettiin rakennustarvikepakkausten kannalta tärkeäksi

brändiassosiaatioiden syntytilanteeksi, ja siksi pakkausten myyntipisteen oletettiin olevan tässä

tutkimuksessa tarkoituksenmukaisin paikka haastatteluille. Tutkimuksen luotettavuutta saattoi

heikentää myös se, että vaikka haastattelun toimeksiantajan korostamista pyrittiin välttämään, Kiilto

Oy:n rooli kävi ilmi haastattelun aikana. Haastateltavien suhde Kiiltoon saattoi vaikuttaa

haastattelukysymyksiin suhtautumiseen. Tiedolla toimeksiantajasta saattoi olla vaikutusta joidenkin

haastateltavien vastauksiin siten, että esimerkiksi kielteisiä lausumia Kiillon pakkauksista välteltiin

tai vaihtoehtoisesti tiettyjä vastauksia pyrittiin korostamaan. Kuluttajan suhde brändiin vaikuttaa

kuitenkin myös luonnollisissa olosuhteissa syntyneisiin brändiassosiaatioihin, joten tämän seikan

vaikutus tutkimuksen luotettavuuteen voidaan olettaa olevan melko pieni.

Lisäksi tutkimuksen luotettavuuteen saattoi yhdistyä se, että Kiillon valmisliisteriastian kohdalla

vertailukohtana käytettiin kahden eri kilpailijan pakkausta eri myymälöissä. Tämä seikka ei

kuitenkaan vaikuttanut juurikaan tutkimustuloksiin. Lisäksi käyttämällä vertailukohteena kahta eri

kilpailijan pakkausta saatiin laajempialaista tietoa, kuin käyttämällä vain yhtä vertailukohdetta.
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4 KIILTOON YHDISTYVÄT BRÄNDIASSOSIAATIOT JA NIIDEN

MUODOSTUMINEN RAKENNUSTARVIKEPAKKAUSTEN

KAUTTA

4.1 Kiiltoon yhdistyvät brändiassosiaatiot ja Kiillon imagon rakentuminen

Tutkimuksessa havaittiin, että rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot yhdistyvät

Kiilto-brändin imagon muodostumiseen. Lisäksi havaittiin, että olemassa oleva Kiilto-brändin

imago yhdistyy rakennustarvikepakkauksiin liittyviin brändiassosiaatioihin, ja näin ollen myös

pakkausten kautta syntyvään brändin imagoon.

Haastatteluihin osallistui Tampereen seudulla 35 vastaajaa ja pääkaupunkiseudulla 15 vastaajaa.

Haastatteluihin osallistuneista 31 vastaajaa oli miehiä ja 19 vastaajaa naisia. Vastaajista 18 30-

vuotiaita oli 11 henkilöä, 31 40-vuotiaita kahdeksan henkilöä, 41 50-vuotiaita 18 henkilöä, 51 60-

vuotiaita kuusi henkilöä ja yli 60-vuotiaita seitsemän henkilöä. Suurimman asiakastyyppiryhmän

vastaajista muodostivat remontoijat, joita oli 30 henkilöä. Rakennusalan ammattilaisia oli

kymmenen ja uudisrakentajia viisi henkilöä. Lisäksi haastatteluihin osallistui neljä sisustajaksi ja

yksi siivoojaksi itsensä luokittelevaa kuluttajaa. Vastaajista suurin osa, eli 41 henkilöä oli käyttänyt

aikaisemmin Kiillon rakennustarviketuotteita. Kaikki vastaajat tunsivat Kiillon ennestään. Kiilto-

brändi tunnistettiin paitsi rakennustarvikkeiden osto- tai käyttökokemusten perusteella, myös

Kiillon tytäryhtiön KiiltoCleanin valmistamien puhdistusaineiden kautta. Kuusi vastaajaa ei

tuntenut Kiillon rakennustarviketuotteita ennestään. Kiillon tuotteista tunnetuimpia olivat

haastattelujen perusteella liimat. 36 vastaajaa tunsi liimat yhtenä Kiillon tuotteista. 25 vastaajaa

tunsi Kiillon liisterit ja 18 vastaajaa tunsi KiiltoCleanin puhdistusaineet. Haastatteluihin

osallistuneiden vastaajien taustatiedot on esitetty vastaajakohtaisesti Liitteessä 3.

Suurimpaan osaan havaituista brändiassosiaatioista ei liittynyt taustatiedoiltaan yhtenäistä ryhmää,

jolla olisi ollut yhteys muodostuneisiin brändiassosiaatioihin. Vastaajien taustatietojen yhteys

brändiassosiaatioihin mainitaan tekstissä niiden brändiassosiaatioiden kohdalla, joissa yhteys

havaittiin.
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4.1.1 Rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatioiden tyypit

Haastatteluissa Kiillon valmisliisteriastiaa tai yleisesti Kiillon pakkauksia, eli valmisliisteriastiaa,

lasikuitutapettiliima-astiaa, M1000-sankoa, puulattilakkakanisteria, Aku de luxe -kanisteria ja

niiden muodostamaa kokonaisuutta koskevien vastausten perusteella muodostettiin 25 pakkauksiin

liittyvää brändiassosiaatioiden kategoriaa. Kategoriat jaettiin edelleen niitä tarkentaviksi

yksittäisiksi brändiassosiaatioiksi. Kiillon saneerauslaastisäkkiin liittyvistä brändiassosiaatioista

muodostettiin 14 brändiassosiaatioiden kategoriaa, jotka nimettiin samoin kuin teemoiltaan

vastaavat valmisliisteriä ja yleisesti Kiillon pakkauksia koskevien brändiassosiaatioiden kategoriat.

Muodostetut brändiassosiaatioiden kategoriat on esitetty Taulukossa 3. Taulukosta 3 voidaan nähdä

millaisiin teemoihin liittyviä brändiassosiaatioita Kiillon rakennustarvikkeisiin yhdistettiin.

Taulukko 3 Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatioiden kategoriat

Valmisliisteriastia ja Kiillon pakkaukset yleisesti Saneerauslaastisäkki
Informaatio Informaatio

Värit visuaalisesti Värit visuaalisesti
Käytettävyys Käytettävyys

Käyttäjät ja käyttötilanteet Käyttäjät ja käyttötilanteet
Kuljetettavuus Kuljetettavuus
Kiilto-brändi Kiilto-brändi

Koko Koko
Ympäristöystävällisyys Ympäristöystävällisyys

Visuaalinen kokonaisuus Visuaalinen kokonaisuus
Alkuperämaa Alkuperämaa

Kestävyys Kestävyys
Muotoilu visuaalisesti Muotoilu visuaalisesti

Nykyaikaisuus ja muodikkuus Nykyaikaisuus ja muodikkuus
Turvallisuus ja luotettavuus Turvallisuus ja luotettavuus

Jälkikäyttö
Säilytettävyys

Tuotteen säilyvyys
Pakkaus huomion herättäjänä ja erottajana

Kuvat ja kuviot visuaalisesti
Havaittu laatu
Hintaluokka
Muut brändit
Materiaalit

Pakkausuudistus
Pakkaus inspiraation lähteenä

Assosiaatioiden kategoriat muodostettiin siten, että jokainen kunkin haastattelun aikana mainittu

uusi brändiassosiaatio otettiin huomioon ryhmittelyssä. Esimerkiksi ”suomalainen laatu” otettiin

huomioon sekä alkuperämaata että havaittua laatua kuvaavissa brändiassosiaatioiden kategorioissa.
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Kutakin brändiassosiaatioiden kategoriaa voidaan tarkastella tarkemmin kategorioihin sisältyvien

brändiassosiaatioiden sekä brändiassosiaatioiden tyyppien kannalta. Kuhunkin kategoriaan

sisältyvät tarkentavat brändiassosiaatiot on esitetty Liitteessä 4. Liitteessä 4 ei ole otettu huomioon

haastattelukysymyksiä 7 ja 11, koska kaikki vastaajat osasivat sanoa, mihin valmisliisteriä

käytetään, ja tuotteen nimi toi kaikille vastaajille mieleen tapetoinnin tai valmiin tuotteen. Lisäksi

Liitteessä 4 on esitetty lasikuitutapettiliima-astiaan, puulattialakkakanisteriin, Aku de luxe -

kanisteriin sekä M1000-sankoon liittyvät brändiassosiaatioiden kategoriat ja kuhunkin kategoriaan

sisältyvät brändiassosiaatiot.

Vaikka muodostettuja brändiassosiaatioiden kategorioita voidaan tarkastella itsessään

brändiassosiaatioiden tyyppien muotoina, useimpiin kategorioihin voidaan tulkita kytkeytyvän

lisäksi muitakin brändiassosiaatioiden tyyppejä. Brändiassosiaatioiden tyyppien kaksitasoisuuteen

perustuen voidaan olettaa, että jokaiseen edellä mainittuun brändiassosiaatioiden kategoriaan voi

sisältyä vähintään ominaisuuksiin, hyötyihin tai asenteisiin liittyviä brändiassosiaatioita.

Informaatio. Brändiassosiaatiot Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvästä informaatiosta

noudattivat Rundhin (2005, 673 674) esittämää jaottelua, jonka mukaan keskeisiä pakkausten

informaation kohteita ovat tuote, sen käyttö sekä sen valmistaja. Näin ollen

rakennustarvikepakkausten informaatioon liittyvät brändiassosiaatiot kytkeytyivät erityisesti

tuotteeseen ja tuotekategoriaan yhdistyviin brändiassosiaatioihin. Vastaajat kokivat informaation

tarjoamisen yhdeksi rakennustarvikepakkausten keskeisimmistä tehtävistä. Tämän seikan voidaan

olettaa johtuvan rakennustarviketuotteiden monimutkaisesta käyttöön liittyvästä luonteesta.

Informaatioon liittyvät brändiassosiaatiot kytkeytyivät myös käyttäjiin ja käyttötilanteisiin

yhdistyviin brändiassosiaatioihin, koska valmisliisteriastian sekä saneerauslaastisäkin informaatiota

pidettiin tarpeeksi selkeänä ja riittävänä myös muille kuin rakennusalan ammattilaisille. M1000-

nimeä sekä Aku de luxe -nimeä pidettiin epäselvinä muille kuin rakennusalan ammattilaisille.

Yleisellä tasolla tarkasteltuna valmisliisteriastian informaatiota pidettiin pääosin selkeänä ja

varsinkin riittävänä. Valmisliisteriastian tapauksessa kaikki vastaajat osasivat sanoa mihin tuote on

tarkoitettu ja kaikki vastaajat ymmärsivät tuotteen nimen. Valmisliisteri-nimeen liitettiin

assosiaatioita tapetoinnista ja valmiista tuotteesta. Pakkauksen nimeä sekä etuetikettiä tarkasteltiin

pääosin kokonaisuutena, jossa nimi ja muut etuetiketin elementit oletettiin olevan tarkoitettu

tukemaan toisiaan. Suurin osa vastaajista piti valmisliisteriastian nimeä sekä etuetikettiä selkeinä.

Pakkauksen värien koettiin pääosin tukevan tekstin erottumista, mutta joidenkin vastaajien mukaan
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tuotteen nimen väriä pitäisi muuttaa selkeämmin erottuvaksi. Suurin osa etuetiketin kuvien ja

kuvioiden informatiivisuuteen viitanneista vastaajista koki kuvien ja kuvioiden tukevan muuta

informaatiota. Kiillon valmisliisteriastiassa toteutuu siis Underwoodin ym. (2001, 406) esittämä

malli, jossa pakkauksessa olevat kuvat edesauttavat pakkauksen muun informaation käsittelyä

muistissa. Tässä tutkimuksessa vastaajat kokivat erityisesti kuvan tapetista tukevan selkeästi

valmisliisteri-nimeä informaation tarjoajana. Erään vastaajan kuvauksessa tulivat ilmi

valmisliisteriastian tapetti-kuvan informatiivisuus, sekä selkeän informaation tarjoamat ajan ja

vaivan säästöt.

”Jos kiireessä esimerkiksi menee rautakauppaan tai hakee jotakin, niin heti, kun näkee

tommosen kuvan siinä, niin huomaa, jaha, tämä oli se, mitä mä hain.”

Vastaaja 23. Nainen, sisustaja.

Viisi vastaajaa muodosti muuta pakkauksessa olevaa informaatiota tukevia assosiaatioita

valmisliisteriastiassa olevista aaltomaisista kuvioista. Nämä vastaajat liittivät aaltomaiset kuviot

tuotteen käyttötarkoitukseen.

”Kyllä kun sä levität liisteriä, niin nää kuvat on vähän niinku olis telanjälkiä, että se tavallaan

liittyy siihen työhön ja tekemiseen. Kun sä teet nopeesti, niin siinä on vähän tollasta aaltoo sit

myös.”

Vastaaja 3. Mies, rakennusalan ammattilainen.

Valmisliisteriastian kuviin ja kuvioihin informaation tukijoina liittyneet kielteiset assosiaatiot

yhdistyivät sekä tapetti-kuvan kokoon sekä selkeyteen. Jotkut vastaajat kokivat kuvan liian pieneksi

tai huonosti tapetointia kuvaavaksi. Yhden vastaajan mukaan olisi parempi, jos kuva poistettaisiin

kokonaan ja pakkauksen tekstejä sen sijaan suurennettaisiin.

Suurin osa vastaajista koki, että etuetiketin informaatiota tarvitsee täydentää valmisliisteriastian

kääntöpuolella olevilla ohjeilla ja merkinnöillä. Valmisliisteriastian kääntöpuolen informaatiota

pidettiin pääosin riittävänä. Etuetiketin informaatioon liittyneet kielteiset assosiaatiot liittyivät

nimenomaan lisäinformaation tarpeeseen, jota suurin osa kielteisiä assosiaatioita muodostaneista

vastaajista kuitenkin koki saavansa kääntöpuolen käyttöohjeista. Valmisliisteriastian kääntöpuolen

ohjeiden selkeyteen liitettiin kuitenkin kielteisiä assosiaatioita, sillä kääntöpuolen tekstin kokoa

pidettiin liian pienenä. Kääntöpuolen tekstin näkyvyydessä puutteita löysivät erityisesti yli 41-
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vuotiaat vastaajat. Suurin osa kääntöpuolen tekstin pieneen kokoon viitanneista vastaajista selitti

kokoa kuitenkin liike-elämän tai lakien asettamilla vaatimuksilla käyttöohjeiden runsaasta sisällöstä

tai monista eri kielistä.

”Katsoo täältä, ja sitten tulee mieleen, että voi hitto, täällä on näitä direktiivejä, kun pakottaa

pistää nää niin olemattoman pienellä tekstillä.”

Vastaaja 39. Mies, remontoija.

Lähes kaikki saneerauslaastisäkin informaatioon liittyvät assosiaatiot olivat myönteisiä. Lähes

kaikki saneerauslaastisäkin informaatioon viitanneet vastaajat pitivät säkin informaatiota selkeänä

ja riittävänä varsinkin verrattuna tarkastelukohteena olleeseen Cascon Multifix-säkkiin.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa informaatioon liittyvät assosiaatiot kytkeytyivät suurimmalta osin

tuotteen nimeen, jota pidettiin selkeänä erityisesti siksi, että nimi on suomeksi. Nämä assosiaatiot

tukivat kotimaisuuteen kytkeytyneitä brändiassosiaatioita.  Sen sijaan saneerauslaastisäkin kuvia ja

kuvioita pidettiin epäselvinä verrattuna Cascon Multifix-säkin kuviin ja kuvioihin. Kaksi vastaajaa

koki, että Cascon Multifix-säkissä olevat kuvat kuvaavat paremmin tuotteen käyttötarkoitusta ja

tuotteen käytön lopputulosta.

Värit visuaalisesti. Assosiaatiot valmisliisteriastian ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkausten

väreistä visuaalisina elementteinä olivat pääosin myönteisiä tai neutraaleja. Valmisliisteriastian

värien miellyttävyys korostui erityisesti vertailussa kilpailijoiden pakkauksiin, joissa oli monien

vastaajien mielestä käytetty liian vähän värejä. Valmisliisteriastian värien koettiin herättävän

myönteistä huomiota. Jotkut vastaajat perustelivat värien miellyttävyyttä sillä, että värit sopivat

hyvin yhteen. Ainoastaan yksi vastaaja koki valmisliisteriastian värit kokonaisuutena

epämiellyttäviksi.

Valmisliisteriastian värejä kuvailtiin ilmaisuilla ”raikas” ja ”selkeä”. Kaksi vastaajaa liitti

valmisliisteriastian väreihin myös assosiaatioita kesästä. Erityisesti pakkauksen sininen ja valkoinen

väri tuottivat assosiaatioita miellyttävästä estetiikasta. Jotkut vastaajat pitivät valmisliisteriastian

värejä tavanomaisina yleisesti pakkauksissa käytettävinä väreinä.

Värien merkitys brändin persoonallisuuden ilmentäjinä yhdistyi vastaajien suhteeseen brändin

kanssa. Yksi vastaaja kuvaili valmisliisteriastian värien ilmentävän myös häntä itseään.
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”Siniset kannet, on hyvät värit. Minun värit. Se on vahva väri, kuten minä olen.”

Vastaaja 2. Mies, remontoija.

Valmisliisteriastian vihreä väri tuotti ristiriitaisia assosiaatioita visuaalisuuden näkökulmasta.

Toisaalta jotkut vastaajat pitivät vihreää erikoisena, mutta miellyttävänä värinä, mutta toisaalta

jotkut vastaajat kokivat, että vihreä väri on liian erikoinen ja siksi epämiellyttävä. Lisäksi vihreän

värin ei koettu tukevan pakkauksessa olevan tekstin erottumista.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa värien visuaalisesta miellyttävyydestä syntyi erittäin selkeästi

ristiriitaisia assosiaatioita. Vertailussa Cascon Multifix-säkkiin hieman yli puolet säkkien väreihin

viitanneista vastaajista piti Kiillon saneerauslaastisäkin värejä epämiellyttävinä.

Saneerauslaastisäkin violetti väri oli tekijä, jonka vuoksi saneerauslaastisäkkiä pidettiin toisaalta

epämiellyttävän ja toisaalta miellyttävänä näköisenä verrattuna Cascon Multifix-säkkiin.

Käytettävyys. Pakkaukset ovat rakennustarviketuotteiden tapauksessa kulutusvaiheen keskeisiä

elementtejä. Näin ollen pakkauksen hyvä käytettävyys välittää myönteisiä brändiassosiaatioita, ja

ongelmat pakkauksen käytettävyydessä vastaavasti tuottavat kielteisiä assosiaatioita brändistä

(McNeal & Ji 2003, 422). Kiillon  rakennustarvikepakkausten käytettävyyteen liittyvät assosiaatiot

yhdistyivät tuotteisiin liittyvien assosiaatioiden kanssa. Käytettävyyteen liittyvät olettamukset

määrittyivät sen perusteella, millaisia  tuotteita vastaajat arvioivat pakkausten sisältävän.

Pakkauksen käytettävyyteen liittyvät assosiaatiot ovat Kiillon rakennustarvikepakkausten

tapauksessa ominaisuusassosiaatioita, joihin voidaan tulkita yhdistyvän myös hyötyassosiaatioita.

Pakkauksen hyvä käytettävyys sekä käsiteltävyys säästävät kuluttajien aikaa sekä vaivaa. Nämä

seikat voidaan kokea hyödyiksi, ja ne voivat jopa toimia brändin myönteisinä erottajina

kilpailutilanteessa. Rundhin (2005, 673 674) mukaan pakkausten tuottamat ajan ja vaivan säästöt

voivat tuoda kuluttajille lisäarvoa, ja näin ollen vahvistaa brändin myönteistä imagoa. Ajan ja

vaivan säästöt voivat viestiä myös siitä, että pakkauksen suunnittelussa on otettu huomioon nämä

seikat. Siksi pakkauksen käytettävyys voi yhdistyä myös organisatorisiin assosiaatioihin. Kiillon

rakennustarvikepakkausten kohdalla voidaan päätellä, että pakkauksen käytettävyyden osalta

lisäarvoa tuottivat erityisesti tuotteen hyvä otettavuus sekä pakkauksen helppo avattavuus

valmisliisteriastian tapauksessa.
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Suurin osa Kiillon valmisliisteriastian käytettävyyteen kytkeytyvistä assosiaatioista liittyi juuri

tuotteen otettavuuteen pakkauksesta. Haastattelujen perusteella pakkauksen muoto on  keskeinen

tekijä tuotteen otettavuuden kannalta, sillä liisterin levitystä varten käytettävä tela tai pensseli

mahtuu suoraan pakkaukseen. Myönteisenä piirteenä valmisliisteriastiassa pidettiin sitä, ettei

tuotetta tarvitse näin ollen kaataa erilliseen astiaan. Vastaavasti Aku de luxe -kanisterin ja

puulattialakkakanisterin sekä M1000-sankon kielteisiksi piirteiksi nostettiin huonompi tuotteen

otettavuus, sillä tuotteet on kaadettava käyttöä varten pakkauksista erillisiin astioihin.

Pakkauksen avattavuus tuli esille sekä valmisliisteriastian kohdalla, että erityisesti

saneerauslaastisäkin tapauksessa. Valmisliisteriastian tapauksessa vastaajat kiinnittivät huomiota

pakkauksen kanteen, ja sitä pidettiin pääosin helposti avattavana. Säkkien tapauksessa suurin osa

pakkauksen avattavuuteen viitanneista vastaajista puolestaan piti Cascon Multifix-säkin

avattavuutta parempana Kiillon saneerauslaastisäkkiin verrattuna. Cascon Multifix-säkin hyvän

avattavuuden perusteena pidettiin säkin suulla olevaa repäisynauhaa, joka puuttuu Kiillon

saneerauslaastisäkistä. Tarkastelukohteena olleen Kiillon säkin avattavuus yhdistettiin pakkauksen

kannettavuuteen. Jotkut vastaajat ottivat huomioon, että Kiillon saneerauslaastisäkin suulla oleva

kantokahva täyttää repäisynauhan paikan, joten kantokahvan vuoksi avaamismekanismi on oltava

toisenlainen kuin Cascon säkissä. Eräs vastaaja kertoi Kiillon saneerauslaastisäkin muista säkeistä

poikkeavan avaamismekanismin hämmentäneen käyttötilanteessa, mutta mainitsi kantokahvan

syyksi erikoiseen avaamistekniikkaan.

”Sitten muuten toi säkin avattavuus, se on oleellinen. (…) Me just ite tehään tätä vaihetta, niin

se pitikin kääntää toisinpäin se säkki. Siellä on siellä pohjassa, et luulis, et se on tossa päällä.

Voi olla, että se on sitten ton kannon takia, et se aukeis sitten, kun sitä nostais. Tuntu hullulta, et

käännetään toisinpäin.”

Vastaaja 40. Nainen, uudisrakentaja.

Tutkimuksessa käytettävyyteen liittyvät kielteiset assosiaatiot yhdistyivät erityisesti juuri

saneerauslaastisäkin avattavuuteen. Pakkauksen huono käytettävyys voi viedä kuluttajien aikaa ja

vaatia ylimääräisinä pidettyjä toimenpiteitä. Erään vastaajan kuvauksessa Kiilto-liiman käytöstä tuli

myös esille juuri pakkauksen käytön vaivattomuuteen sekä nopeuteen liittyviä seikkoja.

”Itse asiassa iso liimapullo, se on yhtä hankala kuin muistakin saada sieltä pullosta, kun se

kuivuu siihen se jo otettu liima, ja siinä pitää aina kikkailla kaikennäköstä
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maalarinteippisysteemiä ja muuta. Siinä olis joku kehittelemisen vara. Ja sitten ylipäätään se,

että koska se on niin paksu se liima, niin se idea siitä, että se on siellä pullon pohjalla, ja sitten

ottotilanteessa pitää kuitenkin kääntää sitä pulloa, niin se on huono. Pitäis olla vähän niinku

nämä ketsupit, joissa on oivallettu, että se tulee sieltä niinku heti.”

Vastaaja 24. Nainen, remontoija.

Valmisliisteriastian käytettävyyteen yhdistettiin myös pakkauksen suljettavuus, joka yhdistyi

kannen avattavuuden sekä tuotteen säilyvyyden kanssa. Käytettävyyteen liittyen haastatteluissa

mainittiin lisäksi valmisliisteriastian tukevuus ja kaatumattomuus tuotteen käyttövaiheessa.

Valmisliisteriastiaa pidettiin tukevana pakkauksen muodon vuoksi. Pakkauksen käytettävyys

yhdistyi lisäksi koon kanssa. Sekä viiden litran valmisliisteriastian, että 20 kilon

saneerauslaastisäkin tapauksissa pakkausten kokoja pidettiin sopivina käsiteltävyyden kannalta.

Kaksi vastaajaa koki myös valmisliisteriastian värityksen sekä muodon kertovan hyvästä

käytettävyydestä.

Käyttäjät ja käyttötilanteet. Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liitettiin sekä

rakennustarvikkeiden tuotekategoriaan liittyviä assosiaatioita brändin käyttäjistä ja käyttötilanteista,

että assosiaatioita täysin tuotekategorian ulkopuolelle kuuluvista käyttäjistä sekä käyttötilanteista.

Käyttäjiin ja käyttötilanteisiin liittyvät brändiassosiaatiot yhdistyivät näin ollen Herrin ym. (1996,

137 140) esittämän mallin mukaisesti tuotekategoriaan kytkeytyviin assosiaatioihin. Käyttäjiin ja

käyttötilanteisiin liittyvät brändiassosiaatiot ovat myös osa brändin persoonallisuutta (Aaker 1997,

345 355). Näin ollen kyseiset assosiaatiot saattavat vaikuttaa myös brändin ja kuluttajien

suhteeseen.

Suuri osa valmisliisteriastian käyttäjiin ja käyttötilanteisiin viitanneista vastaajista piti

valmisliisteriä kotikäyttöön soveltuvana tuotteena. Erityisesti pakkauksessa oleva kuva viesti

monien vastaajien mielestä muista kuin ammattilaisista kodin rakentajista tai -remontoijista tuotteen

käyttäjinä. Lisäksi viiden litran astian koko yhdistettiin vahvasti kodin pieniin rakennustöihin sekä

remontteihin sopivaksi. Niin valmisliisterissä kuin saneerauslaastisäkissä oleva informaatio koettiin

asiantuntemattomille rakentajille ja remontoijille riittäväksi ja selkeäksi sisällöltään. Erään

vastaajan kuvauksessa tuli ilmi monien muiden vastaajien kuvausten tavoin se, että

valmisliisteriastian ei koettu olevan rakennusalan ammattilaisille suunnattu.
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”Kyllä sen näkee tosta, että se on brändätty tee-se-itse ihmiselle se pakkaus. (...) Ehkä

rakennusalan ammattilainen vielä vähemmän kattoo sitä pakkausta kuitenkin. Siinä mielessä,

kun toi on pienempi pakkaus kuitenkin, ja sitten siihen on laitettu kuva. Muistuttaa ehkä

esimerkiksi ruokakaupan pakkauksia enemmän kuin perinteistä rakennusalan pakkausta.”

Vastaaja 34. Mies, uudisrakentaja.

Osa vastaajista piti valmisliisteriastiaa rakentamiseen ja remontoimiseen tarkoitettuna ottamatta

kantaa siihen, onko pakkaus ja tuote tarkoitettu kodinrakentajille ja -remontoijille vai rakennusalan

ammattilaisille. Kaksi vastaajaa piti valmisliisteriastiaa naisille tarkoitettuna. Tämän assosiaation

koettiin johtuvan pakkauksen kuvasta, jossa on ruusukuvioista tapettia.

Toisin kuin valmisliisteriastiaa, M1000-sankoa sekä Aku de luxe -kanisteria pidettiin rakennusalan

ammattilaisille suunnattuina. Nämä assosiaatiot syntyivät tuotteiden nimien perusteella. Osa

vastaajista koki epäselvinä pidettyjen nimien hankaloittavan muiden kuin rakennusalan

ammattilaisten tuotteen valintaa. Toisaalta osa vastaajista koki, että asiantuntemattomien kuluttajien

ei ole tarkoituskaan ymmärtää kyseisten tuotteiden nimiä, sillä tuote on tarkoitettu ainoastaan

rakennusalan ammattilaisille.

”Ammattilaisethan tunnistaa näillä numeroilla, mut sitten taas harrastelijoilla on se tilanne,

että tämmönen M1000, niin se ei sano mitään. (...) Mä luulen, että ammattilaiset ja harrastelijat

on tasan kaks eri porukkaa, et ammattilaisilla on yleensä omat listansa ja numeronsa ja mallit

mielessä. Ja jokainen tietää niitten ominaisuudet.”

Vastaaja 39. Mies, remontoija.

Hieman yllättävä tutkimustulos oli se, että Kiillon saneerauslaastisäkki vaikutti joidenkin vastaajien

mielestä lemmikkieläintuotteen pakkaukselta. Jotkut vastaajat pitivät säkkiä koiranruokasäkin

näköisenä, toiset vastaajat mielsivät pakkauksen kissanhiekkasäkin oloiseksi. Seikan arveltiin

johtuvan pakkauksen väreistä. Jotkut sellaiset vastaajat, jotka eivät maininneet säkin muistuttavan

lemmikkieläintuotteen pakkausta mainitsivat kuitenkin, että säkin värit eivät viittaa

rakennustarviketuotteeseen. Jotkut vastaajat liittivät saneerauslaastisäkin värit naisellisuuteen tai

tunne-assosiaatioihin. Erään vastaajan kuvauksessa tuli ilmi Kiillon saneerauslaastisäkin sekä

Cascon Multifix-säkin tuotekategorioihin kytkeytyvät erot.
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”Tämä (Cascon Multifix-säkki) vaikuttaa enemmän siltä, että siinä on jotain rakennustuotetta.

Toi (Kiillon saneerauslaastisäkki) on joku kissanhiekkapussi. Ei oo vetävä. Tää (Cascon

Multifix-säkki) on teknisempi. Siinä on selkeästi tekstit, mitä se on. Väritys on tämmönen. Tää

(Kiillon saneerauslaastisäkki) on niinku enemmän jotain kissanhiekkaa, tai niinku enemmän

tunteisiin vetoavaa, ja tää (Cascon Multifix-säkki) on enemmän asiapitonen.”

Vastaaja 24. Nainen, remontoija.

Underwoodin ja Ozannen (1998, 210 220) mukaan kuluttajien tulee ymmärtää pakkausten

elementtien tarkoitus informaation tukijana. Jos jokin pakkauksen elementeistä ymmärretään väärin,

kuten Kiillon saneerauslaastisäkin tapauksessa, pakkauksen rooli informaation tarjoajana sekä

myönteisten brändiassosiaatioiden tuottajana heikentyy. Kiillon saneerauslaastisäkin tapauksessa

kukaan vastaajista ei kuitenkaan luullut tuotetta aidosti lemmikkieläintuotteeksi, vaan pakkauksen

vain todettiin muistuttavan sellaista.

Monet vastaajat liittivät puulattialakkakanisterin ja Aku de luxe -kanisterin autotarvikkeiden

tuotekategoriaan. Pakkausten muodot sekä materiaalit tuottivat assosiaatioita muun muassa

bensakanistereista, auton pesunesteistä sekä autoissa käytettävistä öljyistä. Jotkut vastaajat liittivät

myös Aku de luxe -nimen auton akkuihin. Kuten saneerauslaastisäkin kohdalla, myös kanistereiden

tapauksessa kyse oli pakkausten elementtien vääristä tulkinnoista. Tutkittujen Kiillon kanisteri-

mallisten pakkausten kohdalla tuotteiden todellinen luonne kuitenkin ymmärrettiin, vaikka

assosiaatioita väärään tuotekategoriaan syntyikin.

Kuljetettavuus. Suurin osa Kiillon rakennustarvikepakkausten kuljetettavuuteen viitanneista

vastaajista piti sekä valmisliisteriastiaa että saneerauslaastisäkkiä helposti kannettavina.

Valmisliisteriastian kuljetettavuuteen vaikuttavina tekijöinä pidettiin kantokahvaa ja pakkauksen

sopivaa muotoa sekä kokoa. Valmisliisteriastian kantokahvan muovisen suojan koettiin parantavan

kannettavuuden mukavuutta. Muovi pakkauksen materiaalina vaikutti myös kuljetettavuuteen

liittyviin assosiaatioihin, sillä muovin hyvää kestävyyttä pidettiin kuljetettavuuteen myönteisesti

vaikuttavana tekijänä. Valmisliisteriastian kantokahvan heikko kestävyys puolestaan nousi

kielteiseksi kuljetettavuuteen liittyväksi seikaksi.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa pakkauksessa oleva kantokahva nousi merkittäväksi pakkauksen

osaksi kuljetettavuuden kannalta. Kantokahva myös toimi pakkauksen erottajana myönteisellä

tavalla verrattuna Cascon Multifix-säkkiin, jossa kantokahvaa ei ole. Tosin moni vastaaja epäili



53

saneerauslaastisäkin kantokahvan kestävyyttä paperisen pakkausmateriaalin vuoksi. Erityisesti

saneerauslaastisäkin painavuus yhdistettiin kuljetettavuuteen liittyviin assosiaatioihin. Näin ollen

kuljetettavuus koettiin erittäin tärkeäksi seikaksi juuri painavien säkkien tapauksessa. Kiillon

saneerauslaastisäkin pienempi koko verrattuna Cascon Multifix-säkkiin vaikutti myönteisesti

kuljetettavuuteen liittyviin assosiaatioihin.

Rakennustarvikepakkausten kuljetettavuus yhdistyi ominaisuus- sekä hyötyassosiaatioihin.

Toisaalta kuljetettavuutta tarkasteltiin konkreettisella tasolla, ja toisaalta hyvän kuljetettavuuden

ajateltiin nousevan Kiillon rakennustarvikepakkausten hyödyksi erityisesti vertailussa kilpailijoiden

pakkauksiin. Kiillon rakennustarvikepakkausten kuljetettavuuteen samoin kuin niiden

käytettävyyteen, liittyi assosiaatioita brändin ja tuotteen käyttötilanteista. Vastaajat vertasivat

Kiillon rakennustarvikepakkausten ominaisuuksia sekä hyötyjä olettamuksiin niistä tilanteista,

joissa vastaajat arvelivat Kiillon rakennustarviketuotteita käytettävän. Rundhin (2005, 673 674)

mukaan sellaiset pakkaukset, joissa on otettu huomioon brändin käyttötilanteet, rakentavat

assosiaatioita organisaation edelläkävijyydestä ja asiantuntevuudesta.

Kiilto-brändi. Olemassa oleva brändin imago vaikuttaa syntyneisiin brändiassosiaatioihin, ja

brändin imago on jatkuvassa vuorovaikutuksessa brändiin liittyvien assosiaatioiden kanssa (Low &

Lamb 2000, 352 354). Tunnettuudella on myös vaikutusta brändin imagoon, ja sitä kautta

brändiassosiaatioihin (Keller 1993, 2 4). Haastatteluissa esitettyjen vastausten perusteella Kiillon

rakennustarvikepakkaukset ilmentävät Kiilto-brändiä ja tuovat brändiä esille. Vastaavasti Kiilto-

brändi herätti huomion pakkauksissa, ja brändin koettiin parantavan pakkauksen esilletuloa.

McNealin ja Jin (2003, 402 403) mukaan sellaiset pakkausten elementit, jotka kytketään

assosiaatioina brändiin ovat muistiin tallennettuja yhtymäkohtia pakkausten ja brändin nimen

välillä. Valmisliisteriastiaa ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkauksia tarkasteltaessa Kiilto-

brändiin liittyneitä brändiassosiaatioita ilmaisseet haastateltavat esittivät, että brändi näkyy

pakkauksissa selkeästi Kiillon logon sekä värien ansiosta. Valmisliisteriastian sekä yleisesti

tarkasteltujen Kiillon rakennustarvikepakkausten värit koettiin Kiillon yleistä värimaailmaa

noudatteleviksi ja Kiillolle ominaisiksi. Saneerauslaastisäkin kohdalla Kiilto-brändiin liittyvät

assosiaatiot ilmenivät ainoastaan olemassa olevan imagon perusteella, eikä värien koettu ilmentävän

brändiä.



54

Kiilto-brändi koettiin imagon perusteella läheiseksi, tutuksi ja luotettavaksi. Assosiaatioihin

kotoisuudesta, tuttuudesta ja turvallisuudesta liittyy tunnepohjaisia elementtejä, joilla voidaan

arvioida olevan myönteisiä vaikutuksia brändin imagoon.

”Toi Kiilto-sana, toi vaikuttaa hirveen paljon. Se on tuttu ja turvallinen mulle.”

Vastaaja 20. Nainen, remontoija.

”Joku tossa on tossa Kiillon (valmisliisteri) pakkauksessa, joka niinku istuu. (...) Voi olla

siitäkin, et se on mulle tutumpi. (...) Kiilto kuulostaa jotenkin niin kotoisalta.”

Vastaaja 47. Nainen, remontoija.

Haastatteluissa kävi ilmi, että Kiillon imagolla ja tunnettuudella on merkitystä erityisesti

ostopäätöstä tehdessä. Lisäksi Kiilto-brändi, korkea havaittu laatu ja Suomi alkuperämaana liittyivät

tiiviisti yhteen, ja näillä teemoilla oli selkeä yhteys keskenään. Näihin tekijöihin liitettiin myös

assosiaatioita korkeasta hinnasta. Kiillon imago ja tunnettuus toimivat myönteisessä mielessä

erottavina tekijöinä vertailussa kilpailijoiden kanssa.

”Mä ottaisin ton Kiillon (valmisliisteri) pakkauksen. Mä en tiedä kenen tää Bostik on, onko tää

ihan valmistajakin. Mutta Kiilto on ainakin kotimainen, ja ihan sillä perusteella.”

Vastaaja 8. Nainen, remontoija.

Neljässä sellaisessa saneerauslaastisäkkien vertailutapauksessa, jossa kilpailijan pakkauksia

pidettiin parempina, ostopäätöksessä tehtävä valinta kohdistui kuitenkin Kiiltoon brändin

perusteella. Tällaiset ostopäätöksiin vaikuttavat assosiaatiot voidaan luokitella asenteita

heijastaviksi brändiassosiaatioiksi. Asenteita arvioidaan aina suhteessa muihin asenteisiin (Dick &

Basu 1994, 100 101). Näin ollen voidaan olettaa, että joidenkin vastaajien kokonaisarviot Kiilto-

brändistä verrattuna kilpaileviin brändeihin olivat niin myönteisiä, että ne vaikuttivat

valintapäätökseen.

Koko. Suurin osa valmisliisteriastian kokoon yhdistetyistä assosiaatioista liittyi viiden litran koon

kotitarvekäyttöön. Viiden litran kokoisen pakkauksen koettiin olevan sopiva esimerkiksi yhden

huoneen tapetointiin, mutta riittämätön ammattilaiskäyttöön. Näin ollen valmisliisteriastian koko

kytkeytyi käyttäjiin ja käyttötilanteisiin liittyviin brändiassosiaatioihin.
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”Se on mun mielestä hyvän kokonen siis niinku tämmöselle satunnaistapetoijalle esimerkiksi. Ei

isompaa. Tommosella pönikällä me on yleensä pärjätty.”

Vastaaja 47. Nainen, remontoija.

Valmisliisteriastian koon kotitarvekäyttöön liittyvät assosiaatiot olivat myönteisiä oman kodin

rakentajille ja remontoijille, mutta kielteisiä rakennusalan ammattilaisille. Ne rakennusalan

ammattilaiset, jotka viittasivat viiden litran valmisliisteriastian kokoon kielteisenä assosiaationa

arvioivat kuitenkin, että Kiillolla on tarjonnassaan monia eri kokoja eri käyttötarkoituksiin. Myös

sellaiset vastaajat, jotka viittasivat yleisellä tasolla viiden litran astian riittämättömään kokoon

arvioivat kokovaihtoehtoja olevan useita. Wansinkin (1996, 2) mukaan pakkausten koot vaikuttavat

ostopäätöksiin nimenomaan silloin, kuin kuluttajalla on mahdollisuus valita eri kokoisten

pakkausten välillä. Tällöin kuluttajan tarpeet sekä esimerkiksi painavan pakkauksen aiheuttama

vaiva kuljetuksessa voivat olla ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa kokoon liittyvät assosiaatiot yhdistyivät pääosin pakkauksen

ulkonäköön. Saneerauslaastisäkin kokoon viitattiin vertailtaessa 20 kilon pakkausta Cascon 25 kilon

Multifix-säkkiin. Useimmat saneerauslaastisäkin kokoon viitanneet vastaajat kiinnittivät huomiota

saneerauslaastisäkin pienempään kokoon ainoastaan ominaisuustasolla. Pääosin näissä tapauksissa

koon merkitykseen ei viitattu lainkaan. Kahdessa tapauksessa kuitenkin vastaajat pohtivat koon

merkitystä omien tarpeidensa pohjalta preferoimalla omaan tarpeeseensa kooltaan sopivampaa

säkkiä. Toisessa tapauksessa vastaaja valitsi Kiillon saneerauslaastisäkin, ja toisessa Cascon

Multifix-säkin.

Ympäristöystävällisyys. Rios,  Martinez,  Moreno ja  Soirano  (2006,  26 30)  esittävät,  että  brändin

ympäristöystävällisyyteen viittaavat visuaaliset ja graafiset elementit muodostavat ja ylläpitävät

assosiaatioita brändin ekologisuudesta. Tässä tutkimuksessa ympäristöystävällisyyteen liittyvät

assosiaatiot syntyivät Kiillon rakennustarvikepakkausten värien, materiaalien sekä informaation

kautta. Ympäristöystävällisyyttä painotettiin hieman enemmän pääkaupunkiseudulla toteutetuissa

haastatteluissa, kuin Tampereen seudulla tehdyissä haastatteluissa.

Pakkausten kierrätettävyys on Riosin ym. (2006, 26 30) mukaan brändin ominaisuuksiin liittyvä,

epäsuorasti tuotteeseen vaikuttava assosiaatio. Kiillon valmisliisteriastian värit, erityisesti vihreä,

toivat joillekin vastaajille mieleen pakkauksen viittaukset ympäristöystävällisyydestä nimenomaan
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ominaisuustasolla. Värien koettiin viittaavan kierrätykseen, mutta pakkauksen todellista

ympäristöystävällisyyttä ei otettu väreihin liittyvissä kommenteissa huomioon.

”Ne on tämmöset luomuvärit tai luontovärit, miksi nyt sanois sitten. (...) Ihan tuolla

työmaallakin on sillai jotenkin... Aina kaikki vanhemmatkin miehet kysyy, että onko tää

kierrätyskamaa. Että sen kierrätyksen tuo se mieleen.”

Vastaaja 3. Mies, rakennusalan ammattilainen.

Valmisliisteriastian sekä saneerauslaastisäkin materiaalit toivat esiin monimuotoisempia

ympäristöystävällisyyteen liittyviä assosiaatioita. Materiaaliin liittyvissä vastauksissa pohdittiin

tarkemmin pakkauksen todellista ekologista luonnetta. Jotkut vastaajat viittasivat kierrätettävyyden

nousevan tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi seikaksi. Saneerauslaastisäkin paperia materiaalina

pidettiin parempana kuin astioiden muovia, joka koettiin hankalaksi kierrättää. Toisaalta jotkut

vastaajat yhdistivät kierrätettävyyteen myös pakkauksen jälkikäytön esimerkiksi säilytysastiana.

Jälkikäytössä muovista pakkausta pidettiin käytännöllisenä. Muovi materiaalina oli kuitenkin

pääasiassa kielteinen assosiaatio ympäristöystävällisyyteen liittyen, kun paperi puolestaan koettiin

myönteiseksi sen kierrätettävyyden ja poltettavuuden kannalta. Eräs vastaaja toivoi muun muassa

paperin käytön lisäämistä pakkausmateriaalina kertoessaan valmisliisteriastian huonoista puolista.

”Ehkä se ekologisuus. (...) Mutta näähän tulee sitten tulevaisuudessa oleen tärkeitä tekijöitä

kans. Siinä on metallia ja muovia sekotettu, että energiajakeeseen todennäköisesti toi pöntsä

menee. (...) Että kyllä tohonkin (paperiin) saa värejä samalla lailla nykyään, kun toi painopuoli

on kehittynyt.”

Vastaaja 40. Nainen, uudisrakentaja.

Jotkut vastaajat ottivat esiin valmisliisteriastian hävitysohjeet ympäristöystävällisyyden kannalta.

Yksi vastaaja arvioi pakkauksen M1-merkinnän viittaavan kierrätettävyyteen. Yksi vastaaja otti

huomioon myös pakkauksen pohjassa olevan kolmiomerkin. Vaikka monet vastaajat pitivät

hävitysohjeita yleisesti selkeinä, ympäristöystävällisyyteen liittyen kierrätysohjeita pidettiin

hankalasti löydettävinä. Yksi vastaajista otti huomioon viittauksen Kiillon Internet-sivuille.

”Toi hävitysohje siinä on viitattu, että se löytyy nettisivuilta, mutta miksei sitä oo sit voitu

laittaa siihen pakkaukseen. Et jos miettii ekologisuutta, niin olis hyvä et se olis sitten suoraan
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siinä pakkauksessa, että mitä sille voi tehdä. Jos sen voi kierrättää, niin miten sen voi

kierrättää, tai voiko sen polttaa.”

Vastaaja 34. Mies, uudisrakentaja.

Ympäristöystävällisyyteen liittyvät assosiaatiot voivat heijastaa ominaisuustason lisäksi tunteisiin

liittyviä assosiaatioita. Ympäristöystävällisyyteen liittyvät assosiaatiot voivat yhdistyä kuluttajien

haluun ilmaista itseään ekologisena kuluttajana tai haluun toimia vastuullisesti kuluttajana.

Assosiaatiot brändin ympäristöystävällisyydestä voivat vaikuttaa jopa brändiin liittyviin asenteisiin.

(Rios ym. 2006, 26 30) Kiillon rakennustarvikepakkausten tapauksessa voidaan tulkita, ettei

pakkausten ympäristöystävällisyys vaikuttanut oleellisesti esimerkiksi ostopäätökseen liittyvään

valintaan. Vastausten perusteella on kuitenkin odotettavissa, että pakkausten

ympäristöystävällisyyden merkitys saattaa kasvaa tulevaisuudessa kuluttajien mielessä.

Visuaalinen kokonaisuus. Kiillon valmisliisteriastiaa ja yleisesti Kiillon

rakennustarvikepakkauksia pidettiin pääosin miellyttävän näköisinä visuaalisesti. Underwoodin ym.

(2001, 406) mukaan pakkauksen visuaalisuudella on merkitystä nimenomaan myyntitilanteessa,

koska merkittävät visuaaliset kokonaisuudet parantavat informaation saatavuutta muistista. Näin

ollen pakkauksen visuaalinen miellyttävyys voi tuottaa myönteisiä brändiassosiaatioita. Tässä

tutkimuksessa havaittiin, että sekä valmisliisteriastian että saneerauslaastisäkin tapauksissa

visuaalinen miellyttävyys yhdistyi ostopäätökseen liittyvään valintaan. Vastaajat valitsivat

mieluummin visuaalisesti miellyttävän pakkauksen, kuin sellaisen, jota he eivät pitäneet

visuaalisesti miellyttävänä. Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät visuaalisuutta kuvaavat

assosiaatiot yhdistyivät ominaisuusassosiaatioihin.

Valmisliisteriastian ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkausten visuaalista kokonaisuutta

kuvailtiin ilmaisuilla, kuten ”selkeä”, ”yksinkertainen”, ”siisti”, ”asiallinen” ja ”tyylikäs”. Jotkut

vastaajat pitivät valmisliisteriastiaa ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkauksia tavanomaisen

näköisinä. Suurin osa vastaajista piti Kiillon valmisliisteriastiaa visuaalisesti miellyttävämmän

näköisenä, kuin vertailukohteena olleita Bostikin tai Cascon pakkauksia.

Saneerauslaastisäkkiä ei kuvailtu yleisellä tasolla visuaalisesti paljon, vaan kuvailut

visuaalisuudesta keskittyivät säkin väreihin. Kaksi vastaajaa kuitenkin piti saneerauslaastisäkkiä

epätavallisen pakkauksen näköisenä, ja yksi vastaaja kuvaili sekä Kiillon että Cascon säkkejä

persoonattoman näköisiksi. Vaikka pakkausten visuaalista kokonaisuutta voidaan pitää osana
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brändin persoonallisuutta (Aaker 1996, 141 150), niin edellä mainitussa tapauksessa assosiaatioita

brändin persoonallisuuteen liittyen ei siis syntynyt.

Alkuperämaa. Valmisliisteriastiaan, Kiillon pakkauksiin yleisesti sekä saneerauslaastisäkkiin

liitettiin brändiassosiaatioita tuotteen suomalaisuudesta. Vastaavasti vertailukohtana olleita

kilpailijoiden tuotteita pidettiin pääosin ulkomaisina. Brändiassosiaatiot tuotteen ja brändin

kotimaisuudesta erottivat siis Kiillon kilpailijoistaan (Lindroos, Nyman & Lindroos 2005, 110).

Kiilto miellettiin suomalaiseksi olemassa olevan imagon perusteella. Väritys tuotti myös

assosiaatioita tuotteen kotimaisuudesta, sillä valmisliisteriastian sekä yleisesti tarkasteltujen Kiillon

rakennustarvikepakkausten kohdalla muoviosien sinivalkoisuus toi kuluttajien mieleen Suomen

lipun värit. Yksi vastaaja mielsi myös Cascon Multifix-säkin suomalaiseksi pakkauksen

sinivalkoisen värityksen perusteella. Kiillon saneerauslaastisäkki puolestaan tuotti

brändiassosiaatioita kotimaisuudesta ainoastaan Kiilto-brändin kautta. Lisäksi sekä

valmisliisteriastian että saneerauslaastisäkin tapauksissa suomenkielinen teksti vaikutti syntyneisiin

assosiaatioihin.

Tuotteen kotimaisuus yhdistyi selkeästi assosiaatioihin tuotteen korkeasta laadusta ja lisäksi

kalliista hinnasta verrattuna ulkomaisiin tuotteisiin. Kotimaisuus myös viestitti tuotteen tai brändin

olevan luotettava ja varma.

”Kiinnitän kyllä huomiota tohon Kiiltoon. Sen pakkaus (valmisliisteri) näyttää niinku

laadukkaammalta. (...) Mä oletan, että kotimaista työtä kannattaa arvostaa ja siitä maksaa.

Näin mä aattelisin. Mä en tiedä, onko toi Casco, ei se varmaan alunperin ainakaan oo

suomalainen. (...) Kyllä mä luulen, että se (Kiilto) on suomalainen.”

Vastaaja 42. Mies, rakennusalan ammattilainen.

Voidaan olettaa, että suomalaisuus on osa Kiillon persoonallisuutta (Lindroos ym. 2005, 110).

Pakkausten tuottamat brändiassosiaatiot luovat, ylläpitävät ja vahvistavat tätä brändin

persoonallisuuden osaa. Pakkausten tuottamat brändiassosiaatiot kotimaisuudesta voivat vaikuttaa

positiivisesti jopa asiakasuskollisuuteen, koska kotimaisuus viestii tuotteen ja brändin

luotettavuudesta ja tuttuudesta (Kapferer 2004, 359).
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Kestävyys. Pakkauksen kestävyys on kriittinen tekijä pakkauksen kuljetettavuuden ja

käytettävyyden kannalta (Hooley & Saunders 1993, 213 214). Tässä tutkimuksessa sekä

valmisliisteriastian että saneerauslaastisäkin kestävyyteen liittyvät assosiaatiot kytkeytyivät pääosin

pakkauksissa oleviin materiaaleihin. Molempien pakkausten tapauksissa kantokahvan kestävyys

nousi keskeiseksi seikaksi. Kaikki sekä valmisliisteriastian että saneerauslaastisäkin kahvojen

kestävyyden maininneet vastaajat pitivät kahvoja helposti rikkoutuvina tai irtoavina. Tämä seikka

koettiin tärkeäksi juuri pakkausten kuljetettavuuden kannalta.

Muut valmisliisteriastian kestävyyteen liittyvät assosiaatiot olivat myönteisiä. Muovi pakkauksen

materiaalina koettiin kestäväksi, samoin kuin pakkauksen kansi. Kaksi vastaajaa mielsi myös

pakkauksen muodon kestävyyteen liittyväksi seikaksi. Sen sijaan saneerauslaastisäkkiin liitettiin

ainoastaan kielteisiä assosiaatioita pakkauksen kestävyydestä. Kahvan lisäksi yksi vastaaja piti

myös säkin  pohjaa helposti repeävänä. Tässä tapauksessa saneerauslaastisäkin kestävyys vaikutti

vastaajan ostopäätökseen Kiillon kannalta kielteisellä tavalla.

”Mut se, että onhan se nyt vähän tommonen huolimattoman näkönen. Toi pohja repsottaa

tuolla. Ei se nyt oikein luotettavan olonen oo. Aattelee, että se taitaa repeytyä. Ehkä mä

sittenkin ottasin ton Multifixin. Kyllä tästäkin kiinni saa, ei tää niin paljoo paina.”

Vastaaja 35. Mies, uudisrakentaja.

Tutkimuksessa haastatellut kuluttajat pitivät pakkauksen kestävyyttä itsestään selvänä seikkana, ja

osana pakkauksen ydinominaisuuksia. Myönteisiä kestävyyteen liittyviä assosiaatioita tuli ilmi

ainoastaan vertailussa kilpailevien brändien pakkauksiin. Näissä tapauksissa vertailukohteena

olevien pakkausten kestävyyteen liitettiin kielteisiä assosiaatioita. Jos kestävyyteen liittyviä

ongelmia ei ilmene, kuluttajat eivät ota huomioon kyseistä ominaisuutta yhtä herkästi kuin silloin,

jos pakkaus ei ole kestävä (Hooley & Saunders 1993, 213 214). Kuten pakkausten käytettävyys ja

kuljetettavuus, myös pakkausten huono kestävyys voi vaatia kuluttajilta ylimääräistä aikaa sekä

vaivaa verrattuna ongelmattomaan tilanteeseen. Rakennus- tai remontointitilanteessa ajan ja vaivan

lisääntyminen voidaan helposti kokea ärsyttäväksi. Pakkauksen kestävyys oli tässä tutkimuksessa

tekijä, joka selkeästi erotti kilpailijoiden pakkaukset toisistaan, ja joka vaikutti myös ostopäätökseen

liittyvään valintaan erityisesti säkkien tapauksessa.

Muotoilu visuaalisesti. Kiillon valmisliisteriastian ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkausten

muotoiluun visuaalisena elementtinä liitettiin ainoastaan myönteisiä assosiaatioita. Erityisesti
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pakkausten pyöreät kulmat yhdistyivät muotoilun visuaaliseen miellyttävyyteen. Kiillon

valmisliisteriastian muotoilun miellyttävyys tuli ilmi erityisesti vertailussa Bostikin

seinäliimapakkaukseen ja Cascon valmisliisteripakkaukseen.

”Se näyttää vähän niinku olis kivitalo toi toinen (Kiillon valmisliisteriastia) ja toinen (Cascon

valmisliisteriastia) on sitten tommonen lätyskä. Valitsen ehkä oikeenpuolimmaisen (Kiillon

valmisliisteriastia). Se on jotenkin pyöreempi. (…) Tämmönen muotoilu on minun mielestä

tyylikäs.”

Vastaaja 46. Mies, remontoija.

Jotkut vastaajat kuvailivat Kiillon valmisliisteriastiaa ilmaisulla ”siro”. Samoin yksi vastaaja

perusteli valmisliisteriastian muotoilun miellyttävyyttä pakkauksen mataluudella. Yksi vastaaja

puolestaan koki valmisliisteriastian muistuttavan muotoilultaan työkalupakkia. Tässä tapauksessa

pakkauksen muotoilu yhdistyi tuotteen käyttötarkoitukseen liittyviin assosiaatioihin.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa muotoiluun liittyviä assosiaatioita tuli ilmi vain vähän. Myönteiset

säkin muotoiluun liittyvät assosiaatiot kytkeytyivät säkin mataluuteen, jota pidettiin visuaalisesti

miellyttävämpänä kuin Cascon Multifix-säkin korkeaa muotoa. Yksi vastaaja sen sijaan koki

saneerauslaastisäkin epäryhdikkään näköiseksi.

Nykyaikaisuus ja muodikkuus. Valmisliisteriastiaan sekä yleisesti tarkasteltuihin Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin liitettiin assosiaatioita tuotteiden nykyaikaisuudesta, moderniudesta ja

muodikkuudesta. Pakkausten värit ja väriyhdistelmät tuottivat brändiassosiaatioita ajanmukaisesta

ja trendikkäästä tuotteesta ja brändistä. Erityisesti valmisliisteriastian etiketin vihreä väri koettiin

pääosin ajankohtaiseksi muotiväriksi. Valmisliisteriastiassa oleva kuva kukkakuosisesta tapetista

tuotti kuitenkin joidenkin vastaajien kohdalla assosiaatioita epätrendikkyydestä ja vanhuudesta.

Kilpailijoiden pakkauksista Bostikin seinäliima-astia miellettiin vanhanaikaiseksi verrattuna Kiillon

valmisliisteriastiaan. Erityisesti pakkausten muoto tuotti vertailussa myönteisiä mielikuvia Kiillon

modernista luonteesta. Nykyaikaisuus liitettiin selkeästi pääosin valmisliisteriastiaan ja yleisesti

tarkastelukohteena olleisiin Kiillon rakennustarvikepakkauksiin, mutta yksi vastaaja koki Kiillon

saneerauslaastisäkin vanhanaikaiseksi. Vertailukohtana ollut Cascon Multifix-säkki miellettiin

nykyaikaisemman näköiseksi, selkeämmäksi ja tyylikkäämmäksi.
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Muodikkuus ja nykyaikaisuus voivat yhdistyä brändin käyttäjiin ja käyttötilanteisiin liittyviin

assosiaatioihin. Esimerkiksi valmisliisteriastian kuvasta syntyi assosiaatio ”vanhan papan

tapetista” (Vastaaja 13. Mies, rakennusalan ammattilainen). Voidaan kuitenkin olettaa, että

vastausten perusteella nykyaikaisuus ja muodikkuus viittaavat pääosin aikaansa seuraaviin

sisustajiin tuotteen käyttäjinä. Näin ollen nykyaikaisuus voi viestiä myös brändin

persoonallisuudesta (Aaker 1996, 141 150). Nykyaikaisuus voidaan liittää myös organisatorisiin

assosiaatioihin, sillä assosiaatiot modernista pakkauksesta, tuotteesta ja brändistä viittaavat

epäsuorasti yrityksen uusiutumiskykyyn, kykyyn seurata aikaa ja sitä kautta myös yrityksen

pätevyyteen.

Haaste tuotteen ja brändin muodikkuutta kuvaavissa brändiassosiaatioissa voi olla mielikuvan

pysyvyys (Lindroos ym. 2005, 38 39). Esimerkiksi trendikkääksi mielletty valmisliisteriastian

vihreä väri voi muodin vaihtuessa muuttua vanhanaikaisen näköiseksi. Tässä tutkimuksessa yksi

vastaaja koki vihreän värin olevan jo mennyttä muotia. Mielleyhtymät muodikkuudesta voivat olla

myönteisiä, mutta ne asettavat yritykselle paineita seurata ajankohtaisia tyylisuuntia ja lisäävät

muutospaineita suuntausten muuttuessa.

Turvallisuus ja luotettavuus. Pakkausten turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvät assosiaatiot

yhdistyivät Kiillon rakennustarviketuotteiden tapauksessa pakkausten käyttöön liittyvien vaarojen

kanssa. Turvallisuuteen liittyvät brändiassosiaatiot ovat yleensä toiminnallisia hyötyassosiaatioita,

ja ne liittyvät ihmisen perustarpeisiin (Keller 1993, 4). Näin ollen pakkausten turvallisuuden

voidaan olettaa olevan itsestäänselvyys useimmille kuluttajille. Turvallisuuteen liittyvät kielteiset

assosiaatiot voivat muodostua erityisen haastaviksi esimerkiksi brändin luotettavuuden kannalta.

Tällä seikalla voi olla merkitystä myös vertailtaessa kilpailijoiden pakkauksia keskenään. Tässä

tutkimuksessa yksi haastateltava koki Bostikin seinäliima-astian kulmat vaarallisiksi verrattuna

Kiillon valmisliisteriastiaan. Erään haastateltavan vastauksessa esille nousivat niin ikään Kiillon

valmisliisteriastian muoto sekä pakkauksen informaatio.

”Pyöreet kulmat, ei tuu vahinkoo kellekään jos tippuu jonkun jalalle tai jotain. (...) Tietysti se,

että siellä varotellaan. Että suojakäsineistä tai jotain, että ei saa, että ärsyttääkö silmiä tai onko

allerginen jollekin tai jotain, on kaikkein tärkeimpiä asioita tietysti. (...) Että siellä olis kaikki ne

varotusmerkit mitä, nimenomaan mitä ei saa tehdä.”

Vastaaja 17. Mies, rakennusalan ammattilainen.



62

Kaksi vastaajaa otti huomioon lasten turvallisuuden pakkausten käytössä. Valmisliisteriastian

kannen avattavuus koettiin aikuisille tarpeeksi helpoksi, mutta lapsille liian vaikeaksi ja näin ollen

turvalliseksi. Puulattialakkakanisterin ja Aku de luxe -kanisterin korkit puolestaan olivat erään

vastaajan mielestä lapsille liian helppoja avata.

Kiillon luotettavuus brändinä koettiin myös turvallisuustekijäksi. Erityisesti tuotteen varmuus ja

pakkauksessa olevan informaation luotettavuus yhdistettiin Kiilto-brändiin. Kiilto-brändin

luotettavuuden koettiin vaikuttavan myös tuotteen ostamisen ja käyttämisen helppouteen siinä

mielessä, ettei turvallisuutta tarvitse erityisesti ottaa huomioon. Yksi vastaaja koki myös

valmisliisteriastiassa olevan sinisen värin vahvistavan mielikuvaa pakkauksen luotettavuudesta.

Samoin säkkien kohdalla yksi vastaaja koki Cascon säkin sinisen värin viestiksi luotettavuudesta.

Jälkikäyttö. Valmisliisteriastialle löydettiin haastatteluissa monia käyttömahdollisuuksia

kotitalouksissa varsinaisen pakkauksen sisältämän tuotteen loppumisen jälkeen. Pakkauksen

koettiin sopivan varsinaisen tuotteen käytön jälkeen jonkun muun tuotteen tai tavaran

kuljettamiseen ja säilyttämiseen. Pakkausten roolit kuljetuksen apuvälineinä sekä varastoinnin

mahdollistajina ovat Hooleyn ja Saundersin (1993, 213 214) esittämiä pakkausten päätehtäviä,

mutta Kiillon rakennustarvikepakkausten tapauksessa vastaajat ajattelivat näitä tehtäviä uudesta

näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa haastatellut kuluttajat eivät pitäneet valmisliisteriastian

jälkikäyttöä pakkauksen päätehtävänä, vaan sen sijaan jälkikäyttömahdollisuutta ajateltiin

pakkauksen tuomana lisäarvona.

”Siinä on jälkikäyttöökin. Sen voi tyhjentää. Sitä voi käyttää esimerkiksi, asun rivitalossa, niin

hiekkaa, laittaa hiekkaa ja kylmällä kelillä käyttää sitten. Esimerkiksi sillä tavalla. Tai sitten

laittaa, käyttää pientavaroitten säilytykseen, ja on helppo laittaa päällekkäin ja saavat olla

painavempaakin. Eli ihan hyvä kaikella tavalla.”

Vastaaja 7. Mies, remontoija.

Valmisliisteriastian jälkikäytön mahdollistajina toimivat vastaajien mukaan pakkauksen

suorakaiteen muotoinen malli sekä muovi pakkauksen materiaalina. Pakkauksen jälkikäyttöön

liittyviin assosiaatioihin yhdistyivät myös pakkauksen kestävyys kuljetettaessa sekä säilytettäessä.

Jotkut vastaajat yhdistivät pakkauksen jälkikäyttömahdollisuudet ympäristöystävällisyyteen.

Pakkauksen jälkikäyttöä ajateltiin näissä tapauksissa kierrätyksenä ja pakkauksen

ympäristöystävällisen hävittämisen vaihtoehtona. Ympäristöystävällisyyteen liittyen tuli esiin
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vastausten ainoa kielteinen assosiaatio pakkausten jälkikäytöstä. Tässä tapauksessa vastaaja koki

pakkauksen jälkikäytön kotitaloudessa vaikeaksi.

Pakkauksen jälkikäyttö voi olla ominaisuuksiin liittyvä brändiassosiaatio, sillä se liittyy pakkauksen

toiminnallisuuteen ja on konkreettinen mielleyhtymä. Toisaalta useimpien vastaajien tapauksissa

pakkauksen jälkikäyttö voidaan nähdä myös hyöty-assosiaationa, sillä brändin hyödyt kuvaavat

nimenomaan sitä, miten kuluttajat ajattelevat brändin auttavan tai palvelevan heitä (Del Río ym.

2001, 411). Pakkauksen jälkikäytön voidaan tulkita olevan toiminnallinen hyöty-assosiaatio, sillä

sitä ei käsitelty tässä tutkimuksessa analysoitujen vastausten perusteella ainoastaan

ominaisuustasolla.

Säilytettävyys. Valmisliisteriastian suorakaiteen muotoinen malli yhdistyi haastateltujen kuluttajien

vastauksissa selkeästi pakkauksen säilytettävyyteen ja varastointiin. Suorakaiteen muotoisen

pakkauksen vahvuuksista säilytettävyyden kannalta tulivat esiin pinottavuus usean pakkauksen

tapauksessa, kestävyys pinottaessa, pakkauksen helppo sijoitettavuus varastoon, sekä se seikka, ettei

pakkaus vie varastoitaessa turhaa tilaa muotonsa vuoksi. Suorakaiteen muotoista valmisliisteriastiaa

verrattiin useissa vastauksissa sanko-mallisiin pakkauksiin, joiden säilytettävyydestä syntyi

kielteisiä assosiaatioita. Näin ollen myös Kiillon M1000-sankoa pidettiin huonosti säilytettävänä ja

paljon tilaa vievänä. Vertailtaessa Kiillon valmisliisteriastiaa kilpailijoiden pakkausten kanssa

ainoastaan yksi vastaaja koki Cascon valmisliisteripakkauksen soveltuvan paremmin säilytykseen

korkean ja kapean muodon vuoksi.

Pakkauksen säilytettävyys on brändin ominaisuuksiin liittyvä, epäsuorasti tuotteeseen kohdistuva

assosiaatio. Rakennustarviketuotteiden tapauksessa pakkauksen säilytettävyyttä voidaan pitää myös

yhtenä pakkauksen perustehtävistä (Hooley & Saunders 1993, 213 214). Näin ollen assosiaatiot

pakkauksen säilytettävyydestä ovat myös jossain määrin edellytyksiä pakkauksen olemassa ololle.

Valmisliisteriastian tapauksessa assosiaatiot pakkauksen säilytettävyydestä olivat myönteisiä, joten

voidaan tulkita, että kyseessä oleva pakkauksen perustehtävä toteutuu hyvin. Lisäksi vastaajat

kokivat, että pakkauksen suunnittelussa on otettu huomioon säilytettävyyteen liittyvät seikat, ja

siksi nämä assosiaatiot voivat yhdistyä myös organisatorisiin assosiaatioihin.

Tuotteen säilyvyys. Kiillon valmisliisteriastiaa pidettiin hyvin tuotteen säilyttävänä pakkauksena.

Tiivis kansi koettiin syyksi tuotteen hyvään säilyvyyteen. Tuotteen hyvällä säilyvyydellä koettiin

olevan merkitystä tuotteen myöhemmän käytön kannalta. Hyvän tuotteen säilyvyyden koettiin
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tuottavan myös ajan, rahan ja vaivan säästöjä. Tuotteen säilyvyyteen liittyvät assosiaatiot

yhdistyivät suoraan tuotteisiin kytkeytyviin brändiassosiaatioihin, sillä viitatessaan tuotteen

säilyvyyteen vastaajat arvioivat samalla myös tuotteen ominaisuuksia. Erään vastaajan kuvailussa

tuli ilmi lisäksi organisatorisia assosiaatioita pakkauksen hyvästä suunnittelusta.

”Nää on helppo sulkee, putsata ja laittaa uudestaan kiinni. Että se ei oo kertakäyttötuote sillä

tavalla, että jos sitä jää niin ton (kannen) saa taatusti niin kireelle, että sitä pystyy vielä käyttää

myöhemminkin. Se on, että joku on näissä jaksanu ajatella asian eteenpäin.”

Vastaaja 7. Mies, remontoija.

Tuotteen säilyvyys yhdistyi pakkauksen säilytettävyyteen liittyviin assosiaatioihin, sillä tuotteen

säilyttäminen myöhempää käyttöä varten edellyttää myös pakkauksen varastointia. Lisäksi tuotteen

säilyvyyteen liittyvät assosiaatiot yhdistyivät kannen avattavuuden kanssa, sillä monet vastaajat

kuvailivat kannen avattavuutta ja suljettavuutta kokonaisuutena. Myös pakkauksen kestävyys

yhdistettiin tuotteen säilyvyyteen, koska kannen kestävyyden koettiin vaikuttavan kannen tiiviyteen.

Pakkaus huomion herättäjänä ja erottajana. Jotkut vastaajat kokivat valmisliisteriastian ja

yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkausten väritysten herättävän myönteistä huomiota. Yksi

vastaaja otti huomioon myös kuvien ja kuvioiden roolit huomion herättäjinä. Lisäksi jotkut vastaajat

kokivat Kiilto-brändin herättävän myönteistä huomiota.

Pakkausten rooli huomion herättäjinä yhdistyy Rundhin (2005, 673 674) näkemykseen pakkausten

roolista ostamiseen houkuttelijoina. Tässä tutkimuksessa Kiillon rakennustarvikepakkausten rooli

huomion herättäjinä yhdistyi myös pakkausten tarjoamaan informaatioon. Näkyvä pakkaus saattaa

helpottaa kuluttajien brändin sekä tuotteen valintaa. Näin ollen pakkauksen huomiota herättävät osat

voivat olla joko ominaisuuksiin tai hyötyihin liittyviä brändiassosiaatioita. Erään vastaajan

kuvauksessa tuli ilmi valmisliisteriastian värien merkitys huomion herättäjinä ja pakkauksen

erottajina.

”Ton oikeanpuoleisen (Kiillon valmisliisteriastia) minä niinku ostasin. Se enemmän kiinnostaa

heti, käy silmään. Toi väritys. Väritys on semmonen joka käy silmään. Ton toisen (Bostikin

seinäliima-astia) pinta, niin siinä on toi, valkosessa näkyy lika tossa päällä.”

Vastaaja 14. Mies, remontoija.
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Kiillon rakennustarvikepakkausten rooli huomion herättäjinä kertoo kyseisten pakkausten

onnistumisesta erityisesti markkinointivälineenä. Karjalaisen ja Ramslandin (1992, 28 29) mukaan

huomion herättäminen on nimenomaan yksi pakkausten keskeisistä tehtävistä

markkinointiviestinnän näkökulmasta katsottuna.

Kuvat ja kuviot visuaalisesti. Valmisliisteriastian kuvien ja kuvioiden visuaalisuuteen liittyvät

assosiaatiot olivat jonkin verran ristiriitaisia. Toisaalta jotkut vastaajat pitivät valmisliisteriastian

kuvia ja kuvioita visuaalisesti miellyttävinä tai neutraaleina. Nämä vastaajat kiinnittivät huomiota

sekä valmisliisteriastian tapetti-kuvaan että aaltomaisiin kuvioihin.

”Nehän on ihan idyllisiä kuvia.”

Vastaaja 43. Nainen, remontoija.

Toisaalta jotkut vastaajat liittivät valmisliisteriastian kuviin ja kuvioihin kielteisiä visuaalisuuteen

liittyviä assosiaatioita.

”En nyt kukkatapettia henkilökohtaisesti olis valinnu tonne taustaksi.”

Vastaaja 25. Nainen, uudisrakentaja.

Kaikki kielteiset kuviin ja kuvioihin liittyvät assosiaatiot kytkeytyivät valmisliisteriastian tapetti-

kuvaan.

Havaittu laatu. Kuluttajien havaitsema laatu voi ilmetä aikaisempien kokemusten perusteella

brändistä. Assosiaatiot havaitusta laadusta voivat syntyä myös laatuvihjeiden perusteella. (Aaker

1996, 17 20) Tässä tutkimuksessa ilmi tulleissa havaittuun laatuun liittyvissä assosiaatioissa

pakkaukset toimivat laatuvihjeinä, mutta myös Kiilto-brändiin liitettiin kokemuksiin perustuvia

assosiaatioita laadusta.

Kiillon valmisliisteriastiaan sekä yleisesti tarkastelukohteina olleisiin Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin liittyvät assosiaatiot havaitusta laadusta viestivät pakkauksen ja

tuotteen korkeasta laatutasosta. Pakkausten värit sekä yleinen huoliteltu ulkomuoto yhdistyivät

pakkausten rooliin laatuvihjeenä. Valmisliisteriastian laadukkaana piirteenä pidettiin myös sen

kestävyyttä. Kiilto-brändiin perustuvilla kokemuksilla oli siis myös myönteisiä vaikutuksia

havaittuun laatuun.
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Havaittu laatu perustuu kuluttajan panostuksen ja sen kautta saadun hyödyn vertailuun (Järvi 2001,

14). Kiillon valmisliisteriastian tapauksessa laadun katsottiin korreloivan korkean hintatason

kanssa. Laadukkaan ja kalliin sekä laaduttoman ja halvan pakkauksen erot tulivat esille erityisesti

vertailtaessa Kiillon valmisliisteriastiaa kilpailijoihin. Kiiltoa pidettiin laadukkaampana sekä

kalliimpana verrattuna sekä Bostikiin että Cascoon. Lisäksi kotimaisuudella oli merkitystä korkean

laadun assosiaatioiden kannalta. Näin ollen voidaan tulkita, että jotkut kuluttajat voivat olla valmiita

maksamaan Kiillon tuotteista kalliimpaa hintaa kuin muista rakennustarviketuotteista laadun sekä

siihen liittyvän kotimaisuuden ja brändin imagon perusteella.

Havaitun laadun assosiaatioiden tyyppiryhmään liitettiin haastattelujen vastausten analyysissä vain

ne vastaukset, joissa laatu mainittiin erikseen. On kuitenkin otettava huomioon, että havaittu laatu

saattoi kuitenkin ilmetä myös epäsuorasti muiden assosiaatioiden yhteydessä.

Hintaluokka. Kiillon valmisliisteriastia muodosti assosiaatioita tuotteen sekä brändin kalliista

hinnasta verrattuna kilpailijoihin. Assosiaatiot tuotteen ja brändin hinnasta syntyivät nimenomaan

juuri vertailussa sekä Cascon että Bostikin vastaaviin tuotteisiin, joita pidettiin halvempina.

Yhteensä kymmenen vastaajaa kertoi erityisesti hinnan vaikuttavan ostopäätökseensä. Näistä

vastaajista viisi liitti Kiillon valmisliisteriastiaan brändiassosiaatioita kalliista hinnasta. Assosiaatiot

Kiillon kalliimmista hinnoista olivat kuitenkin pääosin myönteisiä ja ne erottivat Kiillon

myönteisellä tavalla kilpailijoistaan.

”Tietysti mä aattelen liisteriä, kun mä tunnen Kiilto-nimen. Mä heti aattelin, että tää (Cascon

valmisliisteriastia) on halvempi versio. Mä ottaisin tuon (Kiillon valmisliisteriastia).”

Vastaaja 20. Nainen, remontoija.

Osa hintaluokkaan kytkeytyvistä assosiaatioista syntyi Kiilto-brändin perusteella. Kiillon pakkausta

pidettiin kalliimpana, koska Kiilto oli merkkinä kuluttajille tutumpi ja Kiilto-brändiin liitettiin

assosiaatioita korkeasta laadusta. Kotimaisuuden arveltiin myös nostavan tuotteen hintaa. Hieman

yllättävänä voidaan pitää edellä mainituissa assosiaatioiden yhteyksissä brändin tunnettuuden

vaikutusta arvioituun hintaluokkaan. Kiillon tapauksessa brändin tunnettuudella voidaan kuitenkin

tulkita olevan vaikutusta hintaluokkaan liittyviin assosiaatioihin. Toisaalta voidaan tulkita, että

tunnettuudella ja läheisyydellä voitiin viitata epäsuorasti myös brändin kotimaisuuteen, jonka

puolestaan arvioitiin vaikuttavan brändin kalliimpaan hintatasoon.
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Pakkaukset voivat viestiä myös ulkomuodollaan brändin rahallisesta arvosta ja hintatasosta

(Schoormans & Robben 1997, 272). Raninen ja Rautio (2003, 299 303) esittävät, että pakkauksen

elementeistä erityisesti pakkauksen värit sekä nimen koko vaikuttavat assosiaatioihin brändin

hintaluokasta. Tässä tutkimuksessa ilmi tulleista pakkauksen hintaan liittyneistä assosiaatioista yksi

perustui pakkauksen väreihin. Kyseisessä tapauksessa Kiillon valmisliisteriastian värikkyys tuotti

assosiaatioita kalliista hinnasta. Sen sijaan pakkauksessa olevan nimen kokoon ei tässä

tutkimuksessa tehdyissä haastatteluissa viitattu hintaluokkaan liittyvien assosiaatioiden yhteydessä.

Pakkauksen muotoilu vaikutti yhdessä tapauksessa assosiaatioihin tuotteen ja brändin kalliista

hintatasosta.

Muut brändit. Kiillon valmisliisteriastia muodosti joitakin assosiaatioita myös muista merkeistä

kuin Kiilto-brändistä. Ilmiössä on kyse Hendersonin ym. (1998, 316 322) esittämästä

assosiaatioiden päällekkäisestä positiosta, joka voi muodostua eri brändien kesken. Eri brändeihin

liittyvien assosiaatioiden päällekkäisten positioiden huomioon ottaminen on tärkeää, koska brändien

assosiaatioverkot yhdistyvät päällekkäisten assosiaatioiden kautta. Tämä tarkoittaa, että jokin

muihin brändeihin liittyvistä assosiaatioista voi yhdistyä epäsuorasti myös Kiiltoon. Kiillon

tapauksessa voidaan kuitenkin olettaa, että havaitut päällekkäiset positiot eivät olleet

assosiaatioiden kokonaisuuden kannalta kaikista merkittävimpiä. Vaikka tämä seikka on otettava

huomioon, kaikkia muiden brändien kanssa yhteisiä assosiaatioita on vaikea arvioida.

Haastattelujen perusteella syntyi yksi assosiaatio Kiillon suoraan kilpailijaan. Kyseisessä

tapauksessa vastaaja kertoi käyttäneensä aikaisemmin Kiillon Erikeeper-liimapakkausta, joka

todellisuudessa on Akzo Nobelin valmistama ja markkinoima tuote. Suoriin kilpailijoihin liittyvät

brändiassosiaatiot voivat vahvistaa assosiaatioita brändin tuotekategoriasta. Muiden kuin suorien

kilpailijoiden brändeihin liittyneiden assosiaatioiden voidaan myös kuitenkin olettaa sekä

vahvistavan että heikentävän tuotekategoriaan kytkeytyviä mielleyhtymiä. (Herr ym. 1996,

137 140)

Erään vastaajan mielleyhtymien valmisliisteriastian kuvasta voidaan tulkita tukevan assosiaatioita

pakkauksen sisustuksellisesta käyttötarkoituksesta.

”Tuo on tommonen Avotakka-kuva. Avotakka-lehdestä. Tai näistä, nykyään kun tulee näitä

sisustusohjelmia tv:stä. Suurin piirtein semmonen tulee mieleen. Mitä näitä Innoo ja näitä on.”

Vastaaja 42. Mies, rakennusalan ammattilainen.
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Sekä Avotakka-lehti että television Inno-ohjelma keskittyvät selkeästi sisustukseen ja näin ollen

niiden yhdistyminen Kiillon valmisliisteriin voi heijastaa assosiaatioita tuotteen käytön

lopputuloksesta sekä sisustukseen liittyvästä tuotekategoriasta.

Valmisliisteriastian sininen ja vihreä väritys tuottivat assosiaatioita samoja väriyhdistelmiä

käyttävistä polttoaineyhtiö Neste Oilista sekä energiayhtiö Fortumista. Assosiaatiot kaukana

rakennustarvikkeista olevista brändeistä eivät vahvista mielikuvia pakkauksen, tuotteen ja brändin

tuotekategoriasta. Edellä mainitut Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot

eivät siis myöskään ole ainutlaatuisia eli ainoastaan Kiillolle tunnusomaisia (Keller 2003b, 73 74).

Toisaalta on otettava huomioon, että sinivihreästä värityksestä syntyi joillekin vastaajille myös

assosiaatioita Kiillolle ominaisista väreistä, joten arviot värityksen ainutlaatuisuudesta eivät voi

perustua kovin vahvasti muihin brändeihin liittyviin assosiaatioihin. Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden ainutlaatuisuutta käsitellään

yleisemmällä tasolla tarkemmin brändiassosiaatioiden ulottuvuuksia käsittelevässä luvussa.

Materiaalit. Yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkauksia tarkasteltaessa kaksi haastateltavaa otti

huomioon muovin pakkausten materiaalina ilman, että kyseinen seikka liitettiin mihinkään muuhun

assosiaatioon haastattelijan esittämistä lisäkysymyksistä huolimatta. Tällaisilla vastauksilla voi olla

merkitystä erityisesti arvioidessa pakkausten tärkeimpiä sekä keskeisimpiä elementtejä. Pakkausten

elementtien tärkeyttä sekä keskeisyyttä analysoidaan luvussa, jossa käsitellään

rakennustarvikepakkausten ominaispiirteitä ja niiden yhdistymistä brändiassosiaatioihin.

Pakkausuudistus. Yksi vastaaja otti huomioon Kiillon rakennustarvikepakkausten uudistuksen

tarkastellessaan Kiillon rakennustarvikepakkausten kokonaisuutta. Tässä tapauksessa kyseessä oli

rakennusalan ammattilainen, joka oli aikaisemmin käyttänyt Kiillon rakennustarviketuotteita.

Lisäksi yksi vastaaja otti huomioon lasikuitutapettiliiman uudistuneen nimen. Myös kyseinen

vastaaja oli käyttänyt Kiillon rakennustarviketuotteita, ja nimenomaan lasikuitutapettiliimaa

aikaisemmin.  Uudistukset voivat tuottaa brändiassosiaatioita organisaation uudistumiskyvystä tai

ne voivat liittyä nykyaikaisuuteen ja muodikkuuteen yhdistyviin brändiassosiaatioihin.

Pakkaus inspiraation lähteenä. Yksi vastaaja koki Kiillon valmisliisteriastian remontoimisen sekä

sisustamisen rohkaisijana sekä inspiroijana. Pakkauksen kokeminen inspiraation lähteenä voi olla

kuluttajalle Kellerin (1993, 4) jaottelun mukaan joko kokemuksellinen tai symbolinen hyöty. Sekä

pakkauksen värit että kuvat tulivat esille vastaajan tulkinnassa.
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”Silleen, että tavallaan niinkun rohkeemmin, että uskaltais käyttää värejä ja sen semmosta. Sit

siinä on toi mallikin tossa, että tossa (Cascon valmisliisteriastia) on vaan joku valkonen. (…)

Varmaan sitten kun lähtee jotain tekemään, niin sitä hakee jo jotain semmosta piristystä, et

valkosta nyt aina on. Semmonen kodikkuus, mikä siinä sillä tavalla, vähän sitä lopputulosta.”

Vastaaja 40. Nainen, uudisrakentaja.

Tässä tutkimuksessa ilmi tulleen tapauksen kohdalla pakkauksen kokeminen inspiraation lähteenä

voi yhdistyä kuluttajan myönteisiin tunteisiin brändistä ja pakkauksesta tai kyseinen

brändiassosiaatio voi kytkeytyä kuluttajan haluun ilmaista itseään sisustuksen kautta. Pakkauksen

inspiroivaan ulkomuotoon liittyvät brändiassosiaatiot voivat myös vahvistaa kuluttajan ja brändin

välistä suhdetta, sillä kuluttaja voi kokea brändin edistävän omaa elämäntyyliään ja tavoitteitaan

(Aaker 1997, 345 355).

4.1.2 Rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatioiden ulottuvuudet

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot vaihtelivat voimakkuudeltaan,

myönteisyydeltään sekä ainutlaatuisuudeltaan. Lisäksi brändiassosiaatioissa tunnistettiin

kognitiivisia sekä affektiivisia ulottuvuuksia. Brändiassosiaatioista löydettiin myös abstrakteja sekä

monimutkaisia kokonaisuuksia.

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden voimakkuutta analysoitiin

tarkastelemalla kunkin brändiassosiaation määrää sekä saatavuutta muistista. Näin ollen otettiin

huomioon kuhunkin brändiassosiaatioon viitattujen kertojen määrä sekä se, kuinka monta prosenttia

viittauksista oli ensimmäisenä mieleen tulevia eli ensisijaisia assosiaatioita. Valmisliisteriastiaan ja

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin yleisesti liittyvien brändiassosiaatioiden tapauksessa

ensisijaisiksi assosiaatioiksi määriteltiin kysymysten 1, 2 ja 5 vastaukset, koska valmisliisteriastiaa

tarkasteltiin haastatteluissa melko laajasti. Sen sijaan saneerauslaastisäkin ensisijaisina

assosiaatioina otettiin huomioon kysymyksen 4 ensimmäisenä mainitut assosiaatiot.

Liitteessä 4 esitetyn taulukon perusteella voidaan tulkita, että vahvimmat Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin yleensä ja erityisesti valmisliisteriastiaan liittyvät brändiassosiaatioiden

kategoriat yhdistyivät informaatioon, pakkausten väreihin visuaalisina elementteinä, pakkausten

käytettävyyteen, brändin käyttäjiin ja käyttötilanteisiin, pakkausten kuljetettavuuteen sekä Kiilto-
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brändiin. Kiillon saneerauslaastisäkkiin liittyvät vahvimmat brändiassosiaatioiden kategoriat olivat

kuljetettavuus, värit visuaalisesti, informaatio sekä pakkauksen koko.

Taulukossa 4 on esitetty Kiillon valmisliisteriastiaan ja rakennustarvikepakkauksiin yleensä liittyvät

voimakkaimmat varsinaiset brändiassosiaatiot. Suurin osa voimakkaimmista brändiassosiaatioista

kohdistui valmisliisteriastiaan. Taulukkoon 4 on merkitty tähdellä ne brändiassosiaatiot, jotka

kohdistuivat yleisesti tarkasteltuihin Kiillon rakennustarvikepakkauksiin, eli valmisliisteriastian,

lasikuitutapettiliima-astian, M1000-sankon, puulattialakkakanisterin ja Aku de luxe -kanisterin

muodostamaan kokonaisuuteen.  Taulukossa 4 ei ole otettu huomioon haastattelukysymyksiä 7 ja

11.

Taulukko 4 Kiillon valmisliisteriastiaan ja rakennustarvikepakkauksiin yleensä liittyvät voimakkaimmat
brändiassosiaatiot

Brändiassosiaatio
Viittaus-

ten
määrä

Ensi-
sijaisten

viittausten
määrä

Ensi-
sijaisten

viittausten
suhde (%)

*Nimestä/etuetiketistä näkee selkeästi mihin tuote on tarkoitettu 25 4 16
Kuvat ja kuviot selventävät ja tukevat muuta informaatiota 22 0 0
Tuotetta voi käyttää helposti suoraan pakkauksesta 20 9 45
Helppo kantaa ja kuljettaa kantokahvan vuoksi 18 5 28
*Kokonaisuutena miellyttävät värit 16 6 38
*Kiilto brändinä tuttu ja hyvä, herättää huomion 16 12 75
Kääntöpuolen teksti liian pienellä 14 1 7
Mahdollisuuksia jälkikäyttää pakkausta 13 8 62
Kääntöpuolen ohjeet riittävät 12 0 0
Kotikäyttöön, remontoimiseen ja sisustamiseen tarkoitettu 12 5 42
Viiden litran koko pieniin kodin remontteihin sopiva 11 2 18
*Nimestä/etuetiketistä ei näe selkeästi mihin tuote on tarkoitettu 9 1 11
Tiivis kansi ja hyvä suljettavuus 9 1 11
*Kiilto brändinä suomalainen 8 6 75
*Pakkauksen värit tuovat mieleen suomalaisuuden 8 4 50

Kuten taulukosta 4 käy ilmi, eniten viitattiin valmisliisteriastian nimen ja etuetiketin selkeyteen.

Lisäksi informaation kategoriaan kuuluva brändiassosiaatio valmisliisteriastian kuvien ja kuvioiden

roolista informaation tukijoina mainittiin usein. Näiden informaatioon liittyvien

brändiassosiaatioiden yleisyyteen vaikutti olennaisesti se, että informaatio oli yksi

haastatteluteemojen erityistarkastelukohteista. Näin ollen kaikki vastaajat mainitsivat jonkun

informaatioon liittyvän assosiaation. Lisäksi pakkauksen nimen sekä etuetiketin selkeyteen

viitanneista vastaajista vain 16 prosenttia viittasi kyseiseen seikkaan ensimmäisenä assosiaationaan.

Kuviin ja kuvioihin informaation tukijoina ei viitattu ensimmäisenä mieleen tulevana assosiaationa

kertaakaan. Toisaalta melko moni vastaaja piti pakkauksen nimeä ja etuetikettiä myös epäselvänä.
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Näin ollen tähän seikkaan liittyvät brändiassosiaatiot olivat kokonaisuutena katsottuna ristiriitaisia.

Pakkauksen informaatiota voidaan pitää melko vahvana Kiillon valmisliisteriastiaan liittyvänä

assosiaationa, mutta ei kuitenkaan kaikista vahvimpana. Voidaan kuitenkin päätellä, että

informaatioon liittyvistä assosiaatioista valmisliisteriastian nimi, etuetiketti sekä kuvat ja kuviot

olivat vastaajien mielestä tärkeimpiä tekijöitä ja niihin liittyvät assosiaatiot olivat pääosin

myönteisiä. Sen sijaan yksi voimakkaimmista assosiaatioista liittyi kielteisesti valmisliisteriastian

kääntöpuolen tarjoamaan informaatioon. 14 vastaajaa koki, että pakkauksen kääntöpuolen teksti on

esitetty liian pienessä koossa. Toisaalta tätä seikkaa ei mainittu kuin kerran ensimmäisenä mieleen

tulevana assosiaationa. Lisäksi 12 vastaajaa piti kääntöpuolen tekstiä kuitenkin riittävänä.

Valmisliisteriastian käytettävyyteen kytkeytyvä tuotteen hyvä otettavuus nousi erittäin vahvaksi

brändiassosiaatioksi. Sen lisäksi, että tuotteen otettavuus mainittiin usein, 45 prosentille eli lähes

puolelle seikan maininneista kyseinen assosiaatio tuli mieleen ensimmäisenä tarkasteltaessa

pakkausta. Näin ollen voidaan sanoa, että tuotteen hyvä otettavuus oli vahvin valmisliisteriastiaan

liittyvä brändiassosiaatio.

Valmisliisteriastian kuljetettavuutta voidaan myös pitää yhtenä voimakkaimmista assosiaatioista,

koska kuljetettavuudesta ei esitetty haastattelussa yhtään suoraa kysymystä. Lisäksi ensisijaisten

viittausten suhde valmisliisteriastian kuljetettavuuteen liittyen oli melko suuri verrattuna

esimerkiksi informaatioon liittyvien assosiaatioiden ensisijaisiin viittauksiin.

Valmisliisteriastian sekä yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkausten miellyttävä värimaailma nousi

yhdeksi voimakkaimmista assosiaatioista, vaikka aiheesta esitettiinkin suora kysymys

haastatteluissa. 38 prosenttia värien kokonaisuutta miellyttävänä pitäneistä vastaajista mainitsi

seikan ensimmäisenä tarkastellessaan Kiillon valmisliisteriastiaa tai rakennustarvikepakkauksia

yleensä. Värien kokonaisuutena miellyttävään visuaalisuuteen liittyi lisäksi muita hyvin

samantyyppisiä brändiassosiaatioita, kuten värien raikkaus ja pirteys, selkeys, sinivalkoisen

väriyhdistelmän miellyttävyys, sekä mielleyhtymät kesään. Nämä assosiaatiot käsiteltiin tässä

tutkimuksessa erillisinä tekijöinä, mutta niiden voidaan tulkita tukevan värien visuaalisen

kokonaisuuden assosiaatiota. Värit nousivat siis valmisliisteriastian sekä yleisesti Kiillon

rakennustarvikepakkausten visuaalisen ulkomuodon keskeisimmiksi tekijöiksi. Muut pakkauksen

elementit eivät liittyneet yhtä vahvasti nimenomaan pakkauksen esteettiseen visuaalisuuteen.
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Kiillon tunnettuus sekä myönteinen olemassa oleva imago mainittiin yleisesti usein, ja lisäksi 75

prosenttia kyseiseen seikkaan viitanneista vastaajista mainitsi assosiaation ensimmäisenä mieleen

tulevana tekijänä. Kiillon tunnettuuteen ja myönteiseen olemassa olevaan imagoon viitattiin

ensisijaisesti kaikista useimmin verrattuna muihin brändiassosiaatioihin. Näin ollen Kiillon

tunnettuus ja myönteinen olemassa oleva imago nousivat myös erittäin vahvoiksi assosiaatioiksi.

Valmisliisteriastiaan liittyivät voimakkaasti myös pakkauksen jälkikäyttömahdollisuudet, joihin

viitattiin lisäksi ensisijaisesti usein. Valmisliisteriastian ja tuotteen kotitarvekäyttöön liittyviä

assosiaatioita tukivat viiden litran pakkauksen kokoon liittyvät assosiaatiot, joten nämä assosiaatiot

vahvistivat toinen toisiaan. Kiilto-brändin suomalaisuus sekä pakkausten suomalaisuuteen viittaava

ulkomuoto tukivat samoin toisiaan, ja näin ollen voidaan siis todeta, että Kiillon valmisliisteriin

sekä Kiillon rakennustarviketuotteisiin yleensä liitetty suomalaisuus oli yleisellä tasolla voimakas

assosiaatio. Sen sijaan valmisliisteriastian tiivis kansi ja hyvä suljettavuus olivat melko voimakkaita

assosiaatioita, mutta eivät kuitenkaan yhtä voimakkaita kuin suomalaisuuteen liittyvät assosiaatiot.

Taulukossa 5 on esitetty Kiillon saneerauslaastisäkkiin liitetyt voimakkaimmat brändiassosiaatiot.

Taulukko 5 Kiillon saneerauslaastisäkkiin liittyvät voimakkaimmat brändiassosiaatiot

Brändiassosiaatio Viittausten
määrä

Ensisijaisten
viittausten

määrä

Ensisijaisten
viittausten suhde

(%)
Helppo kuljettaa kantokahvan vuoksi 23 12 52
Kiillon säkki pienempi verrattuna Cascoon 12 6 50
Tuotteen nimi kertoo selvästi mitä pakkaus sisältää 10 4 40
Värit visuaalisesti epämiellyttävät 8 5 63
Kahva heikon oloinen 7 1 14
Värit visuaalisesti miellyttävät 6 3 50
Hankala avata, Casco helpompi 6 3 50
Näyttää lemmikkieläintuotteelta 5 5 100

Selkeästi voimakkaimmaksi assosiaatioksi saneerauslaastisäkin kohdalla nousi pakkauksen helppo

kuljetettavuus. Saneerauslaastisäkin pieni koko verrattuna Cascon Multifix-säkkiin oli toiseksi

voimakkain assosiaatio, mutta se ei ollut läheskään yhtä voimakas kuin säkin kuljetettavuus.

Tuotteen nimen tarjoama informaatio oli lähes yhtä voimakas kuin säkin pieneen kokoon liittyvät

brändiassosiaatiot. Toistensa kanssa ristiriidassa olevat assosiaatiot säkin värien miellyttävyydestä

ja epämiellyttävyydestä nousivat molemmat voimakkaimpien assosiaatioiden joukkoon. Hieman

voimakkaampi assosiaatio oli kuitenkin värien visuaalinen epämiellyttävyys. Lisäksi voimakkaita

assosiaatioita olivat myös saneerauslaastisäkin kahvan heikko kestävyys, säkin hankala avattavuus

sekä tuotteen kuuluminen lemmikkieläintuotteiden tuotekategoriaan.
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Sekä valmisliisteriastian, yleisellä tasolla Kiillon rakennustarvikepakkausten että

saneerauslaastisäkin tapauksissa kaikista vahvimmat brändiassosiaatiot olivat myönteisiä.

Laajemmin tarkasteltuna valmisliisteriastian ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkausten

voimakkaimmista assosiaatioista kielteisiä olivat valmisliisteriastian informaatioon liittyvät

assosiaatiot kääntöpuolen tekstin pienestä koosta sekä nimen tai etuetiketin selkeydestä.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa voimakkaimmista assosiaatioista kielteisiä olivat värien

visuaalinen epämiellyttävyys, kahvan heikko kestävyys, hankala avattavuus ja tuotteen liittäminen

lemmikkieläintuotteiden kategoriaan.

Valmisliisteriastian ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkausten voimakkaimmista assosiaatioista

ainutlaatuisia verrattuna tarkastelukohteena olleisiin kilpailijoihin olivat valmisliisteriastiaan liitetty

tuotteen hyvä otettavuus, kokonaisuutena visuaalisesti miellyttävät värit, valmisliisteriastian

jälkikäyttömahdollisuudet, valmisliisteriastian kotitarvekäyttö käyttötilanteena, Kiillon tuttuus ja

myönteinen olemassa oleva imago sekä suomalaisuus. Nämä assosiaatiot olivat sellaisia, joiden

kohdalla vastaajat painottivat vertailua tarkastelukohteena olleisiin kilpailijan pakkauksiin.

Ainutlaatuisten brändiassosiaatioiden koettiin toteutuvat ainoastaan tarkastelluissa Kiillon

pakkauksissa, eikä lainkaan vertailukohteena olleissa kilpailijoiden pakkauksissa.

Valmisliisteriastiaan ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liitetyt ainutlaatuiset

brändiassosiaatiot olivat siis myös myönteisiä. Saneerauslaastisäkin tapauksessa kaikki

voimakkaimmat assosiaatiot olivat myös ainutlaatuisia. Vaikka yleensä ainutlaatuiset

brändiassosiaatiot erottavat brändin myönteisellä tavalla kilpailijoista (Keller 1993, 6; 2003b,

73 74), Kiillon saneerauslaastisäkin tapauksessa osa voimakkaimmista ainutlaatuisista

brändiassosiaatioista oli kielteisiä, joten nämä assosiaatiot erottivat brändin kielteisellä tavalla

kilpailijoista.

Kellerin (1993, 5; 2003b, 72 73) mukaan sekä brändiassosiaatioiden vahvuus, myönteisyys että

ainutlaatuisuus vaikuttavat ostopäätökseen liittyvään valintaan. Valmisliisteriastian tapauksessa 48

henkilöä valitsi pakkauksen perusteella Kiillon tuotteen ja kaksi henkilöä vertailukohteena olleen

Cascon tuotteen. Kukaan vastaajista ei valinnut vertailukohteena ollutta Bostikin tuotetta

pakkauksen perusteella. Saneerauslaastisäkin tapauksessa valinnat jakaantuivat selkeästi enemmän.

30 vastaajaa valitsi Kiillon tuotteen pakkauksen perusteella, ja 20 vastaajaa valitsi Cascon Multifix-

säkin. Valintoihin vaikuttivat brändiassosiaatioiden vahvuuden ja myönteisyyden lisäksi

assosiaatioiden ainutlaatuisuus verrattuna tarkastelukohteena olleeseen kilpailijan pakkaukseen.

Suurin osa vastaajista valitsi tuotteen sellaisten pakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden
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perusteella, jotka olivat kunkin kuluttajan mielessä sekä vahvoja, myönteisiä että ainutlaatuisia

verrattuna kilpailijan pakkaukseen. Kiillon tunnettuus ja olemassa oleva imago vaikuttivat

valmisliisteriastian kohdalla 11 vastaajan ja saneerauslaastisäkin kohdalla kuuden vastaajan

tekemään valintaan. Voidaan päätellä, että osassa tapauksista valintapäätökseen vaikutti asenne

Kiilto-brändiä kohtaan.

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden kognitiiviset ulottuvuudet

sisälsivät rationaalisia ja konkreettisia tekijöitä (Da Silva & Alwi 2006, 294). Näin ollen

rakennustarvikepakkausten kognitiiviset ulottuvuudet kytkeytyivät erityisesti pakkausten

konkreettisiin ominaisuuksiin ja hyötyihin. Kognitiivisia ulottuvuuksia sisältyi erityisesti

pakkausten käytettävyyteen, kuljetettavuuteen, säilytettävyyteen, kokoon, kestävyyteen ja tuotteen

säilyvyyteen liittyviin brändiassosiaatioihin. Tutkimuksessa havaittiin, että monimutkaisimmat ja

abstrakteimmat brändiassosiaatiot kytkeytyivät affektiivisia ulottuvuuksia sisältäviin

brändiassosiaatioihin. Erityisesti Kiillon olemassa olevaan imagoon sisältyi affektiivisia

ulottuvuuksia. Monet vastaajat kuvailivat Kiilto-brändin läheisyyttä, tuttuutta ja kotoisuutta

tunnepitoisella tavalla. Lisäksi Kiilto-brändin suomalaisuuteen liittyi affektiivisia ulottuvuuksia.

Eräs vastaaja kuvaili suomalaisuuteen liittyviä affektiivisia ulottuvuuksia valmisliisteriastian värien

kautta.

”Tietyllä tavalla toi sinivalkonen pakkaus, eli Kiillon, viestii tai symbolisoi jollain tavalla

puhtautta. (…) Puhtaus, ja semmonen niinku, se herättää niinkun luottamusta, nuo värit.

Sinivalkonen nyt siis on, siis Suomen värit, niin ehkä sen takia.”

Vastaaja 38. Nainen, sisustaja.

Kiillon rakennustarvikepakkausten tapauksessa tulee esiin Blochin (1995, 17 28) esittämä

havainto, jonka mukaan kuluttajat reagoivat pakkauksen ulkomuotoon sekä kognitiivisilla että

affektiivisilla tasoilla. Tässä tutkimuksessa vastaajat reagoivat Kiillon saneerauslaastisäkin

ulkomuotoon kognitiivisella tasolla liittämällä tuotteen lemmikkieläintuotteiden tuoteryhmään.

Ristiriitaiset tulokset säkin väreihin liittyvistä tulkinnoista puolestaan heijastavat Blochin esityksen

mukaisia pakkauksen estetiikkaan kytkeytyviä affektiivisia reaktioita. Tämän tutkimuksen tulokset

vahvistavat Blochin havaintoja siitä, että ihmisten tulkinnat esteettisyydestä ovat subjektiivisia.

Näin ollen yrityksen on vaikea vaikuttaa pakkausten estetiikkaan siten, että kaikki kuluttajat

pitäisivät pakkauksen ulkomuotoa miellyttävänä. Kuitenkin voidaan todeta, että pakkauksen

ulkomuoto on onnistunut paremmin valmisliisteriastian ja yleisesti Kiillon
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rakennustarvikepakkausten kohdalla, kuin saneerauslaastisäkin kohdalla, sillä valmisliisteriastian ja

yleisesti tarkasteltujen Kiillon rakennustarvikepakkausten ulkomuotoa pidettiin enimmäkseen

visuaalisesti miellyttävänä tai neutraalina. Valmisliisteriastian ja yleisesti Kiillon

rakennustarvikepakkausten kohdalla ei siis syntynyt yhtä vahvasti ristiriitaisia tuloksia pakkauksen

ulkomuodosta, kuin saneerauslaastisäkin tapauksessa. Kuitenkin myös valmisliisteriastiaan ja

yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät arviot pakkauksen ulkomuodon

esteettisyydestä sisälsivät affektiivisia ulottuvuuksia.

4.1.3 Rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändin assosiaatioverkot ja brändikartat

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändin assosiaatioverkot muodostuvat vahvojen ja

melko vahvojen brändiassosiaatioiden sekä niiden yhdistelmien kautta. Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin liittyviksi ydinbrändiassosiaatioiksi valittiin kaikki myös vahvimmiksi

luokitellut assosiaatiot. Ydinbrändiassosiaatiot ovat assosiaatioista vahvimpia ja keskeisimpiä.

Assosiaatio on sitä keskeisempi, mitä enemmän yhteyksiä sillä on muihin assosiaatioihin. (John ym.

2006, 553) Kiillon valmisliisteriastian ja rakennustarvikepakkausten yleisesti vahvimmiksi

brändiassosiaatioiksi luokitelluista assosiaatioista eniten yhteyksiä muihin assosiaatioihin voidaan

tulkita olevan Kiillon tunnettuuteen ja myönteiseen imagoon liittyvillä assosiaatioilla. Näin ollen

Kiillon olemassa olevan tunnettuuden ja imagon voidaan olettaa olevan yksi tärkeimmistä Kiillon

valmisliisteriastiaan ja rakennustarvikepakkauksiin yleensä liittyvistä brändiassosiaatioista. Toiseksi

eniten yhteyksiä muihin assosiaatioihin oli valmisliisteriastian jälkikäyttöön kytkeytyvällä

assosiaatiolla. Muiden Kiillon valmisliisteriastian ja rakennustarvikepakkausten yleensä

vahvimmiksi luokitelluiden brändiassosiaatioiden voidaan myös tulkita olevan melko keskeisiä.

Voimakkaimmista assosiaatioista ainoastaan valmisliisteriastiaan kytkeytynyt tuotteen

otettavuuteen liittyvä assosiaatio ei ollut kovin keskeinen, mutta kyseinen tekijä voidaan silti

luokitella ydinbrändiassosiaatioksi, sillä tuotteen otettavuus oli erittäin vahva assosiaatio.

Johnin ym. (2006, 555) esittämän analyysin mukaisesti voimakkaimmin Kiillon

valmisliisteriastiaan sekä rakennustarvikepakkauksiin yhdistyivät Kiillon tunnettuuteen sekä

myönteiseen imagoon ja kotimaisuuteen liittyvät brändiassosiaatiot. Valmisliisteriastian tapauksessa

myös pakkauksen jälkikäyttöön liittyvät assosiaatiot yhdistyivät kyseiseen pakkaukseen

voimakkaasti. Näiden vahvimpien assosiaatioiden ensisijaisten viittausten suhde on yli 50

prosenttia.



76

Kuviossa 6 on esitetty Kiillon valmisliisteriastiaan sekä Kiillon rakennustarvikepakkauksiin yleensä

liittyvä brändikartta. Kartta kuvaa pääasiassa Kiillon valmisliisteriastiaan liitettyjä

brändiassosiaatioita. Sellaiset brändiassosiaatiot, jotka liitettiin myös yleisesti tarkasteltuihin Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin, on merkitty tähdellä. Kartassa ydinbrändiassosiaatiot on merkitty

ympyröimällä ne ehjillä viivoilla. Vahvasti Kiillon valmisliisteriastiaan ja Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin yleensä liittyvät, sekä toisiin brändiassosiaatioihin liittyvät assosiaatiot

on yhdistetty kaksinkertaisilla viivoilla. Lisäksi muiden kuin ydinbrändiassosiaatioiden

yhdistyminen pakkauksiin on merkitty katkoviivoilla.

Kuvio 6 Kiillon valmisliisteriastian ja yleisellä tasolla rakennustarvikepakkausten assosiaatioverkkoa kuvaava
brändikartta

Saneerauslaastisäkkiin yhdistyivät voimakkaimmin Johnin ym. (2006, 555) esittämän analyysin

perusteella helppo kuljetettavuus, säkin pieni koko verrattuna Cascon Multifix-säkkiin sekä värien

visuaalinen epämiellyttävyys. Kiillon saneerauslaastisäkkiin liittyvä brändikartta on esitetty

Kuviossa 7.
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Kuvio 7 Kiillon saneerauslaastisäkin assosiaatioverkkoa kuvaava brändikartta

Saneerauslaastisäkin tapauksessa keskeisin ja voimakkain brändiassosiaatio oli kuljetettavuus.

Kaikki muutkin vahvat tai keskeiset assosiaatiot valittiin ydinbrändiassosiaatioiksi.

Saneerauslaastisäkin assosiaatioverkossa havaittiin yksi merkittävä ristiriitaisuus, jonka vuoksi

brändikartassa värien visuaalisuuteen liittyvät ydinbrändiassosiaatiot ovat toisensa pois sulkevia.

Sekä värien visuaalinen miellyttävyys että epämiellyttävyys luokiteltiin ydinbrändiassosiaatioiksi,

ja siksi molemmat tekijät merkittiin myös brändikarttaan.

4.2 Rakennustarvikepakkausten ominaispiirteet ja niiden yhdistyminen

brändiassosiaatioihin

4.2.1 Rakennustarvikepakkausten elementit

Kiillon valmisliisteriastian tapauksessa muoto nousi keskeiseksi brändiassosiaatioiden tuottajaksi.

Pakkauksen muoto liittyi tärkeänä osana erityisesti valmisliisteriastian käytettävyyteen,

kuljetettavuuteen sekä säilytettävyyteen ja näin ollen myös astian jälkikäyttöön.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa värit sekä koko olivat keskeisimpiä brändiassosiaatioita tuottavia

elementtejä.
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Brändiassosiaatioiden tyyppien lisäksi Kiillon rakennustarvikepakkausten elementit liittyivät

pakkausten estetiikkaan. Pakkausten elementit tuottivat assosiaatioita pakkausten visuaalisesta

miellyttävyydestä. Valmisliisteriastian ja yleisesti Kiillon rakennustarvikepakkausten tapauksessa

assosiaatiot visuaalisesta miellyttävyydestä yhdistyivät pääosin väreihin, mutta vastaajat kiinnittivät

huomiota myös pakkausten kokonaisilmeeseen, muotoiluun sekä kuviin ja kuvioihin esteettisinä

tekijöinä. Saneerauslaastisäkin tapauksessa niin ikään värit viestivät vastaajien mielestä eniten

pakkauksen estetiikasta, mutta myös säkin kokoon, kokonaisuuteen, muotoiluun sekä kuviin ja

kuvioihin liitettiin visuaalisuuteen yhdistyviä assosiaatioita.

Tutkimuksen haastattelurunkoon sisällytettiin kysymyksiä, jotka keskittyivät erityisesti Kiillon

rakennustarvikepakkausten graafisiin elementteihin, koska ne koettiin erityisen tärkeiksi Kiillon

rakennustarvikepakkausten uudistuksen kannalta. Tutkimustuloksista käy ilmi, että värit olivat

Kiillon rakennustarvikepakkausten elementeistä keskeisimpiä brändiassosiaatioiden tuottajia, ja

näin ollen Kiillon rakennustarvikepakkausten uudistuksessa panostaminen väreihin oli perusteltua.

Vastaajat näkivät kuvat ja kuviot erityisesti pakkauksissa olevan informaation tukijoina.

Informaatio puolestaan oli yksi Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvän uudistuksen keskeisiä

tekijöitä, joten voidaan todeta, että kuviin ja kuvioihin liittyneet uudistukset olivat pääosin

onnistuneita.

4.2.2 Rakennustarvikepakkausten tehtävät

Tutkimustulosten perusteella Kiillon rakennustarvikepakkausten perustehtävät olivat

yhdenmukaisia Hooleyn ja Saundersin (1993, 213 214) esittämien pakkausten perustehtävien

kanssa. Kuljetettavuus, käytettävyys, säilytettävyys ja tuotteen säilyvyys nousivat tärkeiksi

brändiassosiaatioiksi. Näin ollen tutkimustulosten perusteella Kiillon rakennustarvikepakkausten

tärkeimmät perustehtävät kuluttajien näkökulmasta olivat tuotteen käytön mahdollistaminen sekä

tuotteen kuljettaminen ja säilyttäminen. Myös rakennustarvikepakkausten selkeä ja riittävä

informaatio korostui, joten informaation tarjoaminen oli myös yksi Kiillon

rakennustarvikepakkausten perustehtävistä.

Kiillon valmisliisteriastian jälkikäyttö nousi yhdeksi keskeisimmistä pakkauksen tehtävistä.

Jälkikäyttöä ei kuitenkaan voida pitää valmisliisteriastian perustehtävänä. Jälkikäytön voidaan siis

arvioida olevan lisäarvoa tuottava tehtävä valmisliisteriastiassa.
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4.2.3 Rakennustarvikepakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden syntytilanteet

Haastattelujen toteuttaminen rautakaupoissa nosti pakkausten myyntitilanteen keskeiseksi

brändiassosiaatioiden syntytilanteiden tarkastelukohteeksi. Näin ollen useimmat vastaajat kertoivat

nimenomaan myyntitilanteeseen liittyvistä brändiassosiaatioistaan. Myyntitilanteeseen liittyviin

brändiassosiaatioihin sisältyi olettamuksia myös muista Deasyn (2000) esittämistä pakkauksen

ostamisen ja käytön vaiheista, vaikka pakkausta ei oltu varsinaisesti käytettykään. Toisin sanoen

kuluttajat tekivät olettamuksia Kiillon rakennustarvikepakkausten myyntitilanteessa myös

pakkauksen kotiinkuljetuksesta, säilyttämisestä, avaamisesta, tuotteen kuluttamisesta, sulkemisesta

ja hävittämisestä. (Ampuero & Vila 2006, 102)

Ne vastaajat, jotka olivat käyttäneet tarkastelukohteena olevia pakkauksia, käsittelivät

myyntitilannetta simuloivassa haastattelutilanteessa samoja vaiheita kuin muut vastaajat, mutta

näissä tapauksissa brändiassosiaatiot eivät perustuneet olettamuksiin, vaan todellisiin kokemuksiin.

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät käyttökokemukset voidaan jakaa vastausten perusteella

suoriin sekä epäsuoriin käyttökokemuksiin. Suorat käyttökokemukset olivat sellaisia kokemuksia,

joissa vastaaja itse oli käyttänyt Kiillon rakennustarviketuotteita. Epäsuorat käyttökokemukset

puolestaan käsittivät sellaiset kokemukset, joissa vastaaja itse ei ollut käyttänyt Kiillon

rakennustarviketuotteita, mutta oli ollut mukana esimerkiksi rakennustarvikkeiden käyttöä

vaativissa rakennus- tai remonttitoimissa. Epäsuorat käyttökokemukset olivat suurimmaksi osaksi

sellaisia tapauksia, joissa vastaajan perheenjäsen tai tuttava oli käyttänyt Kiillon

rakennustarviketuotteita, mutta vastaaja itse oli ollut ainoastaan seuraamassa tuotteiden käyttöä.

Epäsuoria kokemuksia oli tähän tutkimukseen osallistuneista vastaajista seitsemällä henkilöllä,

joista kaikki olivat naisia.

Tutkimuksessa havaittiin, että Kiilto Oy:n tytäryhtiön KiiltoCleanin valmistamiin puhdistusaineisiin

liittyvät käyttökokemukset vaikuttivat myös Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyviin

brändiassosiaatioiden syntytilanteisiin. Saman brändin eri tuoteryhmien väliset synergiaedut

tarkoittavat brändipääoman jakaantumista myönteisellä tavalla (Kumar 2005, 1). KiiltoCleanin

puhdistusaineisiin liittyvät käyttökokemukset vaikuttivat rakennustarvikepakkauksiin liittyviin

brändiassosiaatioihin lähinnä Kiilto-brändiin kytkeytyvien myönteisten assosiaatioiden kautta.

Mielleyhtymät Kiilto-brändiin yhdistetystä toisesta tuoteryhmästä vaikuttivat erään vastaajan

tapauksessa myös ostopäätökseen liittyvään valintaan.



80

”Ottaisin varmaan ton oikeenpuolimmaisen (Kiillon valmisliisteriastia). No se on nyt sitten toi

merkki. Et toi Kiilto on tuttu muista puhdistusaineista.”

Vastaaja 45. Nainen, remontoija.

Kuvio 8 havainnollistaa Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden

syntytilanteita ja niiden yhteyksiä toisiinsa. Kuvioon sisältyvät Deasyn (2000) esittämät pakkauksen

ostamisen ja käytön vaiheet (Ampuero & Vila 2006, 102).

Kuvio 8 Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden syntytilanteet

Pakkausten käyttökokemukset vaikuttivat siis kaikkiin pakkauksen ostamisen ja käytön vaiheisiin ja

toisinpäin. KiiltoCleanin puhdistusaineiden käyttökokemukset vaikuttivat brändin imagon tasolla

sekä myyntitilanteessa että pakkauksen käytössä syntyneisiin brändiassosiaatioihin.

Tutkimuksessa ei havaittu esimerkiksi Internetin vaikutusta brändiassosiaatioiden rakentumiseen.

Muut yrityksen kontrolloimat markkinointiviestinnän keinot, eivätkä median kautta syntyneet

viestit tulleet myöskään ilmi haastatteluissa.

4.2.4 Rakennustarvikepakkauksiin kohdistuvat vaatimukset

Tutkimuksessa tärkeimmäksi ja keskeisimmäksi kuluttajien rakennustarvikepakkauksille

asettamaksi vaatimukseksi nousi pakkauksen kannen hyvä avattavuus ja suljettavuus, sekä näistä

seikoista seurauksena oleva hyvä tuotteen säilyvyys. Toiseksi tärkeimmäksi pakkauksiin

kohdistuvaksi vaatimukseksi vastaajat nostivat pakkauksessa olevan riittävän ja selkeän

informaation. Moni vastaaja koki tärkeäksi rakennustarvikepakkausten piirteeksi myös

kestävyyden. Nämä pakkauksille asetetut vaatimukset olivat yhdenmukaisia Järvelän (2004, 1) sekä

Karjalaisen ja Ramslandin (1992, 235) esittämien havaintojen kanssa. Havainnot tukevat myös

OlettamuksetKotiinkuljetus

Säilyttäminen

Avaaminen

Tuotteen kuluttaminen

Sulkeminen

Hävittäminen

Myyntitilanne

Käyttökokemukset
a) Suorat (käyttänyt itse)
b) Epäsuorat (seurannut käyttöä)

Muut tuoteryhmät
(KiiltoClean puhdistusaineet)
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Olsmatsin (2002) esittämiä tutkimustuloksia. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin useita muita,

vähemmän mainintoja keränneitä rakennustarvikepakkauksiin kohdistuvia vaatimuksia.

Taulukkoon 6 on koottu kaikki tässä tutkimuksessa mainitut pakkauksille asetetut vaatimukset, sekä

kuhunkin teemaan viitattujen kertojen määrä. Haastattelussa kysyttiin vaatimusten toteutumista

Kiillon valmisliisteriastiassa. Taulukossa 6 on esitetty kuinka moni kunkin vaatimuksen esittänyt

vastaaja koki, että vaatimus toteutuu tai ei toteudu kyseisessä pakkauksessa.

Taulukko 6 Rakennustarvikepakkauksiin kohdistuvat vaatimukset ja niiden toteutuminen Kiillon
valmisliisteriastiassa

Vaatimus Viittausten
määrä

Toteutuu
valmisliisteri-

astiassa

Ei toteudu
valmisliisteri-

astiassa
Avattavuus ja suljettavuus, hyvä tuotteen säilyvyys 21 20 1
Riittävä ja selkeä informaatio 19 16 3
Kestävyys 12 11 1
Hyvä kuljetettavuus 6 6 0
Ympäristöystävällisyys 5 2 3
Hyvä säilytettävyys 5 5 0
Helppo käytettävyys 3 3 0
Selkeä ja miellyttävä ulkomuoto 3 3 0
Kokovaihtoehtoja eri tarpeisiin 3 3 0
Jälkikäyttömahdollisuuksia 2 2 0
Tunnettu ja näkyvä brändi 2 2 0
Hyvä sijoittelu myymälässä 1 - -

Taulukon 6 perusteella havaitaan, että rakennustarvikepakkauksille kohdistetut vaatimukset

toteutuvat Kiillon valmisliisteriastiassa hyvin. Kaikkien muiden vaatimusten, paitsi

ympäristöystävällisyyden kohdalla suurin osa tai kaikki vaatimuksen esittäneistä vastaajista koki,

että vaatimus toteutuu Kiillon valmisliisteriastiassa.

Kun tärkeimpiä esitettyjä vaatimuksia tarkastellaan myös niiden vastaajien kannalta, jotka eivät

esittäneet kyseistä vaatimusta, sekä myös saneerauslaastisäkin kannalta, havaitaan hieman

ristiriitaisempia tuloksia. Valmisliisteriastiaan liitettiin siis brändiassosiaatioita kannen helposta

avattavuudesta sekä suljettavuudesta. Lisäksi tuotteen säilyvyyttä pidettiin hyvänä. Näin ollen

avattavuuden, suljettavuuden sekä tuotteen säilyvyyden vaatimukset toteutuvat valmisliisteriastian

kohdalla hyvin. Saneerauslaastisäkin kohdalla ei syntynyt assosiaatioita tuotteen säilyvyydestä tai

pakkauksen suljettavuudesta. Huomion arvoista kuitenkin on, että saneerauslaastisäkin

avattavuuteen liittyvät assosiaatiot olivat sekä kielteisiä että melko vahvoja. Toisin sanoen,
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vastaajien tärkeimpänä pitämä rakennustarvikepakkauksiin kohdistuva vaatimus ei toteudu

saneerauslaastisäkin kohdalla lainkaan.

Valmisliisteriastian informaatiota pidettiin yleisesti ottaen riittävänä ja melko selkeänä. Lisäksi

valmisliisteriastian informaatio koettiin pääosin selkeäksi myös muille kuin rakennusalan

ammattilaisille. Kielteiset assosiaatiot kytkeytyivät kuitenkin pakkauksen kääntöpuolen liian

pienikokoiseen tekstiin. Voidaan siis sanoa, että riittävän ja selkeän informaation vaatimus toteutuu

vain osittain valmisliisteriastiassa. Kyseisen vaatimuksen voidaan puolestaan todeta toteutuvan

hyvin saneerauslaastisäkissä, sillä säkkiin liitettiin suurimmalta osin myönteisiä ja melko vahvoja

assosiaatioita pakkauksen informaatiosta. Kuitenkin säkkiin liitettyjen ristiriitaisten

tuotekategoriaan kytkeytyvien assosiaatioiden voidaan arvioida heikentäneen hieman säkin

informaation selkeyttä.

Valmisliisteriastian tapauksessa kestävyyteen liittyi ristiriitaisia brändiassosiaatioita. Toisaalta

valmisliisteriastian kahvaa pidettiin heikkona, mutta toisaalta pakkausta pidettiin muuten kestävänä.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa kaikki kestävyyteen liittyvät brändiassosiaatiot olivat kielteisiä.

Näin ollen kestävyyden vaatimus toteutuu valmisliisteriastiassa osittain, mutta

saneerauslaastisäkissä kyseinen vaatimus ei toteudu lainkaan.

Myönteisten brändiassosiaatioiden syntymisen kannalta on siis keskeistä, että kuluttajien tärkeänä

pitämät pakkauksille asetetut vaatimukset toteutuvat. Vähemmän tärkeiden vaatimusten

toteutuminen voi kuitenkin tuottaa monissa tapauksissa lisäarvoa kuluttajille. (Underwood &

Ozanne 1998, 210 220) Kiillon rakennustarvikepakkausten tapauksessa erityisesti hyvän

kuljetettavuuden voidaan arvioida tuottaneen lisäarvoa vastaajille, sillä pakkauksen kuljetettavuus

oli sekä myönteinen että vahva assosiaatio sekä valmisliisteriastian että saneerauslaastisäkin

tapauksessa. Pakkauksen jälkikäyttöä voidaan myös pitää erityisen paljon lisäarvoa tuottavana

piirteenä, sillä se oli valmisliisteriastian kohdalla yksi vahvimmista ydinbrändiassosiaatioista ja

lisäksi vahvasti yhteydessä suoraan brändiassosiaatioita tuottavaan pakkaukseen.
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4.3 Johtopäätökset ja mallin uudelleenarviointi

4.3.1 Teoreettiset johtopäätökset

Brändiassosiaatioiden tyyppien kaksijakoisuus toteutuu Kiillon rakennustarvikepakkauksiin

liittyvien brändiassosiaatioiden tapauksessa. Rakennustarvikepakkaukset tuottavat Kellerin (1993,

2003b) esityksen mukaisesti ominaisuuksiin ja hyötyihin liittyviä brändiassosiaatioita.

Rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot vaikuttavat myös brändiin liittyviin

asenteisiin erityisesti vahvistamalla niitä.

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvistä brändiassosiaatioista tuotteisiin liittyvät erityisesti

pakkausten käytettävyys sekä tuotteen säilyvyys pakkauksessa. Tuotekategoriaan liittyvät

assosiaatiot käyttäjistä sekä käyttötilanteista. Organisaation toimintaan ja pätevyyteen liittyvät

kaikki ne assosiaatiot, jotka yhdistyvät pakkausten suunnittelun asiantuntevuuteen. Kiillon

persoonallisuutta kuvaavat erityisesti suomalaisuus, nykyaikaisuus sekä käyttäjiin ja

käyttötilanteisiin liittyvät assosiaatiot. Kiillon rakennustarvikepakkausten käyttäjiin kuuluvat

kuluttajien mukaan sekä kotitarvekäyttäjät että rakennusalan ammattilaiset. Kiillon

rakennustarvikepakkausten käyttäjiin liittyvät brändiassosiaatiot määrittävät myös käyttötilanteisiin

liittyviä assosiaatioita. Tutkimus osoittaa, että Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvä havaittu

laatu on korkea.

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot vaihtelevat Kellerin (1993, 2003b)

mallin mukaisesti voimakkuudeltaan, myönteisyydeltään sekä ainutlaatuisuudeltaan. Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin yleisesti voimakkaimmin liitetty brändiassosiaatio on hyvä

kuljetettavuus. Pakkausten hyvä kuljetettavuus kytkeytyy selkeästi hyvään kantokahvaan. Kiillon

rakennustarvikepakkausten voimakkaimmat brändiassosiaatiot ovat myös myönteisiä. Suurin osa

voimakkaimmista ainutlaatuisista brändiassosiaatioista on samoin myönteisiä. Näin ollen voidaan

todeta, että brändiassosiaatiot erottavat Kiillon rakennustarvikepakkaukset pääosin myönteisellä

tavalla kilpailijoista.

Rakennustarvikepakkauksiin liittyviin brändiassosiaatioihin sisältyy kognitiivisia sekä affektiivisia

ulottuvuuksia. Kognitiivisia ulottuvuuksia sisältyy erityisesti rakennustarvikepakkauksiin liittyviin

konkreettisiin ominaisuuksiin sekä hyötyihin. Kiillon rakennustarvikepakkausten voimakkain
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brändiassosiaatio, eli kuljetettavuus, sisältää kognitiivisia ulottuvuuksia. Kiillon olemassa olevaan

imagoon kytkeytyviin brändiassosiaatioihin puolestaan liittyy affektiivisia ulottuvuuksia. Voidaan

päätellä, että sekä kognitiiviset että affektiiviset rakennustarvikepakkauksiin liittyvien

brändiassosiaatioiden ulottuvuudet vaikuttavat Kiillon imagon muodostumiseen.

Kiillon rakennustarvikepakkausten elementeistä värit ja muodot ovat keskeisimpiä

brändiassosiaatioiden tuottajia. Lisäksi erityisesti värit tuottavat brändiassosiaatioita pakkausten

esteettisyydestä. Kuluttajien näkemykset Kiillon rakennustarvikepakkausten estetiikasta ovat

Blochin (1995, 17 28) esityksen mukaisesti subjektiivisia ja näin ollen Kiillon

rakennustarvikepakkausten visuaalisuuteen liittyvät assosiaatiot ovat osittain ristiriitaisia.

Kiillon rakennustarvikepakkausten tärkeimmät perustehtävät ovat yhdenmukaisia Hooleyn ja

Saundersin (1993, 213 214) esittämien pakkausten perustehtävien kanssa. Kiillon

rakennustarvikepakkausten tärkeimmät perustehtävät kuluttajien näkökulmasta ovat tuotteen käytön

mahdollistaminen, tuotteen kuljettaminen ja säilyttäminen sekä informaation tarjoaminen. Lisäksi

valmisliisteriastian jälkikäyttö on tärkeä lisäarvoa tuottava tehtävä. Kaikki Kiillon

rakennustarvikepakkausten perustehtävät ovat kuluttajien näkökulmasta konkreettisia sekä

rationaalisia, ja ne sisältävät näin ollen kognitiivisia ulottuvuuksia.

Kuluttajat tekevät rakennustarvikepakkausten myyntitilanteessa olettamuksia Deasyn (2000)

esittämistä pakkauksen sekä tuotteen käyttötilanteista (Ampuero & Vila 2006, 102). Nämä

olettamukset vaikuttavat syntyviin brändiassosiaatioihin. Rakennustarvikepakkausten

käyttötilanteissa rakentuvat brändiassosiaatiot muodostuvat joko suorien tai epäsuorien

käyttökokemusten perusteella. Rakennustarvikepakkauksiin liittyviin brändiassosiaatioihin

vaikuttavat lisäksi saman brändin muihin tuotekategorioihin kuuluvat tuotteet. Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin liittyviin brändiassosiaatioihin vaikuttavat myös KiiltoCleanin kautta

syntyneet brändiassosiaatiot. Näin ollen voidaan päätellä, että brändin imagoon voivat yhdistyä

myös brändin muut tuoteryhmät.

Tutkimuksessa havaitut rakennustarvikepakkauksille asetetut vaatimukset ovat yhdenmukaisia

Järvelän (2004, 1), Olsmatsin (2002) sekä Karjalaisen ja Ramslandin (1992, 235) esittämien

tutkimustulosten kanssa. Näin ollen voidaan todeta, että rakennustarvikepakkauksille kohdistetut

vaatimukset ovat yhdenmukaisia yleisesti kotitalouksissa käytettäville pakkauksille asetettujen

vaatimusten kanssa. Voidaan myös todeta, että kuluttajien kotitalouksissa käytettäville pakkauksille
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asettamat vaatimukset ovat pysyneet samansuuntaisina ainakin 15 vuoden ajan.

Rakennustarvikepakkauksille asetetuista vaatimuksista tärkeimpiä ovat hyvä pakkauksen

avattavuus, suljettavuus ja tuotteen säilyvyys, pakkauksessa oleva riittävä ja selkeä informaatio sekä

pakkauksen hyvä kestävyys. Kiillon rakennustarvikepakkauksista valmisliisteriastian tapauksessa

kyseiset vaatimukset toteutuvat melko hyvin. Kiillon saneerauslaastisäkin tapauksessa pakkauksen

avattavuus sekä kestävyys toteutuvat huonosti, mutta pakkauksessa oleva informaatio on vastaajien

mielestä pääosin riittävää sekä selkeää. Voidaan lisäksi todeta, että kuluttajien pakkauksille

asettamien vaatimusten toteutuminen on tärkeää myönteisten brändiassosiaatioiden kannalta.

Tutkimus osoittaa, että erityisesti myyntitilanteessa kilpailijoiden pakkauksilla on merkitystä

pakkausten tuottamiin brändiassosiaatioihin. Vertailu kilpailijoiden pakkauksiin määrittää osaltaan

pakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden tyypit sekä ulottuvuudet. Kilpailevien pakkausten

vertailu liittyy myös ostopäätökseen yhdistyvään valintaan.

Kiillon rakennustarvikepakkausten kautta muodostuneeseen imagoon liittyvät suomalaisuus,

korkealaatuisuus, tuttuus ja läheisyys, nykyaikaisuus sekä kallis hintataso. Lisäksi Kiillon ajatellaan

tarjoavan tuotteita monille eri kuluttajaryhmille, kuten kodinrakentajille, remontoijille sekä

rakennusalan ammattilaisille. Kuluttajat ajattelevat eri tuotteiden olevan tarkoitettu eri

kuluttajatyypeille pakkausten perusteella. Kuluttajat ajattelevat myös Kiillon tuotteiden ja

pakkausten suunnittelun olevan melko asiantuntevaa. Kuluttajien mielestä tuotteiden osto- ja

käyttötilanteet on otettu melko hyvin huomioon Kiillon rakennustarvikepakkauksissa. Kuluttajien

mielestä kaikissa Kiillon rakennustarvikepakkauksissa ei ole otettu huomioon

ympäristöystävällisyyttä ja siihen liittyvää kierrätettävyyttä. Lisäksi Kiillon pakkausten ja Kiilto-

brändin koetaan herättävän myönteistä huomiota kuluttajien keskuudessa.

Kuviossa 9 on esitetty tutkimuksen keskeiset tulokset sovellettuna teoreettiseen viitekehyskuvioon.

Kuviossa 9 on esitetty myös kutakin osa-aluetta vastaavat empiirisen tutkimusosion luvut. Kuviossa

9 rakennustarvikepakkauksista on käytetty lyhennettä RT-pakkaukset.
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Kuvio 9 Kiiltoon yhdistyvät brändiassosiaatiot ja rakennustarvikepakkaukset niiden tuottajina

Tutkimuksessa käytetty analyyttinen kartoitustekniikka sopii pakkausten tutkimiseen. Voidaan

myös todeta, että teemahaastattelut ja vapaan assosioinnin tekniikka sopivat analyyttisen

kartoitustekniikan menetelmiksi, ja niiden avulla saadaan tietoa pakkauksiin liittyvistä

brändiassosiaatioista. Tutkimus osoittaa, että brändikartta soveltuu pakkauksiin liittyvien

brändiassosiaatioiden analysointiin. Brändikartan keskipisteeseen voidaan asettaa

brändiassosiaatioita tuottava pakkaus, ja muodostetun brändikartan perusteella voidaan tehdä

päätelmiä pakkauksen kautta rakentuneesta brändin imagosta.

Pakkauksiin liittyvien brändi-
assosiaatioiden syntytilanteet (4.2.3)

• Myyntitilanne
• Käyttötilanteet

o Suorat (käyttänyt itse)
o Epäsuorat (seurannut käyttöä)

• Muut tuoteryhmät: KiiltoClean

Pakkausten elementit (4.2.1)
• Värit ja muodot keskeisimpiä

brändiassosiaatioiden tuottajia
• Brändiassosiaatioiden tyyppien lisäksi

estetiikkaan liittyviä assosiaatioita
o Värit tärkeimpiä estetiikkaan

yhdistyviä elementtejä

Pakkausten tehtävät (4.2.2)
• Tärkeimmät perustehtävät tuotteen

käytön mahdollistaminen, tuotteen
kuljettaminen ja säilyttäminen sekä
informaation tarjoaminen

• Jälkikäyttö tärkeä lisäarvoa tuottava
tehtävä

Asso-
siaatio-
verkot
(4.1.3)

Pakkauksiin kohdistuvat vaatimukset
(4.2.4)

• Avattavuus ja suljettavuus, tuotteen
säilyvyys
o Toimivia, osittain vaikeita avata

• Riittävä ja selkeä informaatio
o Pääosin selkeää ja riittävää

• Kestävyys
o Osittain kestäviä, kahvat heikkoja

Kiilto-brändin imago
• Suomalainen
• Korkealaatuinen
• Tuttu, läheinen
• Nykyaikainen
• Kallis verrattuna muihin

brändeihin
• Tuotteita monille

kuluttajatyypeille
• Tuotteiden ja pakkausten

suunnittelu melko
asiantuntevaa

• Ympäristöystävällisyys
vaihtelevaa

• Herättää huomion

Brändiassosiaatiot
Tyypit (4.1.1)
• RT-pakkaukset liittyvät ominaisuuksiin,

hyötyihin että asenteisiin
• RT-pakkaukset liittyvät tuotteisiin ja

tuotekategorioihin, organisaatioon, brändin
persoonallisuuteen, käyttäjiin ja
käyttötilanteisiin sekä havaittuun laatuun.

Ulottuvuudet (4.1.2)
• Kuljetettavuus voimakkain assosiaatio
• Vahvimmat assosiaatiot myönteisiä
• Suurin osa tärkeimmistä ainutlaatuisista

assosiaatioista myönteisiä
• Kognitiivisia ulottuvuuksia pakkausten

konkreettisissa ominaisuuksissa ja
hyödyissä

• Affektiivisia ulottuvuuksia erityisesti
Kiilto-brändissä
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4.3.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset

Tulevaisuuden markkinointitoimissa Kiillon kannattaisi vahvistaa rakennustarvikepakkauksiin

liittyviä myönteisiä ja ainutlaatuisia brändiassosiaatioita entisestään sekä pyrkiä poistamaan

kielteiset assosiaatiot. Erityisesti tärkeimmiksi rakennustarvikepakkauksille asetetuiksi

vaatimuksiksi luokiteltuihin tekijöihin, eli pakkauksen avattavuuteen, suljettavuuteen, tuotteen

säilytettävyyteen, riittävään ja selkeään informaatioon sekä pakkauksen kestävyyteen kannattaisi

jatkossa panostaa.

Voimakkaat ja tärkeät brändiassosiaatiot voivat olla yleisesti vaikeita muuttaa (Ajzen 2001, 37 38),

mutta pakkausten kohdalla muutokset voivat olla helpompia, sillä esimerkiksi pakkausten

elementtejä muuttamalla voidaan rakentaa uudenlaisia brändiassosiaatioita. Kiillon

valmisliisteriastian sekä yleisellä tasolla tarkasteltujen Kiillon rakennustarvikepakkausten

tapauksissa muutostarpeita on voimakkaimmat brändiassosiaatiot huomioon ottaen suhteellisen

vähän. Saneerauslaastisäkin tapauksessa muutoskohteita on kuitenkin enemmän, ja muutostarpeet

ovat vastaajien esittämien brändiassosiaatioiden sekä valintojen perusteella laajempaa tarkastelua

vaativia. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että Kiillon valmisliisteriastia sekä

valmisliisteriastian, lasikuitutapettiliima-astian, M1000-sankon, puulattialakkakanisterin ja Aku de

luxe -kanisterin muodostama kokonaisuus välittävät tehokkaasti myönteisiä brändin imagoa

rakentavia brändiassosiaatioita. Sen sijaan tulevaisuuden pakkaussuunnittelussa sekä pakkauksiin

liittyvissä markkinointitoimissa kannattaisi ottaa erityiseen tarkasteluun Kiillon

saneerauslaastisäkkiä koskevat muutostarpeet.

Tulevaisuudessa pakkaussuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, että Kiillon saneerauslaastisäkin

avattavuuteen liittyvät assosiaatiot olivat sekä kielteisiä että melko vahvoja. Pakkauksen avattavuus

nousi kaikista tärkeimmäksi kuluttajien rakennustarvikepakkauksille asettamista vaatimuksista, ja

siksi saneerauslaastisäkin avattavuuden parantaminen on selkeä muutostarve. Tutkimustuloksista

käy ilmi, että Kiillon saneerauslaastisäkin huono avattavuus erottaa Kiillon kielteisesti

kilpailijoistaan ja vaikuttaa ostopäätökseen liittyvään valintaan. Näin ollen saneerauslaastisäkin

avattavuuden parantaminen vähentäisi kilpailijoiden pakkausten tuottamaa kilpailuetua.

Vastaajat pitivät valmisliisteriastian informaatiota lähtökohtaisesti riittävänä, ja siksi

valmisliisteriastian informaation selkeyttä kannattaisi vahvistaa entisestään. Informaation

selkeyteen liitettiin myös kielteisiä assosiaatioita. Erityisesti valmisliisteriastian kääntöpuolen
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tekstin suurentaminen on selkeä muutostarve. On otettava kuitenkin huomioon, että kääntöpuolen

tekstiä suurennettaessa olisi luovuttava tiedon esittämisestä monilla eri kielillä. Kotimaan

markkinoilla pakkaus palvelisi luultavimmin parhaiten kohderyhmäänsä, jos pakkauksessa

esitettäisiin tietoja ainoastaan suomeksi ja ruotsiksi. Kyseinen muutos ei kuitenkaan olisi

välttämättä kustannustehokas ratkaisu yrityksen kannalta. Informaation määrää ei kuitenkaan ole

perusteltua vähentää tekstin pienentämiseksi, sillä riittävä informaatio koettiin

rakennustarviketuotteiden tapauksessa tärkeäksi. Lisäksi vastaajat eivät juurikaan ottaneet

huomioon Internetin mahdollisuuksia tiedon antajana, vaan tietoa haluttiin nimenomaan suoraan

pakkauksesta. Näin ollen pakkauksessa olevaa tietoa ei kannata myöskään siirtää Kiillon

kotisivuille ja pois pakkauksesta.

Saneerauslaastisäkin tapauksessa kuljetettavuus nousi erittäin tärkeäksi brändiassosiaatioksi.

Kuitenkin kaikki säkin kestävyyteen liittyvät assosiaatiot olivat kielteisiä sekä kuljetettavuuteen

liittyviä. Näin ollen tulevaisuudessa saneerauslaastisäkin kestävyyden parantaminen on keskeistä.

Erityisesti säkin kantokahvan parantaminen vahvistaisi kuljetettavuuteen liittyviä myönteisiä

brändiassosiaatioita.

Ympäristöystävällisyys koettiin pääosin kielteiseksi tekijäksi Kiillon muovipakkauksissa.

Ympäristölle haitallista muovia pidettiin kuitenkin muutoin hyvänä pakkausmateriaalina. Näin ollen

ympäristöystävällisyyteen liittyviä assosiaatioita voitaisiin parantaa esimerkiksi lisäämällä

kierrätysmerkkejä tai informaatiota pakkauksiin. Tämä kuitenkin olisi ristiriidassa informaation

koon kanssa, sillä uutta informaatiota lisättäessä pakkauksiin luonnollisesti tekstin kokoa

jouduttaisiin pienentämään. Tulevaisuuden kannalta kuitenkin ympäristöystävällisyydestä saattaa

muodostua yhä tärkeämpi tekijä brändin imagon kannalta, joten myönteisiä

ympäristöystävällisyyteen liittyviä brändiassosiaatioita voitaisiin pyrkiä tuottamaan muiden

kanavien kautta, esimerkiksi markkinointiviestinnässä. Valmisliisteriastian jälkikäyttö nousi

vahvaksi myönteiseksi brändiassosiaatioksi, ja siksi esimerkiksi kyseistä ominaisuutta voitaisiin

painottaa ympäristöystävällisenä tekijänä. Lisäksi paperisten pakkausten ympäristöystävällistä

materiaalia voitaisiin korostaa aiempaa enemmän.

Tulevaisuudessa tulisi pohtia, onko Kiillon valmisliisterin käyttäjiin ja käyttötilanteisiin liittyviä

brändiassosiaatioita tarvetta pyrkiä muuttamaan. Kiillon rakennustarviketuotteiden kohderyhmä ja

erityisesti valmisliisteriin liittyvät tavoitteet määrittävät, tulisiko kyseiseen tuotteeseen liittyvää

markkinointia pyrkiä tulevaisuudessa suuntaamaan enemmän rakennusalan ammattilaisille
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kodinrakentajien ja -remontoijien sijaan. Pakkausten eri koot jakavat kunkin tuotteen

mahdollisuudet eri kohderyhmille eli kuluttajatyypeille. Tässä tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi,

että myös valmisliisteriastian ulkomuoto sekä informaatio tuottavat brändiassosiaatioita

kodinrakentajista ja -remontoijista valmisliisterin käyttäjinä. Lisäksi jatkossa kannattaisi ottaa

tarkasteluun saneerauslaastisäkkiin liitettyjen lemmikkieläintuotteisiin yhdistyvien

brändiassosiaatioiden haitat. Tutkimustulosten perusteella lemmikkieläintuotteisiin liitettyjä

assosiaatioita voitaisiin poistaa muuttamalla saneerauslaastisäkin värejä tai väriyhdistelmiä.

Kiillon suomalaisuuden korostaminen pakkauksissa ja muissa markkinointitoimissa voisi olla yksi

mahdollisuus vahvistaa Kiillon imagoa. Kiilto-brändin suomalaisuuteen voitaisiin yhdistää jatkossa

yhä vahvemmin läheisyyden ja kotoisuuden assosiaatioita, jotka yhdistetään tämän tutkimuksen

tulosten perusteella Kiilto-brändiin. Läheisyyteen sekä kotoisuuteen liitettyjen affektiivisten

ulottuvuuksien avulla voitaisiin vahvistaa mahdollisesti myös Kiilto-brändiin liittyvien

brändiassosiaatioiden vahvuutta. Tunnepitoiset brändiassosiaatiot yhdistyvät muistiin

todennäköisemmin, kuin sellaiset assosiaatiot, joihin ei liity tunteita (Laakso 2004, 66).

Kotimaisuuteen liitetään korkean laadun assosiaatioita, ja siksi Kiilto-brändin kotimaisuuden

korostaminen voisi vahvistaa myös korkealaatuisuuteen liittyviä brändiassosiaatioita Kiillon

imagossa.

Yhteistyön vahvistaminen KiiltoCleanin kanssa voisi myös tuottaa brändin imagolle suotuisia

synergiaetuja.  Tutkimustulokset osoittavat, että KiiltoCleanin tunnettuus ja imago yhdistyvät

myönteisesti Kiillon rakennustarvikepakkauksiin ja päinvastoin. Markkinoinnin suunnitteluun,

kehitykseen sekä toteutukseen liittyvien yhteistoimien vahvistaminen ja parantaminen voisivat

edistää myönteisten Kiiltoon yhdistyvien brändiassosiaatioiden syntymistä.

4.3.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet

Tässä tutkimuksessa ei tullut esille yhtään sellaista tapausta, jossa vastaaja ei olisi tuntenut Kiilto-

brändiä ennestään. Näin ollen jatkossa olisi mielenkiintoista tarkastella myös Kiiltoa

tuntemattomien kuluttajien brändiassosiaatioita. Tämä saattaisi onnistua esimerkiksi

maantieteellisesti eri alueiden kuluttajien brändiassosiaatioita tutkimalla.

Toinen tuotekategoria ja toinen toimiala voisi olla jatkossa mielenkiintoinen saman aihepiirin

tutkimuskohde. Kiillon kannalta esimerkiksi KiiltoCleanin pakkausten tutkiminen voisi olla
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perusteltua. Aihetta voitaisiin tarkastella myös täysin toisenlaisessa ympäristössä, kuten

palvelubrändien näkökulmasta. Lisäksi aihetta voitaisiin tarkastella business-to-business 

markkinoinnin näkökulmasta esimerkiksi tutkimalla Kiillon rakennustarviketuotteita myyvien

vähittäiskauppiaiden brändiassosiaatioita.

Tämä tutkimuksen aihetta on tarkasteltu kuluttajien näkökulmasta. Yrityksen näkökulmaa olisi

myös tärkeää tutkia. Brändin identiteetin rakentaminen pakkausten avulla voisi olla keskeinen

tutkimuskohde tulevaisuudessa. Edelleen, pakkausten avulla rakentuneiden brändin identiteetin sekä

brändin imagon vertailu olisi mielenkiintoista. Aihetta voitaisiin tarkastella myös pakkauksiin

kohdistuneiden muutosten kannalta.

Tämän tutkimuksen tuottamia tuloksia voitaisiin jatkossa käyttää pohjatietona saman aihepiirin

kvantitatiiviselle tutkimukselle, jonka aineiston koko voisi olla laajempi kuin tässä tutkimuksessa.

Aihepiiriä olisi mielenkiintoista tarkastella myös kuluttajakohtaisen kartoitustekniikan

lähtökohdista. Samoin olisi mielenkiintoista soveltaa brändikartan tarjoamia

analyysimahdollisuuksia toisenlaisiin lähtökohtiin, kuten esimerkiksi jonkin muun

brändiassosiaatioita muodostavan tekijän tapaukseen.
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5 YHTEENVETO

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja analysoida brändiassosiaatioita ja Kiilto Oy:n

rakennustarvikepakkauksia niiden tuottajina.

Tutkimuksen tarkoitusta voidaan täsmentää seuraavien alakysymysten avulla:

• Millaisia ovat brändiassosiaatiot ja miten ne yhdistyvät brändin imagoon?

• Millaisia ovat Kiilto Oy:n rakennustarvikepakkausten ominaispiirteet ja miten ne yhdistyvät

brändiassosiaatioihin?

• Millaisia ovat Kiilto Oy:n rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändikartat?

Brändiassosiaatiot ovat mitä tahansa tekijöitä, joita kuluttaja yhdistää mielessään brändiin. Brändin

imago koostuu brändiassosiaatioiden kokonaisuudesta, ja se on kuluttajien subjektiivinen käsitys

brändistä. Brändin imago voi syntyä brändiassosiaatioiden kautta mistä tahansa yrityksen

lähettämästä signaalista, ja se voi muodostua myös pakkausten kautta. Kilpailulla ja hälyllä on

myös vaikutusta brändin imagon muodostumiseen.

Brändiassosiaatiot voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin. Kaikkiin brändiassosiaatioihin sisältyy

vähintään ominaisuuksia, hyötyjä tai asenteita. Brändin ominaisuudet kuvaavat sitä, mitä kuluttaja

ajattelee brändin olevan ja mitä brändin ostaminen tai kuluttaminen sisältää. Brändin hyötyihin

liittyvillä assosiaatioilla kuluttaja liittää tuotteeseen henkilökohtaisia arvoja sekä merkityksiä.

Brändiin liittyvä asenne on kuluttajan kokonaisarvio brändistä. Brändiassosiaatiot voidaan lisäksi

jakaa tuotteisiin ja tuotekategorioihin liittyviin assosiaatioihin, organisatorisiin assosiaatioihin,

brändin persoonallisuuteen liittyviin assosiaatioihin, käyttäjiä ja käyttötilanteita heijastaviin

assosiaatioihin sekä havaittuun laatuun liittyviin assosiaatioihin.

Brändiassosiaatioiden tyypit voivat vaihdella eri ulottuvuuksien mukaan. Brändiassosiaatioiden

voimakkuus tarkoittaa sitä voimakkuutta, jolla informaatio yhdistyy brändiin kuluttajan muistissa.

Myönteiset brändiassosiaatiot tarkoittavat sitä, että kuluttajat uskovat brändin täyttävän heidän

tarpeensa ja halunsa. Ainutlaatuiset brändiassosiaatiot ovat selkeästi tietylle brändille tunnusomaisia

brändiassosiaatioita.
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Brändiassosiaatioita voidaan jaotella myös niiden abstraktisuuden sekä monimutkaisuuden mukaan.

Lisäksi brändiassosiaatioihin voi sisältyä sekä kognitiivisia että affektiivisia ulottuvuuksia.

Brändiassosiaatioiden kognitiivisiin ulottuvuuksiin sisältyy rationaalisia, henkilökohtaisiin

kokemuksiin perustuvia assosiaatioita. Affektiiviset ulottuvuudet perustuvat tunteisiin, mielialoihin

ja emootioihin.

Brändeihin liittyvät assosiaatiot jäsentyvät kuluttajien muistiin assosiaatioverkkoina. Brändin

imagon rakentumista voidaan näin ollen kuvata assosiaatioverkkoteorian avulla. Brändiin liittyvään

muistin assosiaatioverkkoon voi tallentua millaista tahansa tietoa brändistä. Assosiaatioverkkojen

avulla ihmiset organisoivat ja kategorisoivat tietoa muistissa. Pakkaukset voivat olla osa muistiin

tallentunutta assosiaatioverkkoa.

Assosiaatioverkkojen havainnollistamiseksi voidaan muodostaa brändikarttoja, jotka ovat esityksiä

ihmisen mielessä tapahtuvan prosessin rakenteista sekä sisällöstä. Brändikarttaan merkitään

ydinbrändiassosiaatiot, jotka määrittävät brändin imagon ja jotka ovat vahvimpia ja keskeisimpiä

brändiassosiaatioita. Brändikarttaan merkitään myös, mitkä brändiassosiaatiot yhdistyvät suoraan

brändiin, mitkä assosiaatiot ovat epäsuorasti yhteydessä brändiin ja mitkä assosiaatiot muodostavat

assosiaatiokokonaisuuden. Pakkaukset voidaan sisällyttää brändikartan osaksi.

Pakkaukset tuottavat brändiassosiaatioita niiden elementtien kautta. Pakkausten elementit voidaan

jakaa graafisiin osatekijöihin sekä rakenteellisiin osatekijöihin. Pakkausten graafisia osatekijöitä

ovat värit, typografia eli tekstiin liittyvä suunnittelu, graafiset muodot sekä kuvat. Pakkausten

rakenteellisia osatekijöitä ovat puolestaan muoto, koko ja materiaalit.

Pakkaukset tuottavat brändiassosiaatioita myös niiden tehtävien kautta. Pakkausten päätehtävät ovat

tuotteen säilyttäminen, tuotteen suojaaminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana, tuotteen käytön

mahdollistaminen, brändiassosiaatioiden tuottaminen visuaalisesti ja verbaalisesti sekä

markkinointiviestinnän tukeminen.

Pakkauksiin liittyvien brändiassosiaatioiden syntytilanteet yhdistyvät brändiassosiaatioiden

luonteeseen. Pakkauksiin liittyviä brändiassosiaatioita voi syntyä pakkauksen myyntitilanteessa,

kotiinkuljetuksen aikana, säilyttämisessä, avaamisessa, tuotteen kuluttamisessa, sulkemisessa ja

hävittämisessä. Lisäksi muut yrityksen kontrolloimat viestit, media ja kommunikaatio muiden
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kuluttajien kanssa voivat tuottaa pakkauksiin liittyviä brändiassosiaatioita. Kuluttajien pakkauksille

asettamat vaatimukset yhdistyvät myös pakkausten tuottamiin brändiassosiaatioihin.

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen ja tutkimuksen tiedonhankinnan strategia on

tapaustutkimus. Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat kaikki Kiillon rakennustarviketuotteiden

asiakkaat. Harkinnanvarainen näyte koostui niistä 50:stä Starkki Nekalan, K-rauta Rauta-Otra

Nekalan, sekä K-Rauta Vantaanportin asiakkaasta, jotka asioivat kyseisissä myymälöissä

15 17.2.2007 sekä 9.3.2007.

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntävää analyyttistä kartoitustekniikkaa,

jonka lopputuloksena tuotettiin brändikarttoja. Tiedonkeruun menetelmänä käytettiin

teemahaastatteluja, joihin yhdistettiin vapaan assosioinnin tekniikkaa hyödyntäviä

haastattelukysymyksiä. Haastatteluissa tarkasteltiin Kiillon valmisliisteriastiaa, jota verrattiin

Cascon valmisliisteriastiaan ja Bostikin seinäliima-astiaan. Lisäksi tarkasteltiin Kiillon

saneerauslaastisäkkiä, jota verrattiin Cascon Multifix-säkkiin. Kokonaisuutena tarkasteltiin Kiillon

valmisliisteriastian, lasikuitutapettiliima-astian, puulattialakkakanisterin, M1000 lattia- ja seinäliima

-sankon sekä Aku de luxe parkettilakkakanisterin muodostamaa ryhmää.

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot voidaan jakaa 25

brändiassosiaatioiden kategoriaan. Nämä kategoriat ovat informaatio, värit visuaalisesti,

käytettävyys, käyttäjät ja käyttötilanteet, kuljetettavuus, Kiillon olemassa oleva imago ja tunnettuus,

koko, ympäristöystävällisyys, visuaalinen kokonaisuus, alkuperämaa, kestävyys, muotoilu

visuaalisesti, nykyaikaisuus ja muodikkuus, turvallisuus ja luotettavuus, jälkikäyttö, säilytettävyys,

tuotteen säilyvyys, pakkaus huomion herättäjänä ja erottajana, kuvat ja kuviot visuaalisesti, havaittu

laatu, hintaluokka, muut brändit, materiaalit, pakkausuudistus sekä pakkaus inspiraation lähteenä.

Kiillon rakennustarvikepakkaukset tuottavat sekä ominaisuuksiin, hyötyihin että asenteisiin

kytkeytyviä brändiassosiaatioita. Lisäksi Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät

brändiassosiaatiot kytkeytyvät tuotteisiin ja tuotekategorioihin, organisaatioon, brändin

persoonallisuuteen, käyttäjiin ja käyttötilanteisiin sekä havaittuun laatuun.

Kuljetettavuus on voimakkain Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvä brändiassosiaatio.

Tärkeimpinä ja keskeisimpinä brändiassosiaatioina voidaan valmisliisteriastian tapauksessa pitää

Kiilto-brändin tuttuutta, läheisyyttä ja myönteisyyttä sekä pakkauksen jälkikäyttömahdollisuuksia.
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Saneerauslaastisäkin tapauksessa kantokahvaan kytkeytyvä kuljetettavuus on tärkein ja keskeisin

brändiassosiaatio. Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät voimakkaimmat sekä tärkeimmät

ainutlaatuiset brändiassosiaatiot ovat myönteisiä. Kognitiivisia ulottuvuuksia liittyy erityisesti

pakkausten konkreettisiin ominaisuuksiin ja hyötyihin. Affektiivisia ulottuvuuksia liittyy erityisesti

Kiillon olemassa olevaan imagoon.

Kiillon rakennustarvikepakkausten elementeistä keskeisimpiä brändiassosiaatioiden tuottajia ovat

pakkausten muodot sekä värit. Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyvät brändiassosiaatiot

syntyvät tuotteiden myyntitilanteessa sekä käyttötilanteessa suorien tai epäsuorien kokemusten

perusteella. Myyntitilanteessa kuluttajat tekevät olettamuksia pakkauksen käyttötilanteista. Lisäksi

Kiillon rakennustarvikepakkauksiin liittyviä brändiassosiaatioita syntyy Kiillon muihin

tuoteryhmiin, eli KiiltoCleanin puhdistusaineisiin liittyvien käyttökokemusten kautta.

Rakennustarvikepakkauksille asetetuista vaatimuksista tärkeimpiä ovat pakkauksen helppo

avattavuus ja suljettavuus, hyvä tuotteen säilyvyys, riittävä ja selkeä informaatio sekä pakkauksen

hyvä kestävyys. Kiillon rakennustarvikepakkauksista valmisliisteriastian tapauksessa kyseiset

vaatimukset toteutuvat melko hyvin. Kiillon saneerauslaastisäkin tapauksessa pakkauksen

avattavuus sekä kestävyys toteutuvat huonosti, mutta pakkauksessa oleva informaatio on kuluttajien

mielestä pääosin riittävää sekä selkeää. Kuluttajien pakkauksille asettamien vaatimusten

toteutuminen on tärkeää myönteisten brändiassosiaatioiden kannalta.

Kiillon rakennustarvikepakkausten kautta muodostuneeseen imagoon liittyvät suomalaisuus,

korkealaatuisuus, tuttuus ja läheisyys, nykyaikaisuus, kallis hintataso sekä monet eri

kuluttajaryhmät brändin käyttäjinä. Kiillon imagoon liittyy myös pakkausten suunnittelun

suhteellisen hyvä asiantuntevuus. Ympäristöystävällisyys liittyy myönteisesti Kiillon imagoon vain

osittain. Sen sijaan Kiillon pakkaukset ja Kiilto-brändi herättävät yleisesti myönteistä huomiota.

Tutkimustulokset osoittavat, että Kiillon valmisliisteriastia välittää tehokkaasti myönteisiä brändin

imagoa rakentavia brändiassosiaatioita. Kiillon saneerauslaastisäkkiin liittyy suhteellisen paljon

muutostarpeita. Tulevaisuuden markkinointitoimissa kannattaisi vahvistaa Kiillon

rakennustarvikepakkauksiin liittyviä myönteisiä ja ainutlaatuisia brändiassosiaatioita entisestään

sekä pyrkiä poistamaan kielteiset assosiaatiot. Erityisesti tärkeimmiksi rakennustarvikepakkauksille

asetetuiksi vaatimuksiksi luokiteltuihin tekijöihin pitäisi jatkossa panostaa.
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO

Osa 1: vertailu kilpailijoihin

Kiilto valmisliisteri, Casco valmisliisteri/Bostik seinäliima
1. Kun vertaat näitä pakkauksia keskenään, mitä sinulle tulee mieleen?
2. Minkä näistä tuotteista valitsisit ostotilanteessa pakkauksen perusteella? Miksi?

Kiilto saneerauslaasti, Casco Multifix
3. Kun vertaat näitä pakkauksia keskenään, mitä sinulle tulee mieleen?
4. Minkä näistä tuotteista valitsisit ostotilanteessa pakkauksen perusteella? Miksi?

Osa 2: Kiillon pakkaukset

Kiilto valmisliisteri, Kiilto lasikuitutapettiliima, Kiilto puulattialakka, Kiilto M1000, Kiilto
Aku de luxe

5. Mitä sinulle tulee mieleen näistä Kiillon pakkauksista?
6. Jos olet aiemmin käyttänyt Kiillon rakennustarviketuotteita, millaisia asioita sinulle tulee

mieleen kokemuksistasi erityisesti pakkauksiin liittyen? Mitä tuotteita käytit?

Kiilto valmisliisteri
7. Mitä tuotteen nimi tuo mieleen?
8. Mitä sinulle tulee mieleen pakkauksessa olevista kuvista ja kuvioista?
9. Mitä sinulle tulee mieleen pakkauksen väreistä?
10. Onko pakkauksessa mielestäsi tarpeeksi informaatiota?
11. Osaatko sanoa mihin tuotetta käytetään?
12. Mitä hyvää pakkauksissa on?
13. Mitä huonoa pakkauksissa on?
14. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä rakennustarvikepakkauksissa? Miksi?
15. Toteutuvatko sinulle tärkeät asiat Kiillon rakennustarvikepakkauksissa? Miksi?

Taustakysymykset:

- Sukupuoli
- Ikä: 18 30, 31 40, 41 50, 51 60, yli 60
- Oletko rakennusalan ammattilainen/uudisrakentaja/remontoija/muu asiakastyyppi, mikä?
- Tunnetko Kiillon ennestään?
- Mitä Kiillon tuotteita tunnet?
- Oletko aikaisemmin käyttänyt Kiillon tuotteita?
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LIITE 2: KUVIA TUTKITUISTA

RAKENNUSTARVIKEPAKKAUKSISTA
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LIITE 3: 50:N HAASTATTELUIHIN OSALLISTUNEEN

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT

Vas-
taaja

Haastattelu-
kohde

Suku-
puoli Ikä

Kuluttaja-
tyyppi

Käyttänyt
Kiillon RT-
tuotteita? Mitä tuotteita tuntee?

1 Starkki Mies 18 30 Ammattilainen Kyllä Liimat, lakat, liisterit, laastit
2 Starkki Mies 41 50 Remontoija Kyllä Liimat, lakat, liisterit, laastit
3 Starkki Mies 41 50 Ammattilainen Kyllä Liimat
4 Starkki Mies 31 40 Ammattilainen Kyllä Liimat, liisterit, tasoitteet, silikonit
5 Starkki Mies 41 50 Remontoija Kyllä Vesieristeet, silikonit, saumausaineet, liisterit
6 Starkki Nainen 18 30 Uudisrakentaja Ei Liimat, vahat, puhdistusaineet
7 Starkki Mies yli 60 Remontoija Kyllä Liimat, laastit, puhdistusaineet
8 Starkki Nainen yli 60 Remontoija Ei Puhdistusaineet
9 Starkki Mies 51 60 Ammattilainen Kyllä Liimat, tasoitteet, puhdistusaineet
10 Starkki Nainen 41 50 Remontoija Kyllä Liimat, liisterit, puhdistusaineet
11 Starkki Mies 18 30 Ammattilainen Kyllä Silikonit, laastit, tasoitteet, liisterit, puhdistusaineet
12 Starkki Mies yli 60 Remontoija Kyllä Liimat, vesieristeet
13 Starkki Mies 31 40 Ammattilainen Kyllä Liimat
14 Starkki Mies 41 50 Remontoija Kyllä Liimat, liisterit
15 Starkki Mies 18 30 Ammattilainen Kyllä Liimat, laastit, liisterit, vesieristeet, silikonit
16 Starkki Nainen yli 60 Remontoija Kyllä Liimat, liisterit
17 Starkki Mies 18 30 Ammattilainen Kyllä Liimat, liisterit, laastit, puhdistusaineet
18 Starkki Nainen 18 30 Muut: sisustaja Kyllä Liimat
19 Starkki Mies 51 60 Remontoija Kyllä Liimat, laastit, vesieristeet, liuottimet
20 Rauta-Otra Nainen 41 50 Remontoija Kyllä Puhdistusaineet, maalit
21 Rauta-Otra Nainen 41 50 Remontoija Kyllä Liimat
22 Rauta-Otra Nainen 31 40 Muut: sisustaja Ei Liimat, puhdistusaineet
23 Rauta-Otra Nainen yli 60 Muut: sisustaja Kyllä Liimat, liisterit, puhdistusaineet
24 Rauta-Otra Nainen 41 50 Remontoija Kyllä Liimat, liisterit, silikonit, puhdistusaineet
25 Rauta-Otra Nainen 41 50 Uudisrakentaja Kyllä Liisterit, vesieristeet, laastit, silikonit, puhdistusaineet
26 Rauta-Otra Mies 41 50 Remontoija Kyllä Liimat, laastit
27 Rauta-Otra Mies 51 60 Remontoija Kyllä Liimat, liisterit
28 Rauta-Otra Mies 18 30 Remontoija Kyllä Liimat, liisterit, laastit, silikonit
29 Rauta-Otra Mies 18 30 Remontoija Kyllä Liimat
30 Rauta-Otra Nainen 51 60 Remontoija Ei Puhdistusaineet
31 Rauta-Otra Mies 31 40 Remontoija Kyllä Liimat, laastit
32 Rauta-Otra Mies 41 50 Remontoija Kyllä Liisterit, vesieristeet
33 Rauta-Otra Nainen 41 50 Remontoija Kyllä Liimat, liisterit
34 Rauta-Otra Mies 18 30 Uudisrakentaja Kyllä Liimat, liisterit
35 Rauta-Otra Mies yli 60 Uudisrakentaja Kyllä Liimat, lakat, liisterit
36 Vantaanportti Mies 41 50 Muut: siivooja Ei Puhdistusaineet
37 Vantaanportti Mies 41 50 Remontoija Kyllä Liimat, laastit
38 Vantaanportti Nainen 31 40 Muut: sisustaja Ei Puhdistusaineet
39 Vantaanportti Mies 51 60 Remontoija Kyllä Liimat, liisterit
40 Vantaanportti Nainen 41 50 Uudisrakentaja Kyllä Liimat, vesieristeet, silikonit, teipit
41 Vantaanportti Nainen 31 40 Remontoija Kyllä Liimat, lakat, liisterit, tasoitteet
42 Vantaanportti Mies 18 30 Ammattilainen Kyllä Liimat, laastit
43 Vantaanportti Nainen 31 40 Remontoija Ei Puhdistusaineet
44 Vantaanportti Mies 41 50 Ammattilainen Kyllä Liimat, lakat, liisterit, laastit, silikonit, vesieristeet
45 Vantaanportti Nainen 31 40 Remontoija Ei Puhdistusaineet
46 Vantaanportti Mies yli 60 Remontoija Ei Liisterit
47 Vantaanportti Nainen 18 30 Remontoija Kyllä Liisterit, laastit, saumausaineet, puhdistusaineet
48 Vantaanportti Mies 51 60 Remontoija Kyllä Liimat
49 Vantaanportti Mies 41 50 Remontoija Kyllä Liisterit
50 Vantaanportti Mies 41 50 Remontoija Kyllä Liimat
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LIITE 4: KIILLON RAKENNUSTARVIKEPAKKAUKSIIN

LIITTYVÄT BRÄNDIASSOSIAATIOIDEN KATEGORIAT

Kiillon valmisliisteriastiaan sekä Kiillon rakennustarvikkeisiin yleensä liittyvät
brändiassosiaatioiden kategoriat sekä kategorioihin sisältyvät brändiassosiaatiot.
Valmisliisteriin tai yleisellä tasolla tarkasteltuihin Kiillon rakennustarvikepakkauksiin
(valmisliisteri, lasikuitutapettiliima, M1000, puulattialakka ja Aku de luxe) liittyvät
brändiassosiaatiot on merkitty tähdellä (*).  Muut brändiassosiaatiot kohdistuivat vain
valmisliisteriastiaan.

Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä

Ensisijaisten
viittausten

määrä

Ensisijaisten
viittausten suhde

(%)
Informaatio 96 7 7
*Nimestä/etuetiketistä näkee selkeästi mihin tuote on tarkoitettu 25 4 16
Kuvat ja kuviot selventävät ja tukevat muuta informaatiota 22 0 0
Kääntöpuolen teksti liian pienellä, liian pitkä teksti 14 1 7
Kääntöpuolen ohjeet riittävät 12 0 0
*Nimestä/etuetiketistä ei näe selkeästi mihin on tarkoitettu 9 1 11
Kuvat ja kuviot eivät selvennä ja tue muuta informaatiota 7 0 0
Teknisistä merkeistä ei tiedä mitä ne ovat 2 0 0
Yhteystiedot hyvät 2 0 0
Yleisesti informaatio pakkauksessa ei ole riittävää 2 0 0
Kokomerkintä hyvin näkyvillä 1 1 100
M1-merkki hyvä 1 0 0
Värit visuaalisesti 43 12 28
*Kokonaisuutena miellyttävät värit 16 6 38
Perusvärit 5 0 0
*Raikkaat ja pirteät värit 4 2 50
Sininen ja valkoinen miellyttäviä värejä 4 2 50
Vihreä väri ei miellyttävä 3 0 0
*Selkeät värit 3 0 0
*Kesäiset värit 2 1 50
Värit eivät tue tekstin erottumista 2 0 0
Vihreä väri miellyttävä/huomiota herättävä 2 0 0
Värit tukevat tekstin erottumista 1 0 0
*Kokonaisuutena epämiellyttävät värit 1 1 100
Käytettävyys 42 17 40
Tuotetta voi käyttää helposti pakkauksesta, tela mahtuu astiaan 20 9 45
Pakkaus hyvin avattavissa 6 3 50
Pakkaus tukeva, ei kaadu 4 2 50
Kansi helposti suljettavissa 3 0 0
Pakkaus huonosti avattavissa 3 0 0
Viiden litran koko hyvä käytettävyyden kannalta 2 0 0
*Väritys ja muu ulkomuoto viittaavat hyvään käytettävyyteen 2 2 100
Tuotetta vaikea käyttää suoraan pakkauksesta 1 1 100
Pakkaus ei tukeva, kaatuu helposti 1 0 0
Käyttäjät ja käyttötilanteet 26 10 38
Kotikäyttöön, remontoimiseen ja sisustamiseen tarkoitettu 12 5 42
*Rakentamiseen ja remontointiin yleensä tarkoitettu 7 2 29
Naisille tarkoitettu 2 1 50
Muistuttaa lannoitepakkausta 1 1 100
Muistuttaa jäätelöpakkausta 1 1 100
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Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä

Ensisijaisten
viittausten

määrä

Ensisijaisten
viittausten suhde

(%)
Tarkoitettu makuuhuoneeseen 1 0 0
Tarkoitettu saunaan ja pesuhuoneeseen 1 0 0
Tarkoitettu vanhan papan tapettiin 1 0 0
Kuljetettavuus 26 6 23
Helppo kantaa ja kuljettaa kantokahvan vuoksi 18 5 28
Helppo kantaa ja kuljettaa muodon vuoksi 3 1 33
Helppo kantaa ja kuljettaa viiden litran koon vuoksi 3 0 0
Vaikea kantaa ja kuljettaa 2 0 0
Kiilto-brändi 23 13 57
*Kiilto brändinä tuttu ja hyvä, herättää huomion 16 12 75
*Logo ja värit Kiilto-brändin mukaisia 7 1 14
Koko (Viisi litraa) 18 3 17
Koko pieniin kodin remontteihin sopiva/ei ammattikäyttöön 11 2 18
Yleisesti liian pieni koko 4 0 0
Koko sopiva ammattikäyttöön 1 0 0
Koko kiinnittää huomion 1 1 100
Liian suuri koko, suuri tuotteen hukkaprosentti ammattikäytössä 1 0 0
Ympäristöystävällisyys 18 0 0
Materiaali ei kierrätettävä 5 0 0
Värit viittaavat ympäristöystävällisyyteen 4 0 0
Materiaali kierrätettävä 3 0 0
Pakkauksesta ei löydy hävitysohjeita eikä ympäristömerkkejä 3 0 0
Pakkauksesta löytyy ympäristömerkkejä 2 0 0
Värit eivät viittaa ympäristöystävällisyyteen 1 0 0
Visuaalinen kokonaisuus 16 10 63
*Selkeän näköinen 6 3 50
*Yleisesti miellyttävän näköinen 4 2 50
*Tavanomaisen näköinen 3 3 100
Epäsiistin näköinen 2 2 100
*Siistin näköinen 1 1 100
Alkuperämaa 16 10 63
*Kiilto brändinä suomalainen 8 6 75
*Pakkauksen värit tuovat mieleen suomalaisuuden 8 4 50
Kestävyys 15 3 20
Kahva ei kestävä 6 0 0
Muovi materiaalina kestävä 5 0 0
Kestävä muotoilun vuoksi 2 2 100
Kansi kestävä 2 1 50
Jälkikäyttö 14 8 57
Mahdollisuuksia jälkikäyttää pakkausta 13 8 62
Ei mahdollisuuksia jälkikäyttää pakkausta 1 0 0
Muotoilu visuaalisesti 13 11 85
*Pyöreät kulmat 6 4 67
*Muotoilu yleisesti tyylikäs ja miellyttävä 3 3 100
Siro muoto 2 2 100
Pakkaus muistuttaa muotoilultaan työkalupakkia 1 1 100
Pakkauksen mataluus houkutteleva 1 1 100
Nykyaikaisuus ja muodikkuus 13 5 38
*Värit ja kuvat viittaavat nykyaikaisuuteen 7 1 14
Yleisesti modernin näköinen pakkaus 4 4 100
Värit ja kuvat viittaavat vanhanaikaisuuteen 2 0 0
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Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä

Ensisijaisten
viittausten

määrä

Ensisijaisten
viittausten suhde

(%)
Säilytettävyys 10 7 70
Helppo pinota 5 3 60
Menee pieneen tilaan 5 4 80
Tuotteen säilyvyys 9 1 11
Tiivis kansi ja hyvä suljettavuus 9 1 11
Huomion herättäjä ja erottaja 9 3 33
*Väritys herättää huomion 8 3 38
Kuvat herättävät huomion 1 0 0
Kuvat ja kuviot visuaalisesti 8 0 0
Kuvat ja kuviot miellyttäviä 3 0 0
Kuvat ja kuviot ei miellyttäviä 2 0 0
Kuvioista tulee mieleen järven aallot 2 0 0
Kuvat ja kuviot eivät tuo mieleen yhtään mielleyhtymää 1 0 0
Turvallisuus ja luotettavuus 7 2 29
Ei vaarallisia kulmia 2 1 50
Kiilto-brändi viittaa turvallisuuteen 2 1 50
Riittävät varoitustekstit ja –merkit 1 0 0
Lapset eivät saa kansia auki 1 0 0
Sininen väri viittaa luotettavuuteen ja turvallisuuteen 1 0 0
Havaittu laatu 7 7 100
*Ulkomuoto viittaa laadukkuuteen 4 4 100
Kiilto-brändi viittaa laadukkuuteen 2 2 100
*Kotimaisuus viittaa laadukkuuteen 1 1 100
Hintaluokka 7 6 86
Pakkaus näyttää kalliilta verrattuna kilpailijoihin 4 4 100
Kiilto-brändi viittaa kalliiseen hintaan 2 1 50
Kotimaisuus viittaa kalliiseen hintaan 1 1 100
Muut brändit 6 0 0
Väreistä tulee mieleen Neste Oil 2 0 0
Väreistä tulee mieleen Fortum 1 0 0
Kuvasta tulee mieleen Avotakka-lehti 1 0 0
Kuvasta tulee mieleen Inno-ohjelma 1 0 0
Yksi Kiillon tuotteista on Erikeeper 1 0 0
Materiaali 2 2 100
*Pakkaukset ovat muovia 2 2 100
Pakkausuudistus 1 0 0
Kiillon pakkaukset ovat uudistuneet 1 0 0
Pakkaus inspiraation lähteenä 1 1 100
Pakkaus rohkaisee hakemaan piristystä ja käyttämään värejä 1 1 100
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Kiillon saneerauslaastisäkkiin liittyvät brändiassosiaatioiden kategoriat sekä kategorioihin
sisältyvät brändiassosiaatiot:

Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä

Ensisijaisten
viittausten

määrä
Ensisijaisten

viittausten suhde (%)
Kuljetettavuus 28 14 50
Helppo kuljettaa kantokahvan vuoksi 23 12 52
Yleisesti vaikea kuljettaa, Casco helpompi 4 1 25
Helppo kuljetttaa koon vuoksi 1 1 100
Värit visuaalisesti 14 8 57
Värit visuaalisesti epämiellyttävät 8 5 63
Värit visuaalisesti miellyttävät 6 3 50
Informaatio 13 6 46
Tuotteen nimi kertoo selvästi mitä pakkaus sisältää 10 4 40
Kuvat ja kuviot eivät selvennä ja tue muuta informaatiota 2 1 50
Pakkauksessa riittävästi tietoa 1 1 100
Koko (20 kg) 12 6 50
Pienempi pakkaus verrattuna Cascon pakkaukseen 12 6 50
Käytettävyys 8 4 50
Hankala avata, Casco helpompi 6 3 50
Helppo avata 1 1 100
Koon vuoksi helppo käsitellä 1 0 0
Käyttäjät ja käyttötilanteet 8 8 100
Näyttää lemmikkieläintuotteelta 5 5 100
Näyttää sisustustuotteelta, ei uskottava rakennustarvikkeena 1 1 100
Näyttää apulantasäkiltä 1 1 100
Näyttää rakennustarviketuotteelta 1 1 100
Kestävyys 8 1 13
Kahva heikon oloinen 7 1 14
Pakkauksen pohja heikon oloinen 1 0 0
Kiilto-brändi 4 0 0
Kiilto brändinä tuttu ja hyvä 4 0 0
Alkuperämaa 4 1 25
Kiilto brändinä suomalainen 3 1 33
Väritys ei tuo mieleen suomalaisuutta 1 0 0
Ympäristöystävällisyys 3 0 0
Paperi materiaalina ekologinen 3 0 0
Visuaalinen kokonaisuus 3 1 33
Ei tavanomainen pakkaus 2 0 0
Persoonaton pakkaus 1 1 100
Muotoilu visuaalisesti 3 1 33
Miellyttävän näköinen mataluuden vuoksi 2 1 50
Lässähtäneen näköinen 1 0 0
Nykyaikaisuus ja muodikkuus 1 0 0
Aikansa eläneen näköinen pakkaus 1 0 0
Turvallisuus ja luotettavuus 1 0 0
Väritys ei luotettavan oloinen 1 0 0
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Kiillon lasikuitutapettiliima-astiaan liittyvät brändiassosiaatioiden kategoriat sekä
kategorioihin sisältyvät brändiassosiaatiot:

Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä
Käytettävyys 2
Helppo avata 1
Helppo sulkea 1
Kuvat ja kuviot visuaalisesti 2
Pelkistetty kuva 1
Epäselvä kuva 1
Käyttäjät ja käyttötilanteet 1
Miehille tarkoitettu 1
Pakkausuudistus 1
Tuotteen nimi oli aikaisemmin erilainen 1

Kiillon puulattialakka- ja Aku de luxe -kanistereihin yleensä liittyvät brändiassosiaatioiden
kategoriat sekä kategorioihin sisältyvät brändiassosiaatiot:

Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä
Käyttäjät ja käyttötilanteet 11
Muistuttaa autotarviketuotteita 8
Sisältää nestettä 3
Käytettävyys 5
Yleisesti kätevä käyttää 2
Hankala avata 1
Hankala sulkea 1
Tuotetta ei voi käyttää suoraan pakkauksesta 1
Kuljetettavuus 4
Helppo kuljettaa kantokahvan vuoksi 3
Vaikea kuljettaa kolmen ja viiden litran kokojen vuoksi 1
Säilytettävyys 1
Helppo säilyttää muotoilun vuoksi 1
Tuotteen säilyvyys 1
Hyvä tuotteen säilyvyys kierrekorkin vuoksi 1
Turvallisuus ja luotettavuus 1
Lapsien liian helppo saada korkit auki 1

Kiillon puulattialakkakanisteriin liittyvät brändiassosiaatioiden kategoriat sekä kategorioihin
sisältyvät brändiassosiaatiot:

Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä
Kuvat ja kuviot visuaalisesti 3
Puun kuva miellyttävä, tukee informaatiota 3
Informaatio 1
Tuotteen nimi kertoo selkeästi mitä pakkaus sisältää 1

Kiillon Aku de luxe -kanisteriin liittyvä brändiassosiaatioiden kategoria sekä kategoriaan
sisältyvät brändiassosiaatiot:

Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä
Informaatio 2
Nimi ei kerro muille kuin ammattilaisille mitä pakkaus sisältää 2
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Kiillon M1000-sankoon liittyvät brändiassosiaatioiden kategoriat sekä kategorioihin sisältyvät
brändiassosiaatiot:

Brändiassosiaatio
Viittausten

määrä
Jälkikäyttö 4
Ei jälkikäyttömahdollisuuksia muotoilun vuoksi 3
Mahdollisuuksia jälkikäyttää pakkausta 1
Käytettävyys 4
Tuotetta ei voi käyttää suoraan pakkauksesta 2
Tuotetta voi käyttää suoraan pakkauksesta 1
Hankala avata 1
Informaatio 3
Nimi ei kerro muille kuin ammattilaisille mitä pakkaus sisältää 2
M1-merkintä selkeä 1
Värit visuaalisesti 2
Epämiellyttävät värit ja väriyhdistelmät 2
Käyttäjät ja käyttötilanteet 2
Muistuttaa maalille tarkoitettua pakkausta 2
Säilytettävyys 2
Hankala säilyttää muotoilun vuoksi 2
Kestävyys 1
Kestävä muotoilun vuoksi 1


