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Ikea-ilmiö on opettanut suomalaiset ostamaan mukisematta
lähes kaikki tuotteet, jotka vain on mahdollista myydä
pakattuina osissa. Jossain tulee kuitenkin raja vastaan.
Millaisiin tapauksiin kuluttaja-asiantuntijat ovat törmänneet?

Kestokulutustavaroiden varastointiin ja kuljetukseen liittyvä
kustannustehokkuus näkyy siinä, että ostaja saa yhä useamman
tuotteen palasina pahvilaatikossa.

Yleensä kokoaminen on melko helppoa, ja kompaktin
pakkaamisen ansiosta tavara on kätevää kuljettaa omalla
autolla kotiin. Kuluttajaliiton lakimiehen Tuula Sarion
mukaan laajalle levinnyt ilmiö puhuttaa liittoa paljonkin.

- On kestämätöntä jos yhteiskunta menee siihen, että kaikki
tuotteet ovat osina. Eivät kaikki ihmisryhmät niitä pysty
kasaamaan.

"Kaasugrilli vaati  neljä miestä" 

Yhtenä villeimmistä esimerkeistä ovat moottorisahat.
Kuluttajaliiton lakimies Mika Hakamäki joutui taannoin
myöntämään, että ammattilaisellekin tulee yllätyksiä vastaan, kun
kaikkea ei huomaa selvittää kaupassa.

- Moottorisahassa oli laippa irti, ja myös ketjut piti laittaa
paikalleen. Vähän kyllä hirvitti, että tällaisia teräosia,
polttomoottoreita tai sähkölaitteita joutuu kokoamaan itse.
Varsinkin jos ei ole kovin teknisesti suuntautunut ihminen.

Nykyään myös ruohonleikkurissa renkaat, terät ja työntökahvat
ovat usein irti. Suuret työlaitteet on tietysti helpompi
kuljettaa, jos isot osat pakataan irrallisina.

Huonekaluista levykalustot eli esimerkiksi kaapistot,
komerot, lipastot ja tasot toimitetaan useissa liikkeissä
kokonaan itse koottavina.

Ruoka- ja sohvapöydissä ja sängyissä täytyy tehdä pieniä yhteen
liittämisiä, lähinnä jalkoja. Toimistokalusteet, usein työtuolit,
toimitetaan myös osina.
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Pihakalusteet tulevat myös yleensä koottavina. Halvimmissa
malleissa kokoaminen voi olla työlästä, Hakamäki totesi myös.
Marketista ostetut halvemmat pyörät täytyy nekin yleensä koota
itse.

- Ja sitten ovat nämä kaasugrillit. Ne on hankala koota,
laatikoittain pultteja - ei olisi meillä onnistunut, jos ei olisi neljää
miestä talossa. Vähän kyllä mietitytti, että meneeköhän tässä nyt
kaasuliitännät niin kuin pitää, Kuluttajaliiton Sario naurahtaa. 
Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling ei "suurin
surminkaan" ostaisi moottorisahan tapaista laitetta,
jossa on kokoamista vaativaa työtä. Suurikokoisten laitteiden
osat, kuten ruohonleikkurin työntöaisa, on Hakamäen ja
Beurlingin mukaan logistisesti järkevää pakata irrallisina.

Itsekoottavalle  alennusta?

Kuluttajaviraston Hakamäen mukaan huonekalujen
kokoamiseen liittyviä yhteydenottoja ei juurikaan ole tullut.

- Maailma on muuttunut tähän suuntaan. Yhä useammat
kestotavarat ovat palasina. Vaikka yhteydenottoja on vähän,
se ei tarkoita, etteikö asia voisi olla ongelma useille
kuluttajille. Olipa nykykäytäntö mikä tahansa, selvää lienee, että osa
kuluttajista pitää tilannetta ikävänä.

- Kun mainoksessa on huonekalun kuva kokonaisena ja
hinta, eikö siinä tapauksessa pitäisi saada tuote halvemmalla
kasaamattomana? eräässä Kuluttajavirastolle tulleessa
yhteydenotossa on kysytty.

- Yksi huonekaluliike toimitti huonekalun kasattuna, kun
huomautin asiasta ja toivoin saavani kasauksen kaupan
päälle. Meille yksinasuville on hirvittävän hankalaa tuo
kasaaminen, yhteydenotossa valitettiin.  

Hakamäen mukaan lainvastaista ei ole markkinoida tuotetta
kuvastossa tai liikkeessä erilaisena kuin se toimitetaan kotiin.

- Tätä on vaikea pitää tavaran virheenä. Mutta mitä
monimutkaisempaa on asentaminen, sitä enemmän nousee
myyjän vastuu kertoa, että tulee hyvinkin pienissä paloissa ja
tarvitsee työkaluja. Laki edellyttää, että mukana pitää olla
kokoamis- ja käyttöohjeet.

Liitolla tiukempi kanta hinnasta ja mainonnasta? 

Kuluttajaliiton Sarion mukaan on hyvä, että ihmisillä on
valinnanvaraa: kootako itse vai tilatako kokoamisen.
Kuluttajaliitossa lakia tulkitaan ilmeisesti astetta
Kuluttajavirastoa tiukemmin. Heidän mukaansa tuotteen
pitäisi vastata  markkinointia.
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Jos ostaja on valinnut kaupassa sängyn, mutta saa kasan
tarvikkeita, kuluttajan pitäisi myös hyötyä siitä, eikä ainoastaan
elinkeinonharjoittajan.

Beurlingin mielestä kyse on myös tuotteen kestävyydestä.

- Olen ajatellut, että ostan mieluummin halvemman
huonekalun, ja maksan kokoamispalvelusta, koska
ammattilaisen tekemä kokoamistyö voi pitkittää tuotteen käyttöikää.
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