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Modarress-Sadeghi, Mirette, From ancient artefacts to traded commodities.
Archaeology, cultural heritage and colonial research practices
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities
Acta Univ. Oul. B 158, 2018
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

My research deals with the valuation of cultural heritage, knowledge production practises, illicit
trade in antiquities and colonialism in archaeology. The research material covers source literature,
online material and questionnaires on the subject. The material is examined and analysed from an
ethical and historical perspective, mainly within a postcolonial theoretical framework. I highlight
one-sided paradigms and operating practices in past research. I also examine the concepts of
heritage discourse and the values of heritage.

In my research, I make evident how colonial practices have had an impact in archaeology,
research publications and accessibility to knowledge. These impacts extend widely to the appraisal
and exploitation of material cultural heritage. Colonial practices, such as the export of
archaeological data and objects from research locations to overseas collections and centres of
science, have had an adverse effect on the information available to locals about their ancient past.
The trade of antiquities has contributed to an increase in the monetary valuation of archaeological
heritage. Ancient objects disappear into private collections, which reduces the possibility to learn
about heritage. An example of this is the illegal trade in bronze objects in the region of Lorestan
in Iran, which has been going on for almost a century. These artefacts are still on sale in Western
antique markets and widely on the Internet. However, the lack of contextual information reduces
them to mere visual exhibits, even when they are in the museums. Most people value cultural
heritage as collective heritage. This is also shown by a survey I completed amongst upper
secondary school students in Oulu, Finland; the majority of the respondents felt that antiquities
belong in the public domain, accessible to the general public and researchers.

The appreciation of tangible heritage requires, among other things, the accessibility of
knowledge received from archaeological studies. Ease of access entails informing and publishing
in the languages of the areas of investigation. The diversity of research and interpretations, and the
dissemination of information broaden the influence of knowledge acquired. They increase interest
in the past and protection of its heritage, as well as strengthen the public’s participation in the
cultural heritage process.

Keywords: antiquities trade, archaeology, colonialism, dissemination of knowledge,
heritage
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Tiivistelmä

Tutkimukseni käsittelee kulttuuriperinnön arvottamista, tiedon tuotannon käytäntöjä ja mui-
naisesineistön laitonta kauppaa sekä kolonialismia arkeologiassa. Tutkimusaineisto käsittää
aihepiirin liittyvää lähdekirjallisuutta, verkkomateriaalia ja kyselyjä. Tarkastelen ja analysoin
aineistoa eettisestä sekä historiallisesta näkökulmasta, pääosin jälkikoloniaalisessa viitekehyk-
sessä. Tuon esille menneisyyden tutkimuksen epäsuhtaisia ajatusmalleja ja toimintatapoja.
Lisäksi tarkastelen perintödiskurssin käsitteitä ja kulttuuriperinnön merkityksiä suuren yleisön
kannalta.

Tutkimuksessani tuon ilmi, miten kolonialistiset käytänteet ovat vaikuttaneet arkeologiassa ja
tutkimustiedon julkaisussa ja sen saavutettavuudessa. Vaikutukset ulottuvat laajalle materiaali-
sen kulttuuriperinnön arvostukseen ja hyödyntämiseen. Kolonialistiset käytänteet, kuten arke-
ologisen datan ja esineistön vienti tutkimuskohteista ulkomaisiin kokoelmiin ja tieteen keskuk-
siin, ovat heikentäneet paikallisten tiedonsaantia menneisyyden tutkimuksista. Muinaisesineistön
osto ja myynti ovat vaikuttaneet arkeologisen perinnön rahallisen arvottamisen kasvuun. Mui-
naisesinekauppaa edeltää ryöstökaivu ja sitä seuraa esineiden katoaminen yksityisiin kokoel-
miin, mikä tuhoaa arkeologista aineistoa ja vähentää ihmisten mahdollisuutta tutustua kulttuuri-
perintöön. Tästä esimerkkinä Iranin Lorestanin alueen pronssiesineiden laiton kauppa, joka on
jatkunut lähes vuosisadan ajan. Esineitä on edelleen myynnissä länsimaiden antiikkimarkkinoilla
ja laajalti internetissä. Muinaisesineiden kontekstitietojen puuttuessa ne ovat museoissakin pelk-
kiä visuaalisia näyttelyesineitä. Suuri osa ihmisistä arvostaa kulttuuriperintöä kollektiivisena
perintönä. Tämän osoittaa myös lukiolaisnuorille tekemäni kysely; enemmistö vastaajista katsoi
muinaisesineiden kuuluvan julkisiin tiloihin, suuren yleisön ja tutkijoiden saavutettaville.

Aineellisen kulttuuriperinnön arvostus edellyttää muun muassa arkeologisista tutkimuksista
saadun tiedon saavutettavuutta, mikä tarkoittaa myös tutkimusalueiden kielillä tiedottamista ja
julkaisemista. Tutkimuksen ja tulkintojen moninaisuus, osallistaminen ja tiedon levittäminen
laajentavat hankitun tiedon vaikuttavuutta. Ne lisäävät kiinnostusta menneisyyteen ja sen perin-
nön suojeluun. Ennen kaikkea ne vahvistavat suuren yleisön mahdollisuuksia osallistua kulttuu-
riperintöprosessiin.

Asiasanat: antiikkikauppa, arkeologia, kolonialismi, kulttuuriperintö, tutkimuskäytäntö
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1 Johdanto 

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa kulttuuriperinnön merkityksiä, arvoa ja kä-

sitettä on ensiarvoisen tärkeää tutkia ja ymmärtää monella tasolla. Kulttuurit koh-

taavat ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, samalla kulttuuriperinnön merkityk-

set vaihtelevat ja saavat uusia muotoja. 

Väitöskirjatyössäni tutkin kulttuuriperintökysymyksiä ja arkeologisen tiedon 

tuotantoa sekä tutkimuksen kolonialistisia käytänteitä. Kulttuuriperintö ja kolo-

nialismi ovat laajoja käsitteitä. Tämän tutkimuksen puitteissa tarkastellaan niiden 

muutamia osa-alueita ja niihin kytkeytyviä tärkeitä teemoja. Työni ei ole tutkielma 

tiukasti rajatusta aiheesta vaan laaja-alainen selvitys ja pohdinta arkeologisen kult-

tuuriperintöön liittyvistä kysymyksistä. Tarkastelun kohteena on erityisesti Iranin 

arkeologinen kenttätutkimus ja sen historia; kuinka se on vaikuttanut tutkimukseen, 

arkeologisen perinnön arvostamiseen ja kaupallistamiseen. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Yksi menneisyyden perinnön arvostamisen ja merkityksien muodostumisen edel-

lytyksistä on tiedon saanti; tietämättömyys menneisyyden perinnöstä, arkeologi-

sista tutkimuksista ja niiden tuloksista aiheuttaa välinpitämättömyyttä kulttuuripe-

rintöä kohtaan ja mahdollistaa eri syistä johtuvan arkeologisen perinnön tuhoutu-

misen. 

Valveutuneisuus kulttuuriperinnön merkityksistä, myös tieteenkentän ulkopuo-

lella, auttaa perinnön suojelussa ja vähentää laittomia toimia. Viime vuosien sodat 

ja konfliktit Lähi-idän alueella ovat tuhonneet aineellista kulttuuriperintöä.1  Ne 

ovat osoittaneet, miten vahvasti kulttuuriperintö vaikuttaa ihmisten elämässä ja kie-

toutuu yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin. Sota-ajan akuuttitilanne tarvitsee kui-

tenkin oman tutkimuksensa, eikä konfliktien aiheuttamia ongelmia varsinaisesti kä-

sitellä tässä työssä. Tutkimuksen kohteena ovat sen sijaan kolonialististen tutkimu-

straditioiden aiheuttamat ongelmat ja niiden vaikutukset arkeologiseen kulttuuripe-

rintöön. 

Kolonialismia2  on käsitelty vähän suomalaisessa arkeologian keskustelussa, 

arkeologia ja kulttuuriperintö on nähty lähinnä neutraaleina hallinnollisina ja tie-

teellisinä kysymyksinä. Kolonialismia, erityisesti sen sisältämiä valta-asetelmia 

                                                        
1 Ks. esim. Unesco (2016a) Declarations on cultural heritage at risk. 
2 Käsitteen määrittely alaluvussa 1.3. 
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sekä vaikutuksia arkeologiaan ja kulttuuriperintöön, olisi syytä tarkastella laajem-

min.  

Arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuu monenlaisia uhkia ja laittomuuk-

sia. Yksi vahingollisimmista, luonnonkatasrofien ja modernin maankäytön ohella, 

on muinaiskohteiden ryöstökaivu.3  Arkeologisten esineiden (laiton) kauppa4  on 

globaali ilmiö ja internetin kautta se saavuttaa kaikki maailman kolkat. Ryöstö-

kaivua ja laitonta kauppaa ei sopimuksista ja lainsäädännöllisistä yrityksistä huoli-

matta ole pystytty vähentämään. Arkeologisten kohteiden ja perinnön osalta ky-

seenalainen ilmiö on viime vuosina suosiotaan kasvattanut metallinetsintäharrastus, 

joka on myös Suomessa aiheuttanut arkeologisten kohteiden luvatonta kaivua 

(esim. Leponiemi 2014; artikkeli II: 95). Muinaisjäännökset on perinteisesti käsi-

tetty ”löydettäviksi”, arkeologia on löytämisen ja löytäjän narratiivi. Populaarikult-

tuurissa puhutaan aarteiden etsimisestä ja ajatellaan, että löytäjä saa löytönsä pitää. 

Harmittoman tuntuinen ajatusmalli voi kuitenkin saada syvempiä merkityksiä kun 

se yhdistetään yhteisen kulttuuriperinnön suojelu- ja omistamiskysymyksiin. Suo-

messa keskustelu näistä kysymyksistä on alullaan,5 keskustelua ja tutkimusta tar-

vitaan vielä lisää. 

Learning about our own heritage helps us become more keenly aware of our 

own roots and understand the wealth of other cultures and peoples.[---] respect 

for heritage opens the door to intercultural dialogue (Unesco 2013).  

Unescon internet-sivuilla oleva lauseet kuvastavat sitä mikä on tämän tutkimuksen 

kannalta keskeistä: kiinnittää huomiota edellytyksiin oppia tuntemaan omaa ja tois-

ten menneisyyttä sekä kulttuuria ja arvostaa yhteistä kulttuuriperintöä. Jos ei ym-

märrä ja arvosta omaa kulttuuriaan ja perintöään, on vaikeaa arvostaa toisten kult-

tuuriperintöä. Oppiminen edellyttää tietoa ja motivaatiota ymmärtää. Materiaalis-

ten jäännöksien tutkimuksen ja tutkimustiedon levittämisellä lisätään menneisyy-

den ihmisten ja kulttuurien moninaisuuden ja erilaisten ilmentymien tuntemusta. 

Sen kautta opitaan muun muassa arvostamaan kulttuurista esineistöä muuna kuin 

                                                        
3 Käytän työssäni termejä ryöstö- tai salakaivaukset synonyymeinä laittomille kaivauksille (englannin 
looting & illegal excavations), jotka tehdään ilman tarvittavia lupia ja joiden tarkoituksena on löytää 
muinaisesineitä myyntiin. 
4 Muinaisesineiden kaupasta käytän myös termiä antiikkikauppa (englannin antiquities trade). 
5 Viime vuosina keskustelu metallinetsintäharrastuksesta on kasvanut, on laadittu oppaita ja ohjausta 
harrastelijoille (ks. esim. Siltainsuu & Wessman 2014; Museovirasto 2015; Moilanen 2015; Wessman 
et al. 2016). Lisää tutkimusta tarvittaisiin esimerkiksi metallinetsintään liittyvien laittomuuksien laajuu-
desta. 
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kaupallisena hyödykkeenä ja suojelemaan menneisyyden perintöä. Samalla anne-

taan ihmisille uusia mahdollisuuksia tutustua niin omaan kuin toisten arkeologiseen 

kulttuuriperintöön. 

1.2 Tutkimuskysymykset ja teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksessa tarkastellaan arkeologisen kulttuuriperinnön arvottamista6 sekä tie-

don tuottamista ja levittämistä tutkimuseettisestä näkökulmasta. Tutkimuksen teo-

reettinen viitekehys on osittain jälkikoloniaalinen.7 Työ jakautuu kahteen päätee-

maan, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Aluksi selvitetään kolonialistisia käytänteitä 

ja niiden vaikutuksia arkeologiassa sekä arkeologisen tutkimustiedon levittämistä: 

tutkimuksien julkaisua ja tiedon saatavuutta. Jälkikoloniaalinen viitekehys auttaa 

havaitsemaan ja selittämään vallan käyttöä arkeologiassa, tiedon tuotannossa ja 

kulttuuriperintökysymysten tarkastelussa, varsinkin Euroopan ulkopuolisten mai-

den ja vähemmistöjen parissa tehdyn tutkimuksen osalta. Jälkikoloniaalinen viite-

kehys ei kuitenkaan ole tutkimusta ja sen teoreettista positiota täysin määrittelevä 

tekijä. Se on työkalu, joka antaa mahdollisuuden projisoida tutkimusta ja saatuja 

tuloksia laajempaan tutkimuskenttään. Jälkikoloniaalinen näkökulma antaa myös 

mahdollisuuden tutkimuksen eettisten ja normatiivisten puolien pohdintaan ja esille 

tuomiseen. Työn pyrkimyksenä on tuoda keskustelu lähelle tämän päivän ihmisiä, 

niin kutsuttua suurta yleisöä. 

Väitöstutkimuksen toinen pääteema käsittelee, ensimmäiseen teemaa liittyen, 

kulttuuriperinnön merkityksellistämistä ja hyödyntämistä: miten kolonialistiset 

käytänteet, kuten tiedon saatavuus, levittäminen tai levittämättä jättäminen, ovat 

vaikuttaneet arkeologiseen kulttuuriperintöön, sen kaupallistamiseen, ryöstö-

kaivauksiin ja laittomaan kauppaan. Työssä tarkastellaan lisäksi kulttuuriperintö-

diskurssin8  käsitteitä ja niiden käyttöä. Teoreettisen ja historiallisen tarkastelun 

kautta selvitellään syntyneitä ja vaikuttavia ajatustapoja arkeologisessa toimin-

                                                        
6 Arvottamisella viittaan laajasti erilaisiin arvon ja merkityksen antoihin, esimerkiksi miten ihmiset, niin 
kutsuttu suuri yleisö, tai eri yhteisöt merkityksellistävät ja arvostavat menneisyyden perintöä. 
7 Käytän molempia termejä jälkikoloniaalinen ja postkoloniaalinen, postkoloniaalista viitatessani tutki-
muskirjallisuuteen, jossa sitä on käytetty. Käsitteiden määrittely alaluvussa 1.3. 
8 Diskurssilla tarkoitetaan puhetapaa ja siihen liittyviä merkityksiä, pyrkimyksiä ja rajoituksia sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa. Ks.Ashcroft et al. (2004/1998: 70–73):--- a strongly bounded area of social 
knowledge, a system of statements within which the world can be known. Michael Foucaltin esittämään 
diskurssiin liittyy tiedon ja vallan käyttö, jota Said (1978) on soveltanut orientalismin diskurssissa, ks. 
myös Moro-Abadía 2006. Diskurssin määritelmiä ks. myös Tieteen termipankki 2016.  
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nassa. Historiallinen perspektiivi auttaa havaitsemaan, miten kulttuuriperintö(pro-

sessi) ”tapahtuu” ja mitkä ovat valintojen ja toiminnan seuraukset. Aihepiirin tar-

kastelussa käytän tarvittaessa toiseuden käsitettä, vaikka käsite ”toinen” on itses-

sään kolonialistisen ajattelutavan sävyttämä. Toiseus jakaa ja luokittelee ihmisiä 

sekä yhteisöjä – me ja muut (Said 1978; Smith T 1999: 32). Sen avulla pystytään 

jatkamaan erottelua ja oikeuttamaan vallankäyttöä. 

Työssä käytetään kollektiivisia ilmaisuja länsi/länsimainen, eurooppalainen, 

itä/itämainen, sekä jaottelua kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien (iranilai-

set/ranskalaiset/amerikkalaiset jne.) mukaan. Termit selventävät käsittelyä, koska 

puhun tutkijoista ja tutkimuksista yleisellä tasolla. Ne eivät kuitenkaan ole yhtenäi-

siä kokonaisuuksia, vaan ihmisten rakentamia diskursiivisia ilmaisuja, jotka osoit-

tavat ennen kaikkea lain ja vallan rajoja ja samalla sisältävät joitain yhtenäisiä kult-

tuuripiirteitä. 

Tämän tutkimuksen havainnollistavat pääesimerkit ovat Iranin alueen arkeolo-

giasta ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Yhtenä syynä valintaan on se, että tun-

nen omakohtaisen kokemuksen kautta maan historian ja kulttuurin läheisesti. 

Osaan myös persian kieltä, mikä mahdollistaa keskustelut ja sikäläisen kirjallisuu-

den tutkimuksen alkuperäiskielellä. Lisäksi, vaikka kansainvälisellä kentällä tutki-

mus arkeologisen kulttuuriperinnön suhteesta kolonialismiin on viime vuosina sel-

västi lisääntynyt (ks.esim. Gosden 2008/2001; Pagán-Jiménez 2004; Hamilakis & 

Duke 2007; Liebmann & Rizvi 2008; Lydon & Rizvi 2010), Iranin alue on jäänyt 

lähes kokonaan tehtyjen selvitysten ulkopuolelle. Iran oli kuitenkin, sekä 1900-lu-

vun alussa että 1960 ja -70 -luvuilla, yksi keskeisiä alueita, jossa eurooppalaiset ja 

pohjoisamerikkalaiset yliopistot ja museot tekivät arkeologista tutkimusta. Iranissa 

tehtyä tutkimusta ei ole arkeologien taholta juuri tarkasteltu reflektiivisesti, eikä ole 

pohdittu sen jälkeisiä vaikutuksia, kuten on tehty monien muiden alueiden osalta. 

(Artikkeli I). Alueen arkeologisen tutkimuksen historiallisen taustan käsittely on 

aiheellista uudelleen virinneen kansainvälisen tutkimusyhteistyön vuoksi ja koska 

osa kulttuuriperinnön suojeluun ja hyödyntämiseen liittyvistä ongelmista on glo-

baalisti ilmeneviä, kuten esimerkiksi muinaisesineiden salakaivu ja -kauppa. Iranin 

arkeologian tarkastelu tuo hyvin esille kolonialististen käytänteiden vaikutukset ar-

keologiseen tutkimukseen ja kulttuuriperintöön ja on hyödyllinen tarkasteltaessa 

ilmiötä laajemmalla tasolla. 
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Tutkimusongelmat ja pääkysymykset ovat seuraavat: 

– Millä tavalla kansainvälistä arkeologista kenttätutkimusta on tehty ja miten se 

on vaikuttanut tutkimusalueilla paikallisesti? Tarkastelun kohteena on Iranin 

arkeologia. 

– Tutkimustiedon levittäminen. Palautuuko tutkimuksista tietoa tutkimusalueelle 

ja paikallisille ihmisille? 

– Miten arkeologista aineistoa, muinaiskohteita ja -esineistöä on hyödynnetty? 

Miten niihin liittyviä eettisiä näkökulmia on huomioitu? 

– Millä tavalla ryöstökaivaukset ja arkeologisten esineiden laiton kauppa vaikut-

tavat – paikallisesti ja globaalisti – arkeologiaan ja kulttuuriperintöön? 

– Kulttuuriperintöön liittyvien käsitteiden käyttö, menneisyyden perinnön arvot-

taminen ja merkityksellistäminen. 

1.3 Avainkäsitteet 

Kulttuuriperintö 

Kulttuuriperintö on laajasti käytetty ja vaikeasti määriteltävä käsite. Periaatteessa 

kulttuurista perintöä on kaikki aikaisempien ”kulttuurien” jättämä aineeton ja ai-

neellinen perintö. 9  Perinnön määrittelyä voidaan supistaa sisällyttämällä siihen 

vain kulttuurinen perintö, jolle on annettu kulttuuriperinnön status. Kysymyksessä 

on kulttuuriperintöprosessi, jossa joukko ihmisiä osoittaa arvostavansa tiettyä pe-

rintöä, haluaa säilyttää sen ja viedä eteenpäin jälkipolville (tai luoda perintöä ny-

kykulttuurista). Kulttuuriperintöön liittyy aina kuuluminen (belonging), mikä luo 

tai vahvistaa identiteettiä, yleensä perintöön liitetään myös omistaminen (pro-

perty/patrimony) ja suojelu. Kulttuuriperintö on käsitteenä jatkuvan muokkauksen 

ja keskustelun alaisena (esim. Skeates 2000; Carman 2005; Ahmad 2006; Smith 

2006; Fairclough et al. 2008; Smith et al. 2010; Okkonen & Okkonen 2010; Tuomi-

Nikula et al. 2013). Viime vuosina on tarkasteltu erityisesti käsitteitä aineellinen ja 

aineeton kulttuuriperintö, niiden suhdetta ja määrittelyä. Kansainvälisissä säädök-

sissä ja sopimuksissa kulttuuriperintöön on viitattu eri termein ja se on 1900-luvulla 

läpikäynyt useita muotoja: kulttuuriperintö (cultural heritage), kulttuuriomaisuus 

(cultural property), kulttuuriresurssit (cultural resources) ja suppeammassa määrin 

                                                        
9 Kulttuuriperintö: ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyt henkinen ja aineellinen perintö (Kielitoi-
miston sanakirja 2015) 
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kulttuuriesineet (cultural objects). Termi kulttuuriperintö on useissa sopimusteks-

teissä yleistynyt, sillä se antaa neutraalimman käsityksen suhteesta omistamiseen, 

sisältää aineettoman ja aineellisen sekä kertoo jatkumosta, siis perinnön välittymi-

sestä seuraaville sukupolville (ks. Ahmad 2006; Vrdoljak 2006: 6–7; myös Prott 

2005). Unesco, merkittävänä kulttuuriperintöä määrittelevänä kansainvälisenä ins-

tituutiona, on jaotellut käsitteitä muun muassa seuraavasti (Unesco 2015): 

Tangible cultural heritage:  

– movable cultural heritage (paintings, sculptures, coins, manuscripts) 

– immovable cultural heritage (monuments, archaeological sites, and so on) 

Underwater cultural heritage (shipwrecks, underwater ruins and cities) 

Intangible cultural heritage: oral traditions, performing arts, rituals 

Aineellista kulttuuriperintöä hallinnoivat suuressa osassa maailmaa kansalliset val-

tiot. Paikoin hallinnoivana osapuolena ovat yksityiset toimijat (instituutiot tms.). 

Yleisesti kulttuuriperintö käsitetään sen maan, alueen, kansan tai paikallisyhteisö-

jen ”perinnöksi”, jossa se on luotu, jossa se sijaitsee, josta se on löydetty tai kaivettu 

esiin ja jossa sitä tuotetaan tai käytetään. Toisin sanoen kulttuuriperintöprosessi on 

käynnissä. Suurella osalla valtioista on omat kansalliset kulttuuriperintöinstituuti-

onsa (esim. Museovirasto, English Heritage, Riksantikvarieämbetet, Sazman-e Mi-

ras-e farhangi 10  jne.) ja lukematon määrä erilaisia kulttuuriperintöyhdistyksiä, 

jotka pitävät yllä, hoitavat ja toimivat alueensa menneisyyden perinnön parissa.  

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Euroopan tasolla kulttuuriperinnön määrittely laajenee entisestään kun puhutaan 

esimerkiksi yhteisestä eurooppalaisesta arkeologisesta perinnöstä (ks. Valetta 

1992). Tarkistettu Eurooppalainen yleissopimus arkeologisen perinnön suojelusta 

(Valletta 1992) määrittelee arkeologisen perinnön seuraavasti (Finlex 26/1995,1 ar-

tikla, kohta 2): 

Tässä mielessä katsotaan arkeologisen perinnön aineksiksi kaikki jäännökset 

ja esineet sekä muut muinaisilta ajoilta periytyvät ihmisen toiminnan jäljet, 

                                                        
10 Iranissa viralliselta nimeltään Sazman-e miras-e farhangi, sanaye dasti va gärdeshgäri. Vuodesta 
2004 viraston toimialaan on arkeologian ja muun kulttuuriperintötyön lisäksi yhdistetty käsityöperinne 
ja turismi. Termien selitys s. 24. 
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i) joita säilyttämällä ja tutkimalla voidaan selvittää ihmiskunnan historiaa ja 

sen suhdetta luonnonympäristöön, 

ii) joiden ensisijaisia tietolähteitä ovat kaivaukset, tutkimukset ja muut ihmis-

kunnan ja sen ympäristön tutkimusmenetelmät ja 

iii) jotka sijaitsevat jollakin sopimuspuolen tuomiovallan piiriin kuuluvalla 

alueella. 

Arkeologiseen perintöön katsotaan kuuluvaksi rakenteet, rakennelmat, raken-

nusryhmät, asuinpaikat, irtaimet esineet ja muut muistomerkit sekä niiden ym-

päristö riippumatta siitä, sijaitsevatko ne maalla vai veden alla.  

Vallettassa vuonna 1992 tehdyssä aikaisempien kulttuuri- ja arkeologisen perinnön 

suojelusopimuksien tarkistetussa muodossa puhutaan arkeologisesta perinnöstä 

(Finlex 26/1995, 1 artikla, kohta1) 

[---] Euroopan maiden yhteisen muistin lähteenä sekä historiallisen ja tieteel-

lisen tutkimuksen välineenä. 

Sopimuksen päivityksessä on huomioitu yleisön lisääntynyt kiinnostus menneisyy-

teen ja kulttuuriperintöön, mutta siinä tuodaan myös esille kysymys siitä, kuka tul-

kitsee ja avustaa yleisön menneisyyden perinnön äärelle: asiantuntijat ja arkeologit. 

Vallettan sopimuksen tekstien selitysosassa todetaan (Council of Europe 2001: 96): 

It can only be met by specialists- archaeologists- who can interpret the data 

and assist the public in gaining access to its heritage.  

Faron (Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnalli-

sesta merkityksestä 2005) sopimustekstissä kulttuuriperintö-käsite on määritelty 

laajasti, ja ainakin periaatteellisella tasolla on annettu ihmisille valinnan mahdolli-

suus (Faro 2005, artikla 2): 

- kulttuuriperintö tarkoittaa niitä menneisyydestä perittyjä voimavaroja nii-

den omistajasta riippumatta, jotka ihmisten mielestä11 kuvastavat heidän 

jatkuvasti muuttuvia arvojaan, uskomuksiaan, tietojaan ja perinteitään. 

Tähän kuuluvat kaikki ihmisten ja paikkojen vuorovaikutuksesta aikojen 

kuluessa rakentuneen ympäristön osat; kulttuuriperintöyhteisö tarkoittaa 

niitä ihmisiä, jotka arvostavat tiettyjä kulttuuriperinnön piirteitä, joita he 

                                                        
11 Tekstin vahvistus kirjoittajan lisäämä. 
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haluavat julkisen toiminnan puitteissa ylläpitää ja välittää tuleville suku-

polville.  

Kulttuuriperintö-käsitettä on siis ollut tarve selittää ja määritellä monella tapaa ja 

yhä uudelleen, sillä vaikka kulttuuriperintö vaikuttaa staattiselta ja pysyvältä, on se 

luonteeltaan alati muuttuvaa. Perintö-käsite (Heritage) ei myöskään ole täysin sama 

maailmanlaajuisesti, vaan se vaihtelee käytöltään ja merkitykseltään eri kielissä ja 

maissa (ks. Frigo 2004; Ahmad 2006; Carman & Sørensen 2009; ks. myös Modar-

ress 2014). Esimerkiksi Iranissa kulttuuriperinnöstä käytetään termiä Miras-e far-

hangi. Termi koostuu sanoista perintö (miras) ja kulttuuri (farhang). Käsitteenä se 

on laaja ja sisältää niin aineettoman kuin aineellisen perinnön.12  Asiayhteydestä 

riippuen kulttuuriperinnön eri osa-alueista puhutaan niitä tarkentavilla nimillä. 

Perinteisen kulttuuriperintödiskurssin ja tutkimuksen rinnalle on tullut kriitti-

nen perintötutkimus (Critical Heritage Studies)13 , joka kannustaa aikaisempaa 

kriittisempään kulttuuri- ja museoalan tutkimukseen. Perintökeskustelussa kritiik-

kiä on esitetty muun muassa arkeologien ja kulttuuriperintöasiantuntijoiden erityis-

asemasta tiedon tuottajina, tulkitsijoina ja kulttuuriperinnön määrittelijöinä. On ko-

rostettu kulttuuriperinnön aineettomuutta sekä peräänkuulutettu laajan yleisön ja 

yhteisöjen suurempaa osallistumista. (Ks. Smith 2006; Waterton & Smith 2009.) 

Kulttuuriperintö määritellään prosessiksi, jossa tärkeää on kulttuuriperinnön luo-

minen ja sen saamat merkitykset nykyisyydessä (esim. Harvey 2001; Smith 2006; 

Harrison et al. 2008), se on myös kulttuurisen vallan väline (Harvey 2001: 336). 

Kriittinen perintötutkimus on nostanut lähimenneisyyden tutkimuksen etulinjalle,14 

samalla kun se on ottanut etäisyyttä arkeologiaan ja kulttuuriperinnön aineellisuu-

teen. 

Tässä työssä käsitellään kulttuuriperintöä (kaukaisen) menneisyyden perin-

tönä. Tutkimuksen kohteena on arkeologinen perintö, joka saa kulttuuriperinnölli-

set merkityksensä erityisesti arkeologisen tutkimuksen kautta. Arkeologinen pe-

rintö on aineellista kulttuuriperintöä, johon kuuluu aina aineeton aspekti. 

                                                        
12 Kertomusperinne, runous, esitys, musiikki sekä laaja kirjo käsityöperinteeseen kuuluvia taiteenlajeja 
kuten metallinkaiverrus, kudonta, kalligrafia, ovat vahvoilla puhuttaessa iranilaisesta kulttuuriperin-
nöstä. Ne nivoutuvat hyvin yhteen rakennus- ja arkeologisen perinnön kanssa. 
13 Critical Heritage Studies (CHS) keskuksia Göteborgin ja AustralianAustralian National University -
yliopistoissa (ks. ANU 2016; CCHS 2016). 
14 Ks. Perintötutkijoiden keskustelua perintötutkimuksen lähtökohdista ja toiminnasta (Winter 2013; 
Witcomb & Buckley 2013) kriittisen perintötutkimukseen erikoistuneesta julkaisusta International 
Journal of Heritage Studies. 
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Kolonialismi ja jälkikolonialismi  

Kolonialismi on määritelty imperialistiseksi siirtomaapolitiikaksi, jossa pyritään 

saamaan siirtomaasta mahdollisimman suuri hyöty (Kielitoimiston sanakirja 2015). 

Kolonialismi voi olla myös dominointia ja hyödyntämistä yleisemmin: toisen 

(maan, yhteisön) aineellisen tai aineettoman kulttuurin appropraatiota ja kulttuuris-

ten resurssien hyväksikäyttöä. Kolonialistinen diskurssi vaikuttaa niin aineellisella 

kuin aineettomalla tasolla, jälkimmäisen tarkoittaessa esimerkiksi kolonialismin 

luomia ajattelutapoja ja asenteita (ks. esim. Said 1978; Lydon & Rizvi 2010). Näitä 

näkökulmia käsittelen tässä tutkimuksessa. 

Jälkikoloniaalinen (postkoloniaalinen/postkolonialistinen)15 teoria tai viiteke-

hys on laaja käsite, se on kattotermi useille teoreettisille suuntauksille. Jälkikolo-

nialismissa on pääosin kyse yksipuolisten, yleensä eurosentristen, esittämistapojen 

kritiikistä ja vääristyneiden valtasuhteiden sekä käsitysten esille tuomisesta ja pur-

kamisesta (dekolonisaatio)16 . Jälkikoloniaalista analyysiä käytetään esimerkiksi 

tutkimuksissa, joissa käsitellään alkuperäiskansojen emansipaatiota tai kolonisoi-

tujen tai semikolonisoitujen alueiden (kuten Lähi-idän) kulttuuriseen, hallinnolli-

seen tai taloudelliseen itsenäistymiseen liittyviä kysymyksiä. Kolonialisoiva dis-

kurssi voi kuitenkin vaikuttaa kaikkialla missä on dominoitu ja dominoiva osapuoli 

(ks. Tarasti 2000: 138; 2004:175–193, myös Olsen 1991). Jälkikolonialistinen ajat-

telu antaa mahdollisuuden myös vuorovaikutusten tai välitilojen (hybridisyys) poh-

dintaan (ks. Bhabha 2004/1994), sillä kolonialismi vaikuttaa molempiin osapuoliin. 

Jälkikoloniaalinen teoreettinen ajattelu muotoutui varsinaisesti kirjallisuudentutki-

muksen piirissä, sen pääteoksena voi pitää Edward Saidin Orientalismia (1978).17 

Said hyödynsi ajattelussaan Michael Foucaultin esittämiä diskurssin ja vallan kä-

sitteitä. Orientalismissa Said tuo esille, miten eurooppalaiset/länsimaalaiset ovat 

teksteissään luoneet ”orientin” vastakohdaksi länsimaille. Tämä itämaiden repre-

sentaatio, orientalismin diskurssi, sisältää rakennettuja käsityksiä ”toisesta”, minkä 

avulla luodaan omaa identiteettiä ja voidaan oikeuttaa valtaa ja hallintaa. 

Jälkikolonialismi levisi 2000-luvulla arkeologiaan ja kulttuuriperinnön tutki-

mukseen. Arkeologian avulla, materiaalisuuden tutkimuksen kautta, voidaan pur-

kaa kolonialistisia käsityksiä ja tuoda esiin toisen ääntä ja historiaa (Liebmann 

2008: 7, 13). Matthew Liebmann (2008: 4) on määritellyt kolme osa-aluetta, joissa 

                                                        
15 Termejä postkoloniaalinen/postkolonialistinen käytän jälkikoloniaalinen/jälkikolonialistinen tilalla 
silloin kun tekstissä viitattu tekijä niitä käyttää.  
16 Dekolonisaatio ks. esim. Smith T. 1999; Kuokkanen 2002; Kuortti et al. 2007. 
17 Teos ilmestynyt suomeksi vuonna 2011: Orientalismi, suom. Kati Pitkänen, Gaudeamus. 
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postkolonialismi niveltyy arkeologiaan: 1) Tulkinnallisesti (interpretively) – kolo-

nialismin ja kolonisoitujen alueiden tutkimus materiaalisten jäännösten kautta. 2) 

Historiallisesti (historically) – tutkitaan arkeologian roolia kolonialististen diskurs-

sien rakennuksessa ja purkamisessa. 3) Metodisesti (methodologically) – työkaluna 

tieteenalan dekolonisaatioon ja eettisten käytäntöjen hallintaanottoon. Näistä eri-

tyisesti kaksi viimeistä ovat hyödyllisiä pohdittaessa kolonialististen tutkimuskäy-

täntöjen (taloudellisia, poliittisia, kulttuurisia) vaikutuksia arkeologiassa ja kulttuu-

riperintökysymyksissä. Jälkikolonialistinen tarkastelu arkeologiassa auttaa havait-

semaan tutkimuskäytänteisiin ja kulttuuriperintöprosessiin liittyvää vallankäyttöä, 

kolonialistisia ajatustapoja ja asenteita, mikä mahdollistaa dekolonisaatiota. 

Semiotiikassa jälkikoloniaalista näkökulmaa on kehittänyt Eero Tarasti: Exis-

tential Semiotics (2000) ja Arvot ja Merkit (2004). Tarasti muotoilee ja selittää post-

kolonialistista semiotiikkaa tavalla, jota olen soveltanut myös arkeologisen tutki-

muksen tarkasteluun. Tarastin käsitteet merkityksen annosta, dominoija/dominoitu 

-suhteesta sekä languen (kielen/puheen) käytöistä ovat hyödyllisiä arkeologisen 

tiedontuotannon ja tutkimuksen käytänteiden teoreettisessa tarkastelussa. Ne autta-

vat havaitsemaan kolonialisoivan diskurssin vaikutuksia tiedon tuotannon raken-

teissa ja käytännöissä. 

Kolonialistiset käytänteet 

Tässä työssä kolonialistisilla käytänteillä tarkoitetaan tutkimuksessa valta-ase-

massa olevan toimijan toimintaa, esimerkiksi tiedonhankintaa ja kaivaustoimintaa, 

joka tapahtuu tietyssä dominoidussa yhteydessä tai yhteisössä, esimerkiksi kansal-

lisvaltiossa. Tällä toiminnalla tavoitellaan tutkimuskohteesta mahdollisimman 

suurta hyötyä (ks. kolonialismi) huomioimatta tutkimuksen kohteen tai kohdealu-

een lähtökohtia ja näkökulmia. Kolonialistisia käytänteitä luonnehtii esimerkiksi 

tieteellinen kolonialismi (Scientific colonialism, Galtung 1967) ja informaatiokolo-

nialismi18. Tutkimuskäytänteet ilmenevät muun muassa toisen yhteisön, kulttuurin 

tai kansan aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ─ esineiden, kohteiden, tie-

don, symbolien tms. ─ hyödyntämisenä omiin tarkoituksiin, ja tutkimuksen yhtey-

dessä tapahtuvana ”dominointina” (ks. myös Olsen 1991). Kolonialistiset käytän-

teet voivat vaikuttaa kolonialistisen diskurssin kautta (ks. Said 1978; Tarasti 2004) 

                                                        
18 Ks. konferenssiestelmän abstrakti (Modarress & Okkonen 2015). 
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yksilöiden ja/tai yhteisöjen keskeisessä vuorovaikutuksessa, mielen kolonialis-

mina,19 joka näkyy ajattelussa ja vaikuttaa omaksuttuihin asenteisiin. 

Eettisyys ja eettiset normit 

Eettisyys on keskeisessä asemassa sekä kulttuuriperintökysymyksien että kolo-

nialististen käytäntöjen ja niiden vaikutuksien tarkastelussa (ks. esim. Messenger 

1989; Zimmerman et al. 2003; Scarre & Scarre 2006; Sandis 2014). Tutkimukseni 

yhteydessä tarkoitan eettisyydellä niin yksilön (tutkijan) kuin laajemman (tutkija-) 

yhteisön moraalia toiminnassaan ja toiminnan seurauksissa. Edmund Husserlin 

(2006/1924: 97) mukaan yksilön toiminnassa eettisyyttä määrittelee ja kontrolloi 

itsekuri ja -kultivointi sekä ”omatunto”. Tässä työssä tarkastellaan tutkimuskäytän-

töjä myös yhteisöeettisestä näkökulmasta lähinnä toiminnan ja valintojen yhteis-

vaikutusten kannalta. Tarastin (2004:139, 141) teoreettisten pohdintojen mukaan 

eettisillä arvoilla on joku normilähde, ”lähettäjä” (yhteisö, yhteiskunta tms.), joka 

auttaa vahvistamaan eettisen käyttäytymisen valintaa. Tällaisina voi pitää ammat-

tieettisiä koodeja, jotka ovat tulleet arkeologiassa yleisiksi 1990 -luvulla. Useim-

milla ammattiryhmillä ja -liitoilla sekä kansainvälisillä instituutioilla on omansa.20 

Arkeologiassa tutkijat (subjekteina) ovat usein tunnistaneet eettisyyden puut-

teen ja vaatimukset jo aikaisemmin, vaikka niitä ei ole välttämättä aina syystä tai 

toisesta huomioitu tarpeellisessa määrin (artikkeli IV). Vasta parina viime vuosi-

kymmenenä on herätty laajemmin arkeologian eettiseen tarkasteluun,21 kuten Hå-

kan Karlssonin (2004) toimittaman teoksen johdantoartikkelin otsikko Ar-

chaeology’s moral awakening osuvasti ilmaisee. Kansainvälisiä sopimuksia ar-

keologisen kulttuuriperinnön suojelun turvaamiseksi on tehty jo ennen Haagin 

                                                        
19 Tässä käsitteellä tarkoitetaan yleensä dominoiduille ja dominantille opetettua asennetta esim. koulu-
tuksen kautta tai sosiaalisesta ympäristöstä omaksuttua itseään, yhteisöään tai etnisiteettiä vähättelevää 
tai korostavaa ajattelutapaa ja asennetta, jossa alisteisuus/dominointi tavallaan hyväksytään, sitä pide-
tään ikään kuin luonnollisena (ks. esim. Said 1978: Ascroft et al. 2004:42-43). 
20 Esimerkiksi ICOM (The International Council of Museums) 1989 Code of Ethics for Museums, WAC 
(World Arcaheological Congress) 1990 Codes of Ethics, SAA (Society of American Archaeology) 1996 
Principles of Archaeological Ethics ja EAA (European Association of Archaeologists) 1997 EAA Code 
of Practice. 
21 Kirjallisuutta arkeologian eettisistä kysymyksistä on viime vuosikymmenen aikana julkaistu runsaasti, 
varhaisimmat ovat 1900-luvun lopulta (esim. Green 1984; Messenger 1989) ja 2000 -luvun alusta (esim. 
Zimmerman et. al. 2003; Scarre & Scarre 2006). 
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1954 kulttuuriomaisuuden suojelu -sopimusta. Yksi niistä oli vuoden 1937 Kai-

rossa pidetty International Museum Office22 -elimen järjestämä kansainvälisiä ar-

keologisia kaivauksia koskeva konferenssi, jonka päätteeksi esitettiin julkilausuma 

ja ohjeistuksia eettiseen toimintaan kaivaustutkimuksissa (ks. NLA 2016)23. 

1.4 Aineisto, metodit ja rajaus 

Tämä tutkimus on pääosin tehty käymällä läpi, lukemalla ja analysoimalla aihepii-

rin tieteellistä kirjallisuutta. Arkeologisen ja teoreettisen kirjallisuuden kautta esille 

tulevat vain akateemiselle yhteisölle suunnatut tutkimustulokset ja teoreettiset poh-

dinnat, joten olen myös tarkastellut julkaistuja matkakertomuksia, henkilöhistori-

allisia teoksia ja uutisartikkeleita. Tietoa ja viitteitä kulttuuriperinnön merkityksistä 

sekä arvottamisesta olen lähde- ja tutkimuskirjallisuuden lisäksi hankkinut mui-

naiskohteisiin tehtyjen vierailujen, havainnoinnin ja keskustelujen avulla, mikä an-

taa laajemman kuvan (muiden kuin tutkijoiden) käsityksistä sekä koko aihepiiristä. 

Nuorten näkemyksiä arkeologiasta ja kulttuuriperinnöstä kartoitin oululaisille nuo-

rille (230 lukiolaiselle) tehdyllä lomakekyselyllä. 

Iranin arkeologiaa on kirjoitettu ja siitä on keskusteltu aikaisemmin suurelta 

osin länsieurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia akateemisia käsitteitä ja julkai-

suja käyttäen. Ne edustavat kuitenkin rajoitetun tutkijapiirin käsitystä aiheista ja 

ovat vain osa vallalla olevista näkemyksistä. Iranin arkeologian tarkastelu pelkäs-

tään länsimaisen tutkimuskirjallisuuden kautta aiheuttaa tietynlaista vinoumaa tut-

kimuksen antamassa kuvassa. Sen vuoksi olen pyrkinyt tarkastelemaan myös ira-

nilaista tutkimuskirjallisuutta ja siinä esiintyviä näkemyksiä. 

Iranin arkeologisen tutkimuksen julkaisua ja saavutettavuutta tutkin kansain-

välisten julkaisujen määrän ja kielen kautta. Mukana artikkelien määrällisessä las-

kennassa oli kolme Iranin arkeologiaan keskittynyttä eurooppalaista (vuosilta 

1970–1979), ja yksi iranilainen (vuosilta 1972–1975), kausijulkaisua. Lisäksi tein 

verkkohakuja Iranin kansalliskirjaston kokoelmiin ja kävin läpi tietoja saatavilla 

olevista julkaisuista. Laittoman antiikkikaupan esimerkkiaineistoksi valikoin Lo-

restanin pronssiesineet niiden lähes vuosisadan jatkuneen laittoman kaupan ja ryös-

töhistorian vuoksi. Esinekaupan tutkimusaineisto käsittää satoja internetmyyntisi-

                                                        
22 International Museums Office (IMO) toimi vuosina 1926–1946.  
Sitä seurasi museoiden kansainvälisenä yhteistyö elimenä International Council of Museums. 
23 Final Act of the International Conference on Excavations, Cairo 1937 on luettavissa Australian 
Kansalliskirjaston sivuilla (NLA 2016). Muita sopimuksia ks. Vrdoljak 2006. 
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vustoja ajalta 2012–2016. Niistä tarkemmin tutkittavana olivat 1065 esineen omis-

tus- ja alkuperätiedot, jotka kävin läpi yksitellen. Tutkimusaineistoa täydentävät 

yksittäiset huutokauppaluettelot sekä kirjallisuus- ja uutisaineisto laittomista kai-

vauksista. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa arkeologisen kulttuuriperinnön ar-

vostuksesta, merkityksistä ja kaupallistamisesta sekä tuoda esille arkeologisen ko-

lonialismin (erityisesti Iranin kenttäarkeologian varhaisvaiheiden osalta) vaikutuk-

sia tutkimukseen, tiedon tuotantoon ja kulttuuriperintöön. Vanhojen tutkimuskäy-

tänteiden purkaminen avaa tilaa uusille tavoille tutkia ja tuottaa tietoa. Se on osa 

dekolonisaatioprosessia, johon myös tässä tutkimuksessa on pyrkimys. 

Tutkimuksessa keskitytään pääosin eurooppalaisten tutkijoiden ja instituutioi-

den arkeologiseen toimintaan Iranissa ja sen seurauksiin arkeologiselle kulttuuri-

perinnölle. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi viitteitä ihmisten kulttuuriperintökäsi-

tyksistä tuo havainnointi ja kyselyt. Paikallisten osuus laittomassa muinaisesine-

kaupassa tulee esille tutkimuskirjallisuuden kautta, mutta sen spesifinen tutkimus 

tarvitsee oman kohdealueella tehdyn selvityksen, mikä ei ole tämän tutkimuksen 

puitteissa mahdollista. Työn ulkopuolelle jäävät myös sota- ja konfliktitilanteiden 

sekä nykyperinnön tarkastelu, niihin viitataan vain lyhyesti. Tutkimus ulottuu kui-

tenkin nykytilanteeseen verkossa käytävän muinaisesinekaupan, kyselyjen ja tie-

don levittämisen selvityksien osalta. Menneisyyttä tarkastellaan nyky-ymmärryk-

sen näkökulmasta. Tutkijana pyrin objektiivisuuteen, mutta tutkija on osa ympäröi-

vää yhteiskuntaa ja tutkimusyhteisöään. Tiedot suodattuvat luonnollisesti subjek-

tiivisen ˗ tutkijan oman ˗ käsitysmaailman läpi. Tutkimuksen kohteena olevan alu-

een kulttuurin ja kielen omakohtainen kokeminen ja tunteminen antaa mahdolli-

suuden tarkastella aineistoa uudesta, toisenlaisesta näkökulmasta. Tutkimukseeni 

sisältyy aiheeseen liittyviä kuvia, sillä sanallisen viestin lisäksi visuaalinen viesti 

on huomattava informaation välityskeino, joka valaisee käsiteltävää asiaa. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne perustuu kronologiaan ja teemojen yhteen nivoutumiseen tä-

män tutkimuksen osalta. Tutkimus rakentuu seuraavasti: 

1. luvussa esittelen tutkimuksen taustaa, tutkimuskysymykset, teoreettiset käsit-

teet, aineistot sekä metodit. 

2. luvussa tarkastelen aikaisempaa tutkimusta ja arkeologisen tutkimuksen juuria. 
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3. luku selvittää kenttätöiden historiaa: kolonialismia ja kolonialistisia käytän-

teitä sekä tiedontuotantoa arkeologiassa. Tutkimuksen ensimmäisen teeman 

mukaisesti esitän Iranin arkeologisen tutkimuksen historiaa ja käytänteitä sekä 

niissä ilmeneviä kolonialismin vaikutuksia (Artikkeli I). 

4. luku käsittelee tutkimuksen toista pääteemaa, kulttuuriperintökysymyksiä. Tar-

kastelussa on arkeologisen kulttuuriperinnön kaupallistaminen. Erityisesti tut-

kimuksen kohteena ovat arkeologisten esineiden ja kohteiden ryöstökaivu sekä 

antiikkikauppa; niiden historia, juuret ja kolonialismin vaikutukset niihin (Ar-

tikkelit II ja IV). 

5. luku käsittelee kulttuuriperinnön merkityksellistämistä ja tutkimustiedon levit-

tämistä. Selvitän Iranin alueen tutkimuksien julkaisukäytänteitä ja niiden mer-

kitystä. Arkeologisen tiedon levittämis- ja aineellisen kulttuuriperinnön arvot-

tamiskysymyksien selvittelyyn liittyvät kaikki neljä artikkelia, erityisesti kol-

mas (Artikkeli III). 

6. luku käsittelee arkeologisen esineistön ja kulttuuriperinnön kaupallistamista. 

Lisäksi esitän oululaisille nuorille tehdyn kyselyn tuloksia ja tarkastelen yhden 

muinaisesineryhmän, Iranin Lorestanin pronssiesineiden, kohtaloa (Artikkelit 

II, III ja IV). 

7. luku on työn tuloksien viitoittamien teemojen, siihen liittyvien teoreettisten kä-

sitteiden ja koko työprosessin pohdintaa. Esitän tulevaisuuden näköaloja ja 

mahdollisuuksia. 

8. luvussa esitän loppupäätelmät. 
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2 Tutkimushistoriaa 

Arkeologiseen kulttuuriperintöön, kolonialismiin ja jälkikolonialismiin liittyvää 

tutkimuskirjallisuutta on kansainvälisesti saatavilla suhteellisen runsaasti. Suo-

messa jälkikolonialistista näkökulmaa arkeologian, kulttuuriperinnön ja muinais-

esinekaupan tutkimuksessa on kuitenkin sovellettu verrattain vähän. Esittelen seu-

raavaksi muutamia aihepiiriä käsitteleviä, tutkimukselleni relevantteja, teoksia ja 

julkaisuja. Muuhun keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen viittaan pitkin tekstiä. 

Toisessa alaluvussa luodaan lyhyt katsaus arkeologisen tutkimuksen varhais-

vaiheisiin. Siinä tuodaan esille arkeologisen tutkimuksen historiallista kontekstia 

ja niitä lähtökohtia, joiden pohjalta tutkimuksessa käsitellyt kolonialistiset käytän-

teet ovat syntyneet. 

2.1 Kulttuuriperintö ja jälkikolonialismi 

Kulttuuriperintöä tarkastelee kokoomateos Mitä on kulttuuriperintö (Tuomi-Nikula 

et al. 2013), jossa varsinkin Mika Suonpään esimerkki Englannista tuo hyvin esille, 

miten kulttuuriperintökäsitettä käytetään yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa 

sangen vapaasti. Tanja Vahtikari (2013a) käsittelee yhteiskuntatieteiden alaan kuu-

luvassa väitöskirjassaan World Heritage Cities between permanence and change,24 

Unescon maailmanperintökäsitettä ja perintöprosessin käytäntöjä. Vahtikari tarkas-

telee maailmanperintökohteiksi valittuja kaupunkeja ja pohtii, mitä kulttuuriperin-

nöllä käsitetään kriittisen ”perintöpuheen” kontekstissa 2010-luvulla. Johanna En-

qvistin (2016)25 tuore väitös selvittelee arkeologisen kulttuuriperinnön hallintaa ja 

käsitteitä. Työssään hän pohjaa Foucaultin teoreettiseen ajatteluun. Enqvist analy-

soi Laurajane Smithin Authorized Heritage Discourse (AHD) käsitettä mukaillen 

suomalaista ”virallista” arkeologiaa, jota hän kutsuu termeillä ”auktorisoitu perin-

tödiskurssi” (APD).  

Jälkikolonialistista tutkimusta ja teoriaa käsittelee Kolonialismin jäljet: kes-

kustat, periferiat ja Suomi -teos (Kuortti et al. 2007), jossa on tarkasteltu kolonialis-

min eri ulottuvuuksia, tosin ei arkeologian näkökulmasta. Suomessa jälkikoloniaa-

lista teoriaa on arkeologiassa hyödynnetty vähän. Vahvimmin kolonialismi ja jälki-

kolonialismi ovat olleet esillä saamenkulttuurin tutkimuksessa (esim. Kuokkanen 

                                                        
24 Väitöskirja on julkaistu englanniksi, mutta siinä on viiden sivun (338–342) suomenkielinen tiivis-
telmä. Ks. myös Vahtikari 2013b. 
25 Enqvistin Helsingin yliopistossa 2016 valmistunut väitöskirja ”Suojellut muistot. Arkeologisen pe-
rinnön kieli, käsitteet ja ideologia”. 
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2002; Lehtola 2004;26 2015; ks. myös Spangen et al. 2015).27 Eero Tarasti (2000; 

2004) on tuonut humanististen tieteiden teoreettiseen keskusteluun postkolonialis-

tisen semiotiikan näkökulman, jota sovellan tutkimukseni teoreettisessa pohdin-

nassa. 

Kansainvälinen tutkimus  

Kansainvälisesti jälkikoloniaalista ja kulttuuriperintökysymyksiin liittyvää tutki-

musta on runsaasti. Valtaosa saatavissa olevasta, tieteenkentällä aihepiirin diskurs-

sia määrittelevästä kirjallisuudesta on englanninkielistä, pääosin angloamerikka-

laista. Edward Saidin teos Orientalism (1978) on yksi postkolonialistisen ajattelun 

merkittävimpiä perusteoksia. Kolonialismia ”oikeuttavalla” kirjallisuudella on 

vuosisataiset perinteet ja Said osoittaa kuinka syvälle länsimaisen ajattelun raken-

teisiin on iskostettu käsitys ”toisesta”, tässä tapauksessa orientista. Said kuvaa, mi-

ten tutkimalla, kirjoittamalla, lajittelemalla ja vertailemalla itämaita/itämaalaisia 

länsimaihin/länsimaalaisiin tuotetaan aineistoa, jota voidaan käyttää ja jolla voi-

daan oikeuttaa dominointia ja kolonialismia.28 Saidin kuvailemat asenteet, ja laa-

jemmin koko orientalismin diskurssi, ovat näkemykseni mukaan yksi arkeologian 

kolonialistisiin käytäntöihin vaikuttanut tekijä. Saidin näkökulma orientalismiin, 

toiseuteen ja tekstien vaikutukseen ajatusmaailmaamme avasi uusia mahdollisuuk-

sia myös arkeologisen tutkimuksen tarkasteluun. Arkeologit ovat pohtineet kirjal-

lisessa tuotannossaan tarkkanäköisesti länsimaiden imperialismin, kolonialismin ja 

eurosentrisyyden vaikutuksia muun muassa Lähi-idän alueiden tutkimuksessa 

(esim. Seeden 1994; Meskell 1998; Moro-Abadía 2006; ks. myös Liebmann & 

Rizvi 2008; Lydon & Rizvi 2010). Iranin arkeologia ja kulttuuriperintö ovat kui-

tenkin jääneet tarkasteluissa vähemmälle huomiolle, mikä johtuu osittain vuoden 

1979 vallankumouksesta (Potts 1999: 442–443, Abdi 2001:51), jonka jälkeen Ira-

nin arkeologia oli pari vuosikymmentä lähes eristyksissä länsimaiden tutkimuskes-

kuksista.  

Mahmoud Mousavi (1990) ja Sadegh Malek Shahmirzadi (1986) ovat persian-

kielisissä artikkeleissaan selittäneet valaisevasti 1900-luvun arkeologian historiaa 

ja toimintatapoja Iranissa (ks. myös Malek Shahmirzadi 2003; Masoomi 

                                                        
26 Vaikka Lehtola ei artikkelissaan viittaakaan jälkikoloniaaliseen näkökulmaan, hänen työnsä on mie-
lestäni osa saamenkulttuurin tutkimuksen dekolonisaatioprosessia. 
27 Ks. Olsen (2016) Saamenmaan arkeologian jälkikoloniaalisesta tarkastelusta muissa Pohjoismaissa.  
28 Ks. myös esipuheet (Said 1995, 2003) Orientalismin (2011) suomennetussa (Pitkänen & Kuortti) ver-
siossa. 
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2009/200429). Muutamissa muissa persiankielisissä artikkeleissa asiaa on sivuttu, 

mutta vain lyhyesti. Ali Mousavin (2002; 2005) artikkelit käsittelevät Iranin alueen 

menneisyydentutkimuksen historiaa valaisevia tapahtumia, henkilöitä ja kohteita, 

mutta kuten Niknami (2000: 2) ja Mousavi (2008) huomauttavat, arkeologian his-

torian tutkimus ei juuri ole kiinnostanut nuoremman polven iranilaisia arkeolo-

geja.30  Arkeologian historian tutkimus näyttää kuitenkin olevan nousussa, sillä 

vuonna 2012 ilmestyi laaja kaksiosainen Hashtad saal bastan shenasi-e Iran -ko-

koomateos, jonka kirjoittamiseen on osallistunut myös lukuisa joukko uuden suku-

polven arkeologeja (Hassanzadeh & Miri 2012). Kirjassa tarkastellaan Iranin ar-

keologian eri osa-alueita, kulttuuriperintökysymyksiä ja sosiaaliarkeologiaa sekä 

muinaistutkimuksen historiaa maakunnittain 80 vuoden ajalta. Kirja on perusteos, 

ja lisää tutkimusta aihepiiristä selvästi tarvitaan. ”Iranin arkeologian isä” Ezat O. 

Negahban on teoksessaan Moruri bar panjah sal bastan shenasi-e Iran (1997) ker-

tonut asiantuntevasti ja iranilaisella tyylillä informatiivisia esimerkkitapauksia Ira-

nin arkeologian käytännöistä sekä iranilaisten ja ulkomaalaisten arkeologien suh-

teista ja kohtaamisesta viidenkymmenen vuoden ajalta 1900-luvulla.  

Englanninkielisistä (iranilaisista) tutkimuksista on mainittava Kamyar Abdin 

(2001) artikkeli Nationalism, Politics, and the Development of Archaeology in Iran. 

Artikkelissa hän on tarkastellut Iranin arkeologiaa historiallispoliittisessa konteks-

tissa ja käy läpi Iranin arkeologian kehitystä ja historiaa nykypäiviin asti. Abdel 

Niknami (2000) on puolestaan kirjoittanut tarkemman selvityksen Iranin arkeolo-

gian tilasta 1900-luvun viimeisiltä vuosikymmeniltä. Niknami ei kuitenkaan käsit-

tele kolonialismia eikä kulttuuriperintökysymyksiä sinänsä, vaan tarkastelee ar-

keologisen tutkimuksen toimintaa, resursseja ja metodologiaa. Hänen näkökul-

mansa perustuu kokemukseen ja ajatuksiin, jotka hän on hankkinut Teheranin yli-

opiston arkeologian opettajana. Ali Mousavi (2012) on Persepolis: Discovery and 

Afterlife kirjassaan paneutunut Iranin alueen tunnetuimman kulttuuriperintömonu-

mentin tutkimuksen historiaan. Mousavin teos antaa mielenkiintoisen kuvan niin 

arkeologian kolonialistisista käytänteistä kuin kulttuuriperinnön ryöstön ja hyödyn-

tämisen historiasta. Koska tarkastelussa on Iranin historian ja arkeologian yksi kes-

keisimpiä kulttuuriperintökohteita, tutkimuksen vaikutus on paljon laajempi kuin 

mitä yhden kohteen tutkimus antaa olettaa. 

                                                        
29 Masoomin (2009/2004) historia edustaa perinteistä arkeologian historiankirjoitusta, jossa tutkimusta 
ei aina ole tarkasteltu kriittisesti. 
30 Muutamia yksittäisiä Iranin arkeologian historiaa käsitteleviä artikkeleita on ilmestynyt viime vuosina 
esim. Abdi 2001; Mousavi 2005; myös kirja-arvostelut Abdi 2008 ja Mousavi 2008.  
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Muita työni aihepiiriin liittyviä merkittäviä tutkimuksia, jotka selventävät ku-

vaa kolonialistisista käytänteistä, on John Gooden (2007) Negotiating for the past: 

archaeology, nationalism, and diplomacy in the Middle East, 1919–1941. Siinä tar-

kastellaan historiallisesta perspektiivistä Lähi-idän alueen arkeologiaa, nationalis-

min ja diplomatian vuorovaikutussuhteiden kautta. Goode keskittyy Iranin, Turkin 

ja Irakin tilanteisiin 1920- ja 1940-luvuilla. Teos antaa informatiivisen ajankuvan 

arkeologiassa ja kulttuuriperintökysymyksissä tutkimusalueella vallinneesta tilan-

teesta, ilmapiiristä ja poliittisista asetelmista.  

Iranin arkeologisten kohteiden salakaivu ja esineiden laiton kauppa on mainittu 

lukuisissa artikkeleissa tai teoksissa ja muutamissa niistä on kerrottu lyhyesti (esim. 

Muscarella 1988; Mortensen 1993; Overlaet 2003: 14–16), mutta harvemmin ai-

hetta on käsitelty laajasti. Oscar W. Muscarella (esim. 1988; 2000; 2012), joka on 

kirjoittanut Lähi-idän laittomista kaivauksista, antiikkikaupasta ja esineiden vää-

rennöksistä, on käsitellyt aihetta myös Iranin osalta. Muscarella ei kuitenkaan näe 

asioiden yhteyttä kolonialismiin eikä varsinaisesti sijoita arkeologisen kulttuuripe-

rinnön ongelmia yhteiskuntapoliittiseen kontekstiin. Muscarellan näkemykseen 

vaikuttaa todennäköisesti se, että hän henkilökohtaisesti työskenteli kaivauksilla 

Iranissa 1960-luvulla amerikkalaisen yliopiston edustajana. Muscarellan (2012: 

107) mukaan muinaiskohteiden ryöstöä ja esinekauppaa on aina ollut, ja vallitsevaa 

ryöstökaivua hän selittää uudelleen (1800-luvun lopulla) virinneenä kiinnostuksena 

antiikkiin, jota ruokki sosiaaliset ambitiot.31 Hän painottaa kuitenkin myös organi-

soidun rikollisuuden osallisuutta laittomuuksiin ja toisaalta korostaa yksittäisten 

henkilöiden osuutta tilanteeseen 32 (ks. myös Mousavi 2005: 451, viite 15). 

Globaalissa mittakaavassa ryöstökaivauksista, muinaisesineiden (laittomasta) 

kaupasta ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä sopimuksista on informatii-

vista tutkimuskirjallisuutta runsaasti, sillä aihepiiri on kiinnostanut paitsi arkeolo-

geja myös taidehistorioitsijoita sekä varsinkin laki- ja yhteiskuntatieteilijöitä, jotka 

ovat antaneet merkittävän panoksen aihepiirin tutkimukseen (esim. Bator 1983; 

O’Keefe 1997; Prott 2005; Mackenzie 2005; Vrdoljak 2006; Gerstenblith 

2012/2004). Otan esille muutaman esimerkin arkeologien tekemistä tutkimuksista, 

muita työni kannalta mainittavia teoksia tulee esille tekstiviitteissä. Neil Brodien, 

                                                        
31 Muscarella viittaa Karl E. Meyeriin 1973, The Plundered Past. 
32  Muscarella (2012) nimeää tutkijoita tai muita henkilöitä osallisuudesta salakaivuun ja esineiden 
myyntiin: Iranin tutkimuksissa erityisesti Arthur Popen ja Roman Ghirshmanin sekä esimerkiksi Kyp-
roksen osalta Luigi Palma di Cesnolan. Hän ei kuitenkaan kerro tarkemmin Cesnolan taustaa, Cesnola 
toimi Kyproksella Amerikan konsulina (ks. Pilides 2008; Argyropoulos et al. 2014). Aurel Steinin Mus-
carella jättää kokonaan mainitsematta, vaikka Steinin toimia on kritisoitu niin Keski-Aasian (esim. Bry-
sac 1997; Wynn 2003: 241) kuin Iranin (Goff 1980: 17) tutkimusten osalta. 
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Jenny Doolen ja Peter Watsonin (2000) valaiseva artikkeli, jossa on tiiviisti selitetty 

antiikkikaupan historiaa ja esimerkiksi museoiden osuutta kaupassa. Artikkeli ker-

too vuosikymmeniä kestäneen laittoman antiikkikaupan jatkuvuudesta, jota eettiset 

koodit ja kansainväliset säädökset eivät ole pystyneet hillitsemään. Samansuuntai-

siin tuloksiin ovat tulleet Christopher Chippindale ja David Gill (2000; 2001; myös 

Gill & Chippindale 1993; 2007), jotka ovat yksityiskohtaisesti tutkineet muun mu-

assa Välimeren ja Lähi-idän alueiden muinaisesineiden kauppaa ja sen vaikutuksia 

arkeologiseen kulttuuriperintöön. Tarkastelun kohteena oli tunnettuja yksityis- ja 

museokokoelmia sekä antiikkihuutokauppoja. Chippindalen ja Gillin (2000) tutki-

muksien mukaan esineiden löytökontekstiin oli usein viitattu epätarkoilla ilmai-

suilla kuten ”sanotaan olevan” (said to be, possibly tai perhaps) ja omistajaksi mai-

nitaan yksityis- tai vanha kokoelma (private collection, old European collection 

tms.), mikä kertoo esineiden epämääräisestä tai täysin tuntemattomasta alkuperästä. 

Epämääräisyyden osalta tilanne ei ole juuri muuttunut 15 vuoden aikana. Tutkies-

sani Lorestanin alueen pronssiesineiden tämän hetken internetkauppaa (luku 6; ar-

tikkelit II ja IV) huomasin samojen ilmaisujen olevan yhä käytössä, joten kysy-

mykset esineiden hämärästä alkuperästä ovat edelleen ajankohtaisia. 

Viime vuosina Lähi-idän alueella käytyjen sotien vaikutukset ovat arkeologi-

selle kulttuuriperinnölle erittäin tuhoisat. Glasgowissa syksyllä 2015 pitämässään 

konferenssiesitelmässä33 Brodie (2015a) tähdensi että laiton muinaisesinekauppa ja 

arkeologisen kulttuuriperinnön hävitys ovat Syyriassa kasvaneet huimasti sota- ja 

konfliktitilanteen myötä (ks. myös Brodie 2015b). 34  Brodie huomautti tilanteen 

vaativan erityistä huomiota ja naapurialueiden ennaltaehkäisevää suojelua, sillä 

sama tapahtui jo vuosia aikaisemmin Irakin alueella (esim. Bernhardsson 2005: 2–

3; Okkonen & Okkonen 2010: 51–52; ks. myös Daniels & Hanson 2015), eikä 

Unescon 1970 sopimus ole pystynyt estämään arkeologisen kulttuuriperinnön tu-

hoa ja kauppaa. Muinaisesinekaupan laajuuden ja arkeologisten kohteiden jatkuvan 

tuhon huomioon ottaen (ks. esim Desmarais 2015), laittoman kaivun ja muinaisesi-

nekaupan tutkimusta tarvitaan vielä merkittävästi lisää. 

Kansainvälinen (≈ länsimainen) kulttuuriperintö-käsitteeseen, perinnön arvot-

tamiseen ja merkityksiin liittyvä kirjallisuus on myös kasvanut huomattavasti 

2000-luvulla. Esittelen lyhyesti pari oman tutkimukseni kannalta keskeistä teosta, 

muihin relevantteihin teoksiin ja artikkeleihin viittaan tekstissäni. John Carman 

                                                        
33 Esitelmä konferensissa: 21st Annual Meeting of the European Association of Arcaheologists, Glas-
gow 2-5 September 2015. 
34 Near Eastern Archaeology 78 (3)/2015, The Cultural Heritage Crisis in the Middle East, käsittelee 
kokonaisuudessaan Lähi-idän alueen arkeologisen kulttuuriperinnön ryöstökaivua ja nykytilaa. 
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(2005) käsittelee teoksessaan Against Cultural Property. Archaeology, Heritage 

and Ownership seikkaperäisesti arkeologian ja kulttuuriperinnön yhteyttä sekä 

omistuskysymyksiä. Carman tarkastelee arkeologisen perinnön käsitteitä sekä ana-

lysoi ja vertailee eri omistusmuotoja. Toinen laajaa huomiota saanut teoreettinen 

näkökulma on Laurajane Smithin Uses of Heritage (2006). Smith esittää oman kä-

sitteensä Authorized Heritage Discourse (AHD), jota hän käyttää selittämään glo-

baalisti perinnön hallinnointia, suojelua, hyödyntämistä, merkityksiä sekä käsityk-

siä nykymaailmassa. Lisäksi Smith korostaa aineettoman perinnön merkityksiä ja 

perintöä prosessina. Smithin käsitys kulttuuriperinnön aineettomuudesta ja siihen 

liittyvä Emma Watertonin & Laurajane Smithin (2009) ehdotus ”perinnön” erotta-

misesta arkeologiasta ei kuitenkaan ole arkeologian näkökulmasta hedelmällinen 

tapa vastata tämän hetken kulttuuriperintökysymyksiin eikä tulevaisuuden tutki-

mukseen. Mutta se, että Waterton ja Smith ovat nostaneet asian pohdinnan keskiöön, 

on hyödyllistä perintökeskustelulle. Tarkastelen Carmanin ja Smithin näkökulmia 

lisää seuraavissa luvuissa. 

2.2 Tutkimuskäytänteiden historiallisia juuria 

The History of Archaeology emerges as metanarrative. It is the story of the 

storytellers, seen in the variety of time, place, method, motive, and both insti-

tutional and personal power. (Hinsley 1989:80.) 

Kiinnostus menneisyyteen ja muinaisten kulttuurien aineellisiin jäännöksiin on glo-

baali ilmiö, ja sillä on pitkä historia. Arkeologian historia, kuten Hinsley (1989) 

mainitsee, on monivivahteinen ja laaja kertomus menneisyyden tutkimuksesta ja 

kertojien motiiveista sekä valta-asetelmista. Arkeologian ja kulttuuriperinnön kat-

sotaan syntyneen tieteellisenä oppialana Euroopassa, mistä se levisi muualle maa-

ilmaan. Muinaisten kulttuurien aineellisten jäännöksien ”tutkimus” lisääntyi 1700-

luvulla antiikin esineiden keräilyn harrastajien piirissä. Esimerkiksi Etelä Italian 

Pompeiji ja Herculaneum sekä Kreikan alueen muinaisjäännökset olivat varhaisten 

kaivauksien kohteena. Löydettyä esineistöä kerättiin kuriositeettikokoelmiin, kar-

tanoiden ja linnojen koristeeksi35sekä myöhemmin kokoelmia varten perustettuihin 

museoihin. Tutkimus laajennettiin Välimeren etelä- ja itäpuolelle, Egyptiin, muu-

alle Lähi-itään ja Intiaan. Muinaisesineiden keräilyn antikvaarisen motiivin lisäksi 

                                                        
35 Esimerkiksi sir Gore Ousleyn Lontoon residenssiä koristi Persepolikselta 1800-luvun alkupuolella 
viedyt reliefit. Nykyään ne ovat British Museumin kokoelmissa. (Mousavi 2012: 126–127).  
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etsittiin tieteellisiä todisteita eurooppalaisen sivilisaation syntyvaiheista ja Raama-

tun tapahtumista. (Esim Daniel 1981; Schnapp 1996; Bahn 2014). 

Varhainen ”tutkimus” näyttäytyy yläluokkaisena, hallitsijoiden ja aristokratian 

toimintana. Tiedon levityksen mahdollisuuksien laajennuttua, kuvalehdet, kirjat 

sekä näyttelyt toivat menneisyyden tutkimuksen laajemman yleisön ulottuville ja 

keskiluokan kiinnostuksen piiriin. Julkaisuissa ei kuvattu ainoastaan arkeologisia 

kohteita ja kaivauksia vaan löytöjen ja muinaiskohteiden arkkitehtonisten osien, 

patsaiden, friisien ja obeliskien, tuontia ”periferiasta” Euroopan metropoleihin (ks. 

Hinsley 1989: 86–94). Arkeologian tunnettavuus suurelle yleisölle näkyi kohteiden 

ja tutkimuksen tekijöiden kautta; yksittäisten tutkijoiden nimet liitettiin tiettyihin 

kohteisiin,36  joiden ”löytymisestä” lehdissä kirjoitettiin. Tieteellisen arkeologian 

kehittyessä 1900-luvulta lähtien tutkimusta on määritelty yhä enemmän sitä ohjaa-

vien instituuttien (museot, yliopistot) näkökulmasta. Museoille prioriteettina ovat 

olleet usein positiivisin adjektiivein kuvattavat esinelöydöt ja tutkimusinstituuteille 

hankittu tieto, joiden avulla kansainvälistä statusta on kasvatettu. 

Tieteen aikaansaannokset ja tutkimukselliset ambitiot eivät kuitenkaan olleet 

ainoita motiiveja tutkimustoiminnalle. Valtiollisella ja institutionaalisella tasolla 

kiinnostus menneisyyden kulttuureihin ja jäännöksiin oli monisyisempi: taloudel-

liset ja poliittiset motiivit, jotka liittyivät Länsi-Euroopan valtioiden ekspansiopo-

litiikkaan sekä keskinäiseen kilpailuun vaikuttivat vahvasti taustalla. Kilpailu 

kauppayhteyksistä ja siirtomaista37 kiinnitti huomiota myös Lähi-itään ja samalla 

alueen arkeologisiin resursseihin. Napoleonin 1790-luvun valloitusmatkalla Egyp-

tiin oli mukana lukuisa joukko tutkijoita, tehtävänään selvittää Egyptin muinaisuu-

den jälkiä. Tutkimuksen merkeissä vietiin suuri määrä historiallista ja arkeologista 

aineistoa Ranskaan. Napoleonin hävittyä sodan aineisto siirrettiin 1800-luvun 

alussa British Museumiin. 1800-luvun lopulla Englanti ja Ranska kilpailivat mui-

naisten Assyrian ja Babylonian tutkimuksilla, ja Saksa osoitti nousevaa mahtiaan 

tekemällä pitkän linjan (1899–1917) kaivauksia muun muassa Babylonissa (Gunter 

& Hauser 2005: 6–7). Babylonin löydöt joutuivat miehityksen seurauksena Iso-

                                                        
36 Austen Henry Layard, Emile Botta, Heinrich Schliemann, Arthur Evans ovat yhtä tunnettuja kun koh-
teet, joita he tutkivat: Nimrud, Ninive, Babylon, Troija ja Knossos. Tosin osa heidän kohteista tekemis-
tään tulkinnoista oli erheellisiä (esim. Daniel 1981: 75; myös Fagan 2014). Evans tuli tunnetuksi Knos-
soksen kaivauksista. Sitä ennen hän oli tutkinut Inarin Ukonsaarta. Evans vei sieltä löytämänsä hopea-
korun katkelman Englantiin. Nykyisin se on pitkäaikaislainassa Inarin Saamen museossa (esim. Okko-
nen 2007). 
37 Esimerkiksi 1600-luvulla muodostetut Itä-Intian kauppakomppaniat sekä 1800-luvun brittiläinen siir-
tomaavalta Intiassa vaikuttivat siihen, että tietoa alueista haluttiin yhä enemmän.  
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Britanniaan; ne jaettiin kuitenkin edelleen useiden eurooppalaisten, pohjoisamerik-

kalaisten ja Lähi-idän museoiden kesken (Bernhardsson 2005; ks. myös Goode 

2007: 187; Modarress 2014; 49 alaviite 3). Mesopotamia (nykyinen Irak) ja Egypti 

olivat 1800-luvulta lähtien keskeisiä eurooppalaisen arkeologian valloittamia toi-

mintapiirejä. Iranin alueen varsinaiset arkeologiset tutkimukset alkoivat 1800-lu-

vun lopulla englantilaisten ja ranskalaisten tutkijoiden toimesta. 

Arkeologialla tieteenä oli sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen konteksti, 

mitkä määrittelivät toimintaa ja tiedonhankinnan kenttää: missä ja miten tutkimusta 

tehtiin, mitkä olivat odotettavat tulokset ja vaikutukset. 
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3 Tiedon tuotanto ja levitys arkeologiassa 

Out of deserts of Mesopotamia rise mysterious mounds [---] A question was 

needed, a powerful intimation to set in motion the solution of the mounds’ lay-

ered secrets. This and an attack by an energetic Westerner who knew how to 

make bold use of pick and shovel. (Ceram 1974/1949: 230, 233)38 

Arkeologian alkuvaiheita Lähi-idän alueella kuvaileva historioitsija C. W. Ceramin 

teksti ilmentää hyvin käsitystä muinaistutkimuksesta 1900-luvun alkupuolella: tar-

vittiin länsimainen toimelias tutkija paljastamaan menneisyyden salaisuudet. Ar-

keologista tutkimusta on historian kirjoituksessa perinteisesti romantisoitu, ja ar-

keologia on haluttu nähdä neutraaliksi tiedon hankinnaksi, johon eivät ideologiat 

ja politiikka vaikuta (esim. Ucko 1994/1990; Bahrani 1998; Moro-Abadía 2006; 

Goode 2007: 10; Rizvi 2008: 110). On annettu ymmärtää, että tutkimuksen motiivit 

ovat puhtaasti tieteellisiä ja tietoa hankitaan muinaisista kulttuureista, ihmisistä ja 

elämästä kaikkien hyödyksi. Näin ei kuitenkaan ole, arkeologia ei ole erillään 

muusta yhteiskunnasta. Tutkimusta tehdään sosiaalisessa kontekstissa ja sillä on 

monenlaisia motiiveja ja vaikutuksia yhteiskuntaan sekä ihmisten elämään. Yhteis-

kuntapoliittiset päätökset vaikuttavat arkeologiseen tutkimukseen ja tapaan jolla 

toimitaan (esim. Kristiansen 2000/1989). Arkeologialla voidaan perustella ja vah-

vistaa, tai häivyttää, tiettyjä käsityksiä menneestä, käsityksiä, jotka vaikuttavat ih-

misten elämään nykyisyydessä. Postprosessualistinen ja postkolonialistinen tutki-

mus, 1980-luvun loppupuolelta lähtien, ovat tuoneet arkeologian poliittisuuden 

esille entistä selvemmin. (Ks. Gathercole & Lowenthal 1994; Meskell 1998; Ha-

milakis & Duke 2007; Liebmann 2008; Lydon & Rizvi 2010; artikkelit I ja IV.) 

Arkeologia on yhä näkyvämmin osa tämän päivän yhteiskuntaa. Sosiaaliarkeologia 

ja yhteisöarkeologia osoittavat, että paikalliset39 osallistuvat entistä enemmän tut-

kimuksiin myös tutkimuskysymykset ovat aikaisempaa relevantimpia tutkimusalu-

een näkökulmasta. 

                                                        
38 Ceram (1974/1949: 235–237) kuvailee ranskalaisen Emile Bottan tutkimuksien alkuvaiheita Irakissa. 
Ceramin mukaan paikallinen arabimies kertoi muinaisen kohteen olemassaolosta Bottalle. Botta ei ot-
tanut miehen kertomusta tosissaan, mutta päätti kuitenkin käydä tarkastamassa kohteen. Kohde oli As-
syrian Dur Sharrukin (nyk. Khorsabad), jonka tutkimukset tekivät Bottan kuuluisaksi (tosin Botta er-
heellisesti arveli kohteen olevan Ninive). Mutta, kuten Ceram huomauttaa, arabimiehen nimeä ei kukaan 
muista. (ks. myös Daniel 1981: 73–74).  
39 Paikallisilla tarkoitan tarkastelun kohteena olevan alueen (esim. maan, muinaiskohteen tai esineen 
löytöalueen) asukkaita tai aluetta (paikallinen). Käytän termiä laajassa merkityksessä. Kuten Lynn Mes-
kell (2005: 90) huomauttaa ”paikalliset” (locals) sisältää laajan kirjon ihmisiä, joilla voi olla hyvin eri-
lainen suhde kyseessä olevaan tutkimukseen ja keskusteluun (arkeologia, kulttuuriperintö). Termeillä 
paikalliset ja paikallinen (locals, locality) on sekä sosiaalinen että spatiaalinen merkitys. 
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Seuraavaksi tarkastellaan 1960- ja 1970-lukujen arkeologiaa ja sen käytäntöjä 

Iranissa tehdyssä tutkimuksessa. Arkeologia oli kyseisenä aikana jo vahvasti osa 

länsieurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista tieteellistä tutkimustoimintaa, mutta 

eettiset toimintatavat eivät näyttäneet vielä saaneen jalansijaa. 

3.1 Kentältä tiedoksi – huomioita Iranin arkeologiasta 

Menneisyyttä tarkastellaan nykyisyyden perspektiivistä, joten mukaan tulevat ny-

kyisyyden haasteet ja näkemykset. Subjektiivisella tasolla tutkijan omat arvot ja 

tausta vaikuttavat tutkimukseen, samoin tutkimuksen sosiaalinen konteksti. Erityi-

sesti kenttätöissä subjektiiviset lähtökohdat kasvattavat merkitystään. Kentällä tie-

don tuotantoon vaikuttavat paitsi löytöaineisto myös sosiaaliset suhteet, toimijoi-

den hierarkia, roolit ja vuorovaikutus. Tieteellisissä julkaisuissa näitä sosiaalisia 

vuorovaikutuksia ei yleensä tuoda esille. Arkeologien historiikit ja muistelmateok-

set sen sijaan kuvaavat valaisevasti (tutkijan näkökulmasta) sitä mitä kentällä ta-

pahtui ja kuinka tutkimus oikeastaan tehtiin. Näissä teksteissä näkyvät muutoin 

anonyymeiksi jääneet paikalliset työntekijät. (ks. Goff 1980; Jacobs 2011). Englan-

tilainen Clare Goff kuvailee Baba Janin40 kaivauksille palkkaamaansa iranilaista 

työnjohtajaa: 

An experienced pickman like Hayder, [---], will know a lot more about digging 

than a student site supervisor straight from university (Goff 1980:107)41  

Amerikkalainen Linda Jacobs 42  (2011: 87–92) puolestaan kertoo, miten tärkeä 

rooli, päätöksenteosta lähtien, paikallisella työnjohtajalla oli Jacobsin vastuualueen 

tutkimuksissa Tall-e Malayanin kaivauksilla. Työnjohtajaa ei kuitenkaan mainita 

kaivauksista kertovissa artikkeleissa (ks. Sumner 1976; 1985). Arkeologien kesken 

hyvistä työnjohtajista sitä vastoin keskusteltiin ja heitä vertailtiin. Työnjohtajilla oli 

usein vuosien kokemus, heitä palkattiin ja siirreltiin kaivauksilta toisille (ks. Jacobs 

2011: 92; myös Quirke 2010). Tutkimusartikkeleissa paikalliset työntekijät näyttä-

vät saaneen kollektiivisen maininnan, useimmiten heitä ei mainita lainkaan, tai hen-

kilö on vain etunimi kaivausraporttien nimilistoissa. Käytäntö oli yleinen myös 

muualla (ks. Hansen 2008; Quirke 2010; Berg 2013). Esimerkkinä Iranista Robert 

                                                        
40 Tappeh Baba Jan on rautakautinen muinaiskohde läntisessä Iranissa (ks. esim. Goff 1980). 
41 Hayder oli vuoden 1968 Baba Janin kaivauksilla työnjohtajana (foreman) ja hakkumiehenä (pickman) 
(ks. Goff 1980: 102, 107). Goff kertoo hänestä vuonna 1980 julkaistussa historiikissaan, mutta ei mai-
nitse 1960- ja 70-luvun kaivausraporteissa. 
42 Jacobs työskenteli jatko-opiskeluvuosinaan (1974–1978) Tall-e Malayanissa eteläisessä Iranissa Wil-
liam Sumnerin johtamilla kaivauksilla. 
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Dysonin ohjaama tutkimusprojekti. Dyson johti toistakymmentä vuotta (1958–

1978) laajaa amerikkalaista kenttäprojektia Luoteis-Iranissa. Kymmenvuotisrapor-

tissaan A Decade in Iran, Dyson (1969) kertoo puolen sivun verran amerikkalai-

sista instituuteista, jotka sponsoroivat tutkimuksia. Hän luettelee nimeltä 12 ulko-

maalaista tutkijaa ja opiskelijaa, jotka ovat olleet mukana kaivauksilla. Yhtään ira-

nilaista artikkelissa ei ole mainittu. Kymmenen vuoden aikana kaivauksille oli osal-

listunut useita iranilaisia tutkijoita (ks. artikkeli I; Negahban 1997: 127; Masoomi 

2009/2004: 147–150), puhumattakaan muusta paikallisesta työväestä. Kahdeksan 

sivua käsittävässä artikkelissa tutkimuksesta, jota on tehty Iranissa alueen mennei-

syydestä ja joka mainitaan yhteistyöprojektiksi, iranilaisten osuus on mainittu puo-

likkaassa lauseessa (…the project has been jointly sponsored and aided by the Ar-

chaeological Service of Iran). Dysonin menettely vaikuttaa olleen tavanomaista 

käytäntöä ulkomaalaisten tutkijoiden keskuudessa (artikkeli I). Toisena esimerk-

kinä on David Whitehousen Sirafin kaivaukset (Etelä-Iranissa). Whitehouse (1970: 

141) mainitsee Sirafin kaivausten olleen yhteistyöprojekteja (…with full co-opera-

tion from the Archaeological Service of Iran). Mutta mitä yhteistyö tarkoitti, jää 

avoimeksi, ilmeisesti rahoitusta ja viranomaisyhteistyötä, sillä tutkimuksiin osal-

listuneita iranilaisia ei ainakaan mainita raporteissa (esim. Whitehouse 197443 ). 

Malek Shahmirzadin (2003: 47–48) mukaan vuoden 1971 jälkeen, Firouz Bagher-

zadehin tultua Arkeologian tutkimuslaitoksen johtoon, iranilaiset arkeologit eivät 

olleet ulkomaalaisten kaivauksilla pelkästään ”tarkastajia” tai ”teknisiä avustajia” 

vaan toimivat tutkijan roolissa. Sitä ei kuitenkaan osoiteta kaivausjohtajien rapor-

teissa, joten näyttö asiasta on ristiriitaista. Mansouri et al. (2012: 164) tulkitsevat 

nimien pois jättämisen tarkoittavan, että iranilaisilla tutkijoilla ei ollut kaivauksilla 

muuta tehtävää kuin oppia kaivausmenetelmiä. Kaikki ulkomaalaiset tutkijat eivät 

kuitenkaan toimineet samoin, vaan osassa julkaisuja mainitaan paikallisia työteki-

jöitä ja tutkijoita (ks. esim. Stronach & Roaf 197844; Dollfuss 1978: 186). Kyseiset 

julkaisut ovat 1970-luvun lopulta, joten ehkä niissä näkyy Malek Shahmirzadin 

(2003) mainitsema tutkijaroolin muutos. Kysymys voi olla myös asteittaisesta tut-

kimusetiikan vahvistumisesta. 

                                                        
43 Vuoden 1974 raportissa Whitehouse kuitenkin kiittää Iranin Arkeologian tutkimuslaitoksen ja kon-
servoinnin osastojen johtajia sekä mainitsee Arkeologian viraston viralliset edustajat. 
44 David Stronach & Michael Roaf (1978: 1 alaviite 1) mainitsevat Tepe Nush-i Janin raportissaan kaikki 
kaivauksille osallistuneet tutkijat ja opiskelijat, he kiittävät nimeltä myös kaivausten paikallisten työn-
tekijöiden työnjohtajia. Stronach on pitkänlinjan Iran-tutkija, joka toimi vuosina 1961–1979 British Ins-
titute of Persian Studies -laitoksen Teheranin osaston johtajana.  
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Nimen mainitseminen tai mainitsematta jättäminen voi tuntua toisarvoiselta 

seikalta tutkimuksen kulun ja tulosten selostamisen rinnalla, mutta se kuvastaa 

asennoitumista paikallisiin osallistujiin, mielen kolonialismia. Paikalliset jäävät ul-

kopuolisiksi, vaikka he ovat osa tutkimusalueelta dataa ja informaatiota tuottavaa 

työvoimaa. Kyse voi olla myös tutkimustiedon epistemologiasta, siitä minkä kat-

sotaan olevan relevanttia tietoa, jos arkeologisen tiedon tuottamisessa ei huomioida 

paikallisten osuutta. Tutkimuksessa paikallisten panosta ei katsota merkittäväksi, 

tai sitä ei ainakaan tuoda esille. Meriitti ja intellektuaalinen pääoma, joita kaivauk-

silla hankitaan, kasautuu lähinnä (ulkomaalaiselle) työn johdolle.  

Kulttuuriperinnön katsotaan vaikuttavan identiteetin luomisessa ja vahvistami-

sessa. Toisen kulttuurin ja alueen arkeologisessa tutkimus- ja tulkintaprosessissa 

määritellään samalla toisen identiteettiä ja kulttuuriperintöä ulkopuolisesta näkö-

kulmasta. Ulkomailla tapahtuvassa tutkimustoiminnassa kieli- ja kulttuurierot tuo-

vat haasteita tutkijoiden väliselle yhteistyölle. Kaivauksilla työn sujuminen edel-

lyttää jatkuvaa neuvottelua ja ajatustenvaihtoa sekä toisen huomioon ottamista. 

Myös tapa toimia (työkulttuuri) tuo omat vaateensa kaivauksille (ks. esim. Ne-

gahban 1997: 126–128; Siiriäinen 1996; Hansen 2008). Tutkimus- ja sosiaalinen 

ympäristö ovat asioita, joita tutkija tuskin pystyy kohtaamaan täysin ulkopuoli-

sena,45  sillä tutkimusprosessi on parhaimmillaan vuorovaikutusta tutkijoiden ja 

ympäröivän yhteisön (esim. alueen asukkaiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten) 

kanssa.  

Uzma Rizvin (2008: 112) mukaan kentällä, ulkomailla tai vieraan kulttuurin 

parissa työskennellessä, kaivausjohtajan punnittavana ovat käsitykset ”minä” 

ja ”toinen”. Samalla pohdittavana on tutkijan oma identiteetti; tilanteesta ja toimin-

nasta neuvotellaan jatkuvasti. Rizvi näkee prosessin vaikeana, mutta keskeisenä 

osana arkeologisen tutkimuksen dekolonisaatiota. Tarasti (2004: 181) katsoo, että 

toista voi ymmärtää perusteellisesti ainoastaan asettamalla sulkeisiin omia oletuk-

siaan, aatemaailmaa ja kulttuurisia arvoja. Näin ajatellen kaivausjohtajan oman 

identiteetin pohdinta, itsensä asettaminen kontekstiin ja neuvottelut osallisien 

kanssa prosessin eri vaiheissa ovat osa tutkimusprosessia vaikuttaen tutkimukseen. 

Tuloksena voi olla voimaannuttava emansipatorinen kokemus, josta seuraa kollek-

tiivista hyvää, jos se esimerkiksi auttaa etääntymään kolonialistisista käytännöistä 

ja ajattelusta.  

                                                        
45 Ulkopuolinen tutkija voi joissain tapauksissa lisätä tutkimuksen objektiivisuutta toimiessaan vieraassa 
kulttuurissa (Siiriäinen 1996), ulkopuolisuus ei kuitenkaan takaa objektiivisuutta. 
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3.2 Kolonialismi, nationalismi ja arkeologia 

Arkeologisen tutkimuksen lisääntyessä Lähi-idässä 1800-luvun lopulla ja 1900-lu-

vun vaihteessa monet alueen maat olivat Euroopan valtioiden kolonialistisen vallan 

tai vaikutuksen alaisina. Tieteellisen arkeologian kehittyessä ja alueen valtioiden 

itsenäistyessä kiinnostus arkeologisten kohteiden suojeluun kansallisella tasolla 

kasvoi. Kansallisten piirteiden etsiminen arkeologisen tutkimuksen kautta on näh-

tävissä Euroopassa 1800-luvun puolivälin jälkeen ja Lähi-idässä kansallisvaltioi-

den syntyessä 1900-luvun alkupuolella. Kansallisidentiteetin rakennusta ja natio-

nalismia arkeologiassa, sen poliittisuutta, on usein käsitelty Lähi-idän tutkimuksien 

kohdalta (esim. Trigger 1996; Meskell 1998, Abdi 2001; Matthews 2004; Bern-

hardsson 2005; Goode 2007). Nationalistinen näkökulma näkyy suhteessa mennei-

syyden perintöön: kansallisaarteet ja kansalliset symbolit, joiden avulla rakenne-

taan menneisyyden narratiiveja, sekä kansallismuseot, joissa perintöä säilytetään ja 

esitellään. Nationalististen näkökohtien liiallista esille tuomista pidetään kuitenkin 

negatiivisena asiana, mikä korostuu varsinkin kun kyseessä on ”toisten” alueiden 

arkeologia. Silti arkeologia toimii aivan samoin eurooppalaisessa kontekstissa, 

missä kansallista identiteettiä on vahvistettu arkeologian avulla (ks. esim. Kristian-

sen 2000/1989; Diaz-Andreu 2007). Antikvaarista keräilyä ja arkeologisia tutki-

muksia hyödynnettiin suomalaisten juurien ja menneisyyden etsinnässä. Niiden tie-

teellisellä verifioinnilla oli merkittävä osa (kuvataiteiden, kielen ja kirjallisuuden 

ohella) kansallisen identiteetin rakennuksessa (esim. Fewster 2006: 142–150; 

Núñez 2011; ks. myös Salminen 2000). Tämä kansallisen identiteetin diskurssi saa 

kolonialistisia sävyjä, kun tarkastellaan saamelaisten osaa siinä. Milton Núñez 

(2011: 110–111) kuvaa asiaa hienovaraisesti arkeologien kulttuuriseksi sokeu-

deksi; ”unohdettiin” saamelaiset Suomen esihistorian kartalta.  

Lähi-idässä arkeologian kolonialististen ja nationalististen etujen ristiriidat tu-

livat esille 1900-luvun alkupuolella. Useat Lähi-idän maat tekivät omat kulttuuri-

perintölakinsa, haluttiin suojella arkeologisia kohteita ja turvata arkeologisten esi-

neiden säilyminen löytöalueillaan ja maissaan. Kuten Lähi-idän tutkimus (esim. 

Gibson 2009) osoittaa, Irakissa ryöstökaivaukset ja muinaisesineiden kauppa li-

sääntyivät eurooppalaisten kiinnostuksen myötä alueen kartoituksen ja arkeologis-

ten kaivausten vanavedessä 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella.46 Myös ulko-

                                                        
46 Iranin osalta ks. artikkeli IV (myös Stein 1940: 134–135; Masoomi 2009/2004: 117; Vanden Berghen 
huomiot, joihin viitattu teoksessa Haerinck & Overlaet 2008: 10). 
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maalaiset tutkijat ja diplomaatit veivät arkeologista aineistoa varsin vapaasti ulko-

maille, 47 ja muinaisesineiden kauppa kukoisti (Matthews 2004: 11; Goode 2007: 

passim). (Artikkeli IV.) Länsimaissa ei katsottu hyvällä kansallisen kulttuuriperin-

nön hallinnan vaatimuksia, vaan esitettiin kulttuuriperinnön olevan universaalia 

koko ihmiskunnan perintöä. Eurooppalaiset katsoivat pystyvänsä tehokkaammin 

tutkimaan ja säilyttämään muinaista perintöä kuin paikalliset (esim. Vrdoljak 2006: 

passim; Goode 2007: passim). On paradoksaalista, että länsimaisten yliopistojen ja 

museoiden arkeologeja oli usein mukana Lähi-idän maiden kulttuuriperintölakien 

ja säädösten suunnittelussa, kun he samalla pyrkivät vaikuttamaan omien intres-

siensä turvaamiseen 48 (esim. Mousavi 2005; Vrdoljak 2006: 86–87; Goode 2007: 

188). Euroopassa kilpailtiin tieteellisistä meriiteistä ja esimerkiksi siitä kuka pääsee 

tutkimaan Lähi-idän alueen kohteita. ”Sivilisaation kehdon” arkeologisilla tutki-

muksilla ja löydöillä pystyttiin lisäämään oman kansakunnan statusta sekä kasvat-

tamaan (länsimaisten) museoiden kokoelmia (ks. esim. Bernhardsson 2005: passim; 

Gunter & Hauser 2005: 6-7, Goode 2007: 26–27; myös Barringer 1998).49 (Artik-

keli IV.)  

Arkeologian käyttö globaalissa kontekstissa on saanut vain vähän kriittistä 

huomiota: Mitä tutkimuksilla ja niiden tuloksilla on haluttu todistaa, mitä niillä on 

oikeutettu ja millä tavalla? Missä yhteyksissä niitä on hyväksi käytetty tutkimus-

alueen ulkopuolella? Kansainvälinen tutkimus verhoutuu usein ihmiskunnan yhtei-

sen menneisyyden vaippaan; etsitään vastauksia yleismaailmallisiin kysymyksiin 

ja tutkimus mielletään neutraaliksi tiedon etsimiseksi ja tuottamiseksi. Arkeologi-

assa ajattelua vahvisti prosessualismi ja uusi arkeologia, jotka näkivät edustamansa 

arkeologian tieteellisenä ja ”objektiivisena” tutkimuksena (ks. esim Kristiansen 

2000/1989). Kuitenkin 1960- ja 1970-luvuilla antropologiassa ja sosiaalitieteissä 

myös kyseenalaistettiin toiseen kulttuuriin tai valtioon kohdistuvan tutkimuksen 

                                                        
47 Arkeologista kaivausesineistöä tuhoutui suuret määrät kuljetuksissa, joiden määränpää oli eurooppa-
laiset tai amerikkalaiset museot ja kokoelmat. Esineitä ei ainoastaan rikkoutunut vaan kokonaisia laivoja 
upposi esinelasteineen (esim. Goode 2007: 72). 
48 Esimerkiksi brittien tiedustelupalvelussa toiminut englantilainen Gertrude Bell vastasi Irakin kansal-
lismuseon perustamisesta ja arkeologian projekteista 1920-luvun alussa (esim. Goode 2007:191–193; 
Fagan 2014: 98–99). Iranissa ranskalainen Andre Godard oli 1929 lähtien Iranin arkeologisen viraston 
johtaja ja suunnitteli Iranin kansallismuseon. Saksalainen Ernst Herzfeld oli puolestaan aktiivinen Iranin 
kulttuuriperintölain (ICHO law 1930, ks. Unesco 2012) valmistelussa (esim. Mousavi 2005; Goode 
2007). 
49 Gooden (2007: 50) mukaan Turkki oli alueen harvoja maita, joka ei neuvotteluista huolimatta suos-
tunut jakamaan arkeologisia löytöjä ulkomaalaisten kaivausryhmien kanssa (Goode käsittelee 1920-lu-
vun jälkeistä aikaa). 
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tarkoitusperiä. Johan Galtung (1967: 295–296)50 määritteli tieteellisen kolonialis-

min toiseen kansaan/valtioon kohdistuvaksi tiedon keruuksi ja sen hyödyntämiseksi 

alkuperäisen (tutkimuksen kohteena olevan) alueen ulkopuolella. Hän mainitsee, 

että tieteellistä kolonialismia voisi hienovaraisemmin kutsua tutkimuksen epäsuh-

taisiksi malleiksi (asymmetric patterns of research), mutta se veisi kritiikiltä kärjen 

(Galtung 1967: 295). Tieteellisen kolonialismin määritelmässä tiivistyy tutkijan 

oletetut etuoikeudet hankittuun tietoon ja sen käyttöön, jonka vaikutukset korostu-

vat erityisesti ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa. Galtungin 1960-luvulla esille 

tuomat eettisyyden vaatimukset sekä ajatukset tutkimuksen ja tiedon jakamisesta 

eivät ole itsestään selvyyksiä vielä 2000-luvullakaan:  

The very idea of sharing power appears threatening to many archaeologists 

because it means a radical re-visioning of ethical responsibilities and research 

paradigms and altering deep-seated notions about scholarly privilege, owner-

ship of intellectual property, and the production of knowledge (Nicholas & Hol-

lowell 2007: 59). (Artikkeli I.)  

Tarastin (2004: 179) mukaan ”Aina kun signifioimme, eli teemme jotain merkityk-

selliseksi (merkityksellistämme), luomme merkin, joka toimii vallankäytön väli-

neenä.” Näin toimimme myös arkeologisessa tutkimusprosessissa kun analy-

soimme hankittua tutkimustietoa ja tulkitsemme kaivauspaikan rakenteita, kerrok-

sia ja esineistöä, toisin sanoen merkityksellistämme niin kohdetta, löytöjä kuin 

menneisyyttäkin. Sama prosessi on käynnissä museoissa. Arkeologisten esineiden 

säilytys ja näyttely edellyttävät valintaa; annetaan merkityksiä, arvotetaan ja tuo-

daan esille joitain tiettyjä esineitä ja kulttuureja. Egyptistä kaivetun Nefertiti-veis-

toksen nostaminen saksalaiseksi Neues Museumin ikoniksi on klassinen esimerkki 

esineen irrottamisesta löytöyhteydestään ja merkityksellistämisestä esineen alku-

peräisen ympäristön ja kulttuurin ulkopuolella (artikkeli II; ks. myös Modarress 

2010; Karlholm 2012). Kulttuuriperintöprosessissa Nefertitille on luotu merkitys 

uudessa eurooppalaisessa kontekstissa. Arkeologisten esineiden siirtäminen alku-

peräisestä kontekstistaan Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan on aiheuttanut parin 

viime vuosikymmenen aikana lukuisia arkeologisen kulttuuriperinnön palautus-

vaatimuksia. Vaativana osapuolena ovat yleensä kolonialismin ikeen alta vapautu-

neet kansallisvaltiot, paikalliset yhteisöt tai alkuperäiskansat. Museoiden taholta 

                                                        
50 Johan Galtung (1967) esitti 1960-luvulla mielipiteensä tiedonhankinnan kyseenalaisesta eettisyydestä 
pohjoisamerikkalaisen, Latinalaiseen Amerikkaan kohdistuneen yhteiskuntatieteellisen Camelot- tutki-
mushankkeen yhteydessä. (Ks. myös Olsen 1991; Nicholas & Hollowell 2007: 60–61; artikkeli I: 201.) 
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esineiden palautuspyyntöjä pidetään usein nationalismin korostuksena ja kieltäyty-

misiä perustellaan menneisyyden perinnön universaaliudella (ks. ICOM News 

2004; Modarress 2009). Tunnettujen museoiden universaalius-käsitteen käytössä 

on kuitenkin ristiriita, universaalius näyttää toimivan vain yhdensuuntaisesti. Esi-

merkiksi Aasian ja Afrikan maiden arvokkaaksi katsottuja muinaisesineitä on run-

saasti Euroopan museoissa, mutta eurooppalaisten kansallisesti merkittäviksi kat-

sottuja arkeologisia esineitä tuskin löytyy Aasian tai Afrikan suurten metropolien 

museoista. 

Jälkikoloniaalinen tutkimus ja dekolonisaatio 

Tieto tuo valtaa ja auktoriteettia, niin myös näennäisesti neutraali arkeologisissa 

kenttätöissä hankittu data ja informaatio. Arkeologin näkökulmasta valta voi vai-

kuttaa vähäiseltä, mutta tietoa voi hyödyntää monella tapaa. Tieto on intellektuaa-

lista pääomaa. Se voi olla myös hyödyke, joka on vaihdettavissa ja myytävissä. 

(Esim. McGuire 2007: 388–390; Okkonen 2009: 278). Tieto voi.edistää mahdolli-

suuksia dominoida toista (Said 1978) ja samalla siis toisen kulttuuriperintöä. 

Jälkikoloniaalinen tutkimus on kohdistunut paljastamaan ja purkamaan tiedon 

ja vallan kytköksiä, näin antaen mahdollisuuden ”toisen” äänelle, ”toisen” tulkin-

nalle, mutta se on herättänyt myös ristiriitaisia mielipiteitä. On katsottu, että jälki-

kolonialistista kritiikkiä voidaan käyttää tieteen kentällä uuskolonialistisessa mer-

kityksessä ja valtapelissä. Dominantti osapuoli ottaa haltuun tieteen postkoloniaa-

lisen diskurssin ja ”toisen” ääni vaimenee, dominoidulle ei jää tilaa oman näke-

myksensä esille tuomiseen. Tämä näkyy esimerkiksi länsimaisissa konferensseissa 

ja julkaisuissa. (Ks. myös Smith T 1999.) Länsimaisten tutkijoiden pelkkä keski-

näinen kommunikointi, keskittyminen vain omiin tutkimuksiin ja muiden kielialu-

eiden tutkimuksen huomiotta jättäminen puolestaan johtaa tutkijoiden juuttumisen 

omaan kolonialistiseen ajattelutapaansa (Pagán-Jiménez & Ramos 2008: 70). 

Muille mahdollisuudet vaikuttaa ja tuoda äänensä kuuluville ”tieteenkeskuksien” 

ulkopuolelta ovat vähäiset. Toisaalta ei-länsimaiset postkolonialistiset teoreetikot 

tarvitsevat ainakin toistaiseksi länsimaisten hallitsevien tiedeyhteisöjen tukea (yli-

opistoja & julkaisuja) pystyäkseen esittämään ajatuksiaan laajasti tieteen kentällä 

(Pagán-Jiménez 2004: 211, viite 5). Matthew Liebmann (2008) puolestaan katsoo, 

että kritiikki länsimaisen jälkikolonialistisen tutkimuksen neokolonialistisista tar-

koitusperistä ei ole usein oikeutettua eikä myöskään hedelmällistä teoreettiselle 

keskustelulle.  
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Globaalissa maailmassa tarvitaan moniäänistä ajattelua, mikä ei tarkoita pel-

kästään keskuksien määrittelemää globaalia näkökulmaa, vaan yhä enenevissä 

määrin ”reuna-alueilta” tulleita ajatuksia ja vuorovaikutusta (Mignolo 

2012/2000).51 Myös arkeologiassa kaivataan reuna-ajattelua jos halutaan mennei-

syyden tutkimuksen koskettavan suurta yleisöä ja ihmisten kokevan arkeologian 

relevantiksi. On myös hyvä muistaa, että alueet ovat reuna-alueita vain länsimai-

sista keskuksista tarkasteltuna. Paikallisille ne ovat lokaalin kulttuuriperinnön ja 

menneisyyden keskuksia, sillä arkeologinen data ja tieto ovat merkityksellisiä en-

nen kaikkea kontekstissaan.  

3.3 Iranin muinaistutkimuksen käytänteet 

Iranin alueen arkeologiset tutkimukset, jotka olivat alkaneet 1800-luvun lopulla 

muiden Lähi-idän alueiden tutkimuksen vanavedessä, laajenivat 1930-luvulla rans-

kalaisten monopolin menettämisen jälkeen. Useat Euroopan ja Pohjois-Amerikan 

maat aloittivat arkeologisia projekteja eri puolilla Irania. Myös japanilaisilla oli 

omat intressinsä ja projektinsa. Käytäntö (aina vuoteen 1972 asti) oli, että kaivaus-

ryhmä sai puolet löydöistä. Arkeologisen löytöesineistön lisäksi tärkeää vientima-

teriaalia olivat data ja tieto, jotka hankittiin kaivaus- ja kenttätyöprojekteilla. (Ar-

tikkelit I, II ja IV.) Ulkomaalaisten vahva edustus tutkimuksessa vaikutti siihen, 

ettei Iranin alueen menneisyyttä tarkasteltu iranilaisten omista lähtökohdista eikä 

mietitty, mikä oli relevanttia paikallisesta näkökulmasta. Tutkimusintressit ja suun-

nitelmat muodostettiin muualla. Tultiin, tutkittiin, ja hankittu aineisto sekä infor-

maatio vietiin mennessä. Tämä ehkäisi osaltaan paikallisen arkeologian kehitystä 

(Niknami 2000: 39; Garazhian 2014: 8), koska aikaisempiin tutkimuksiin perustu-

vaa tietoa ei ollut tarpeellisessa määrin saatavilla (ks. Sajjadi 1997: 38; Niknami 

2000: passim). (Artikkeli I.) 

Said (1978) on vakuuttavasti esittänyt, miten toiseus ja itä–länsi -ajattelu ovat 

syvällä käsityksissä ja miten se on kirjallisuuden kautta levinnyt laajasti länsimai-

seen ajatteluun. Se heijastuu myös arkeologien asenteista ja teksteistä (ks. esim. 

Nylander 1971/1964: 92). Vaikutukset näkyvät Iranin arkeologiassa eurosentrisenä 

tutkimustraditiona ja näkökulmana. Varhaisimpia eurooppalaisia positioita suh-

teessa Iranin arkeologian ja historian tutkimukseen on ollut kreikkalaisesta per-

spektiivistä tarkastelu, mikä on vaikuttanut tulkintoihin alueen menneisyydestä 

                                                        
51 Walter Mignolon (2012/2000) esille tuoma käsite ”reuna/raja-ajattelu” (border thinking). Mignolon 
(2012: 8–13) mukaan ei riitä, että reuna-alueita tutkitaan keskuksista vaan on tarpeen, että ääni tulee 
reuna-alueiden asukkailta (border dwellers) tai tutkimus tapahtuu reuna-alueilla niiden omilla ehdoilla. 
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(Abdi 2000: 84; Shidrang 2004; Garthwaite 2005: 7; artikkeli I). Toinen Iranin ar-

keologiassa vaikuttanut tutkimusperinne on tutkimuksen Mesopotamia-keskeisyys. 

Nykyisen Irakin alueella sijainnutta muinaista Mesopotamiaa on pidetty yhtenä 

läntisen sivilisaation varhaisista kehdoista, ja ajatus on tutkimustraditioiden kautta 

vaikuttanut tutkijoiden näkökulmaan (ks. Negahban 1997: 344; Potts 1999: 439) 

jättäen Iranin alueen oman kehityksen vähälle huomiolle. Vanhat näkemykset ja 

teoriat ovat vaikuttaneet laajasti yleisiin käsityksiin alueen menneisyydestä ja ar-

keologisesta kulttuuriperinnöstä, myös tutkijoiden piirissä. Thomas Beale havaitsi 

sen 1970-luvulla tehdessään kenttätutkimusta Kaakkois-Iranissa ja ilmaisi asian 

seuraavasti (Beale 1973: 133): 

Generations of Mesopotamian archaeologists have been looking at Iran as if 

through the wrong side of a telescope. Iran was assumed sparsely populated, 

undeveloped resource area. 

Mesopotamia-keskeinen näkökulma, ja Daniel Pottsin (1999: 439) kritisoima tut-

kimuksen centre–periphery-malli on kuitenkin jatkunut (ks. esim. Algaze 2001), 

mutta uusimmat iranilaiset tutkimukset (Majidzadeh 2008; Sajjadi 2007) 52  ovat 

muuttamassa käsityksiä. Viitteitä muutoksesta saatiin jo 1970-luvulla (esim. Beale 

1973; Piperno & Tosi 1975; ks. myös Modarress-Sadeghi 2007: 54–55). 

Tiedon jakamista ja tutkimuksien hahmottamista akateemisissa piireissä on 

vaikeuttanut tutkijoiden lokeroituminen, keskittyminen omaan aihepiiriin, mistä 

johtuen tieteenalan eri suuntauksien välinen vuorovaikutus on jäänyt usein vä-

häiseksi (ks. esim. Abdi 2000). Itse asiassa Iranissa 1960- ja 70-luvuilla toimineilla 

ulkomaalaisilla tutkijaryhmillä ei juuri ollut yhteistyötä keskenään, tai edes tietoa 

toistensa tekemisistä. Ulkomaalaiset toimivat omina kansallisina ryhminään. Jon-

kun verran tietoa levisi vapaa-ajan tai konferenssien puitteissa, mutta mitään kon-

sensusta ei tutkimuksen osalta löytynyt (Hole 1987: 14; Lamberg-Karlovsky 2001: 

XXXVIII; Archaeology 200453). 

Ulkomaalaiset hakivat toistuvasti kaivauslupia, mutta tutkimusluvan saanti ei 

aina ollut itsestään selvää. Kaivausluvista neuvoteltiin, ja joskus lopputulos aiheutti 

kitkaa tutkimusryhmien välille (ks. Bahrami & Abdi 2001: 112–113; Negahban 

1997: 127; myös Lamberg-Karlovsky 2001: 2). Kaivaustutkimuksille näyttää ol-

leen painetta ulkopuolelta ja tarvetta sisäpuolelta, muun muassa salakaivauksien 

                                                        
52 Ks. itäisen Iranin tutkimuksia esim. Konar-e Sandal (Majidzadeh 2008) ja Shahr-e Sukhteh (Sajjadi 
2007, 2009). 
53 Ks. David Stronachin haastattelu amerikkalaisessa Archaeology-lehdessä (June 17, 2004). Stronach 
myöntää, ettei tietoa toisten tekemisistä paljonkaan ollut.  
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yleistymisen vuoksi. Iranin arkeologian ja kulttuuriperinnön tutkimuksen kannalta 

ulkomaalaisten osuus on joka tapauksessa ollut merkittävä; tutkimus loi perustaa 

alueen arkeologialle. Negahbanin (1997: 204–205) mukaan ulkomaalaisten panosta 

tarvittiin nopeasti modernisoituvassa iranilaisessa yhteiskunnassa, jossa arkeologi-

sen tutkimuksen resurssit olivat riittämättömät ja paikallinen tutkimus vasta alul-

laan. (Artikkeli I.) 

Menneisyyden ja kulttuuriperinnön käsityksien muovautumiseen vaikuttavat 

merkittävästi tiedon saatavuus ja levittäminen. Kun tietoa menneestä ei saada, vä-

linpitämättömyys kulttuuriperintöä kohtaan kasvaa, samoin sen tuhoutuminen tai 

potentiaalinen tuhoutumisen riski (esim. Modarress 2015; Tűrker 2015; Hauge 

2015). Tällöin myös tietämättömyys nykyisen yhteiskunnan juurista lisääntyy, 

mikä puolestaan johtaa siihen, ettei ymmärretä vallitsevaa kehityskulkua eikä sitä 

miten tähän on tultu. Tutkimustiedon jakamisella ja levittämisellä sen sijaan näyttää 

olevan myönteisiä vaikutuksia, jos käsitämme kulttuuriperinnön ihmisten elämään 

merkityksiä antavana prosessina. Arkeologisen tiedon jakaminen tapahtuu usealle 

eri tasolle, karkeasti kolmeen jaoteltuna: akateemiset piirit, viranomaiset ja laaja 

yleisö. Tiedon levitykseen käytetään useita kanavia. Akateemisessa maailmassa tär-

keimpiin tiedon levittämisen foorumeihin kuuluvat säännöllisesti ilmestyvät lehdet 

ja kausijulkaisut. Internet-julkaisut ovat tulleet vahvasti mukaan, mutta pari vuosi-

kymmentä sitten ne eivät vielä kilpailleet paperiversioiden kanssa. Lisäksi tapahtuu 

paljon epämuodollista tiedon levitystä.  

Tieteellisen tiedon tuottaminen vaatii resursseja, sosiaalista ja taloudellista pa-

nostusta tutkimukseen: tutkimuslaitoksia ja tutkimusinfrastruktuureja, joihin myös 

liittyy julkaisumahdollisuuksien luominen ja tarjoaminen. Monissa maissa, esimer-

kiksi kehitysmaissa, se ei ole tarvittavissa määrin mahdollista. Julkaisufoorumi on-

kin ollut, ja on yhä, tiettyjen länsieurooppalaisten tai pohjoisamerikkalaisten insti-

tuutioiden ja tutkijoiden hallinnassa ja kontrolloitavana (esim. Olsen 1991: 217; 

Wellmon et al. 2015; myös Sands 2012), mikä vaikuttaa monilla (länsimaiden ul-

kopuolisilla) alueilla negatiivisesti paikallisten tutkijoiden mahdollisuuksiin osal-

listua tasavertaisina tieteelliseen keskusteluun.  

Arkeologinen julkaisutoiminta Iranissa 1960- ja 1970-luvuilla 

Tarkastelen seuraavaksi kenttätutkimuksilla hankitun tutkimustiedon julkaisukäy-

täntöjä ja saavutettavuutta Iranin arkeologian osalta. Iranin arkeologian ja historian 
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tutkimuksesta on runsas määrä erilaisia julkaisuja (ks. Vanden Berghe 1979),54siitä 

huolimatta huomattava osa on jäänyt julkaisematta (Alizadeh 2003/1992: 23–24). 

Lisäksi tutkimustieto sekä teoreettiset ja metodologiset pohdinnat eivät aina ole ta-

voittaneet iranilaisia tutkijoita (Niknami 2000: passim; Sajjadi 1988: 55), eivätkä 

varsinkaan paikallista laajempaa yleisöä. Tiedon saatavuutta on lisäksi vaikeuttanut 

tutkimusdatan ja julkaisujen jakaantuminen useihin eri maihin ja kieliin. Tiedon 

levittämisen kannalta julkaisujen kieli on yksi oleellinen tekijä samoin kuin julkai-

sukanavat. (Artikkeli I.) 

Varhaisten, 1930- ja 50-lukujen, Iran-tutkijoiden (esim. Roman Ghirshman, 

Andre Godard, Ernst Herzfeld, Arthur Pope, Aurel Stein) tutkimukset ja tulkinnat 

ovat vaikuttaneet huomattavasti näkemyksiin Iranin menneisyydestä, sekä iranilai-

sessa arkeologian ja historian kirjoituksessa että paikallisen lukevan yleisön kes-

kuudessa. Miksi? Osittain asiaan on vaikuttanut se, että heidän tutkimuksiaan ei 

esitetty ainoastaan tieteellisinä seminaaripuheina tai artikkeleina rajoitetulle ylei-

sölle, vaan tutkimuksia on julkaistu myös kirjoina, joita on käännetty persiaksi.55 

Haku Iranin Kansalliskirjaston (Ketabkhane-ye Melli 2015) sivuille osoittaa, että 

jotkut varhaisista teoksista ovat olleet, viime vuosiin asti, harvoja laajalle yleisölle 

saatavilla olevia tutkimuksia Iranin alueen menneisyydestä. Esimerkiksi Ghirsh-

manin (1976/1951) teos L'Iran des origines à l'Islam on saatavana paitsi ranskaksi 

ja englanniksi myös useina eri painoksina persiaksi: ensimmäinen persiankielinen 

painos vuodelta 1970 ja viimeinen 2013. Godardin L’art de Iran (1962) teoksen 

persiankielinen käännös on vuodelta 1979, lisäksi siitä on saksan- ja englanninkie-

liset käännökset, viimeisin vuodelta 2015. 

Uudemmasta 1960- ja 1970-lukujen, “Iranin arkeologian kultakauden”56, tut-

kimuksesta tieto ei juuri ole levinnyt kuin tutkijoiden omissa piireissä, ulkomaan-

kielisissä julkaisuissa tai konferensseissa. Persiaksi näitä kansainvälisiä julkaisuja 

                                                        
54 Vanden Berghe (1979) on listannut bibliografiaa varhaisista julkaisuista vuoteen 1978, ja E. Haerinck 
on täydentänyt tietoja Iranica Antiqua lehden liitteissä vuoteen 2010. Lista ei kuitenkaan kerro koko 
totuutta, sillä Vanden Berghen teoksessa sama julkaisu on usein merkitty monta kertaa, usean alueen tai 
teeman kohdalle. Lisäksi useat julkaisut olivat lyhyitä preliminaarisia raportteja tutkimuksista ja mu-
kana on myös taidehistoriallisia tms. tutkimuksia. 
55 Havainto perustuu kirjastojen kirjahakuihin verkossa sekä tutkimuskirjallisuuden etsintään Teheranin 
ja Isfahanin kirjakaupoissa, joissa niitä on jonkun verran saatavilla. 
56 1970-lukua on kutsuttu Iranin arkeologian kultaiseksi vuosikymmeneksi (Mousavi 2003: 56; Lam-
berg-Karlovsky 2001: xxxviii). Tutkimuksen kasvu alkoi jo 1960-luvun lopulla (ks. myös artikkeli I; 
Modarress-Sadeghi 2007). 
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on käännetty vain harvoin.57 Muutamia niistä on ilmestynyt vasta 1990–2000-lu-

vuilla iranilaisessa arkeologian julkaisussa Majalle-ye Bastan shenasi va Taarikh 

(Iranian Journal of Archaeology and History) tai Asar, jossa iranilaiset arkeologit 

ovat kääntäneet persiaksi yksittäisiä vanhoja tutkimusartikkeleita.58Iranissa toimi-

neiden ulkomaalaisten tutkimusryhmien 1960- ja 1970-luvuilla tehtyjen kaivauk-

sien varsinaiset loppujulkaisut ovat pääosin ilmestyneet vasta 2000-luvulla (artik-

keli I; esim. Lamberg-Karlovsky & Potts 2001; Thrane 2001; Overlaet 2003; Ha-

erinck & Overlaet 2008; Gopnik & Rothman 2011).59 Julkaisua on ilmeisesti vauh-

dittanut ajatus palata Iranin kenttätutkimuksiin, sen jälkeen kun tutkimuslupien ha-

keminen ja kaivaustoiminta tuli 2000-luvulla ulkomaalaisille jälleen mahdolliseksi. 

Tiedon levityksen ja julkaisujen vähyys on vaikuttanut siihen, ettei ulkomaalaisten 

kaivaustoiminta tarvittavassa määrin lisännyt Iranissa tietoa menneisyydestä eikä 

edesauttanut arkeologisen kulttuuriperinnön paikallista tuntemusta. Sen sijaan mui-

naiskohteiden ja -esineistön tutkimus, museoiden ja keräilijöiden kiinnostuksen 

ohella, on myötävaikuttanut laittoman muinaisesinekaupan kasvuun. (Artikkeli IV.)  

Teheranissa tiedon levitystä tutkijoille kohennettiin Arkeologian viraston alai-

suuteen vuonna 1972 perustetun tutkimuskeskuksen (Pezhohashkadeh bastan 

shenasi) 60  järjestämillä arkeologian vuotuisilla kenttätyöseminaareilla (Majmae 

saalane kavoshha va pezhohashha-ye bastan shenasi), missä oli mahdollisuus 

myös informaaliseen tiedon jakamiseen. Seminaareissa sekä ulkomaalaiset että ira-

nilaiset tahot esittivät vuoden aikana tehtyjä kaivauksia ja niiden tuloksia (esim. 

Mousavi 1990; artikkeli I). Seminaarien esitelmät julkaistiin61 (taulukko 1), ja suuri 

osa artikkeleista oli eurooppalaisilla kielillä, mutta mukana oli useita persiankieli-

siä tutkimuksia (Ghiazhvand 1988; Elima & Mortezai 2003).  

 

 

                                                        
57 Vanden Berghen julkaisu Archaéologie de l’Iran Ancien (1959) on myös persiankielisenä käännök-
senä vuodelta 1966 ja uusintapainos 2000, mutta hänen myöhemmästä merkittävästä tutkimuksestaan 
on vain harvoja persiankielisiä artikkeleita (esim. Vanden Berghe 1971). Vanden Berghen tutkimuksia 
ovat julkaisseet myöhemmin Haerinck & Overlaet. Ks. Luristan Excavation Documents I–VIII (1996–
2010), http://www.ugent.be/lw/archeologie/en/about-us/publications/led.htm. 
58 Esim. Smith P (1991/1975) Tepe Ganj Darreh, käännös persiaksi Adel Farhangi 1991 ja Sumner 
(2000/1990) käännös persiaksi Abdi 2000. 
59 Vuonna 2013 on ilmestynyt myös Hasanlun 1950–1970- lukujen kaivauksien julkaisu: Danti, M. Ha-
sanlu V. The late Bronze and Iron I periods. University of Pennsylvania Press. Philadelphia. 
60 ICAR (Iranian Center for Archaeological Research). 
61 Gozareshha-ye (I–IV) Majmae saalane kavoshha va pezhohashha-ye bastan shenasi dar Iran (Pro-
ceedings of the (I–IV) Annual Symposium of Archaeological Research in Iran). 
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Taulukko 1. Arkeologian kenttätyöseminaarien julkaisujen artikkelit 1972–1975.  

Vuosi iranilaiset/persia ulkomaalaiset/englanti, ranska, 

saksa 

1972 - 10 

1973 7 23 

1974 14 27 

1975 9 28 

Yhteensä 30 88 

Ensimmäisessä, vuoden 1972 seminaarijulkaisussa oli 10 artikkelia, joista yksikään 

ei ollut persiankielinen. Vuoden 1973 julkaisussa oli 23 artikkelia, englanniksi, 

ranskaksi ja saksaksi, lisäksi 7 persianklielistä artikkelia. Kolmannessa seminaari-

julkaisussa (1974) persiankielisten artikkelien määrä kaksinkertaistui (14 kpl), 

mutta niitä oli silti huomattavasti vähemmän kuin eurooppalaisia (27 kpl). Viimei-

sessä, vuonna 1975 ilmestyneessä julkaisussa oli 9 artikkelia persiaksi ja 28 eu-

rooppalaisilla kielillä. (Ks. Bagherzadeh 1975; Ghiazhvand 1988: 76–80; Elima & 

Mortezai 2003: 74–77.) Iranilaisilla oli myös muita omia julkaisukanavia, osa leh-

distä ilmestyi vain kerran, toisia julkaistiin pidemmällä aikavälillä 1960- ja 1970 -

luvuilla. 62 Niissä oli muutamia yksittäisiä käännöksiä ulkomaalaisten tutkijoiden 

kaivaus- ja tutkimusartikkeleista. Tarkastelen seuraavaksi yhteistyön määrää ja 

luonnetta Iranin arkeologiassa vuosien 1970–1979 kansainvälisten arkeologian jul-

kaisujen kautta. 

Kansainvälisen yhteistyön määrä ja luonne 

Usein ulkomaalaisten tutkimuksien mainittiin olevan yhteistyöprojekteja, mutta 

iranilaisilla oli tutkimuksen osalta niissä vain marginaalinen osallisuus (Mousavi 

1990; Mansouri et al. 2012). Iranin tapauksessa vallankumouksen jälkeinen kat-

kos ”yhteistyöhön” ja ulkomaisten kenttäprojektien loppuminen eristi tutkijoita ja 

vähensi alueen arkeologian tuntemusta (Potts 1999: 442–443; Niknami 2000: 195), 

mutta toisaalta se auttoi arkeologian itsenäistymisessä. Itsenäistyneen arkeologian 

myötä maan arkeologit ovat esittäneet omia tutkimuksiaan ja tulkintojaan aikai-

sempaa enemmän ja tutkimuksen skaala on laajentunut; viime vuosikymmen on 

ollut vahvaa kasvua iranilaisessa arkeologisessa tutkimuksessa. 2000-luvun vaih-

                                                        
62  Iranilaisia arkeologiaan ja kulttuuriperintöön keskittyviä julkaisuja oli esim. Bastan shenasi va 
Honar-e Iran (esim. 1969, 1971), josta ilmestyi 10 numeroa (ks. Elima & Mortezai 2003: 67–94).  
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teen jälkeen myös ulkomaalaisten tekemä Iranin alueen tutkimus on uudelleen ak-

tivoitunut (ks. esim Azarnoush & Helwing 2005; Modarress-Sadeghi 2007; Has-

sanzadeh & Sima 2012; ICAR 2012; Malekzadeh 2015), oletettavasti paremmin 

toimivien yhteistyöprojektien kautta. (Artikkeli I.)  

Kuinka paljon iranilaiset tutkijat julkaisivat eurooppalaisissa tieteellisissä leh-

dissä 1970-luvulla? Näkyykö yhteistyö julkaisuissa? Iranilaiset olivat olleet mu-

kana niin kutsutuilla yhteistyökaivauksilla ja tehneet omia kaivauksiaan 1960-lu-

vun lopulta aikaisempaa aktiivisemmin (artikkeli I), joten tämän olettaisi näkyvän 

1970-luvun julkaisuissa. Tutkimuksen kohteena on kolme Iranin alueen arkeologi-

aan erikoistunutta länsieurooppalaista kerran vuodessa ilmestyvää kausijulkaisua 

(taulukko 2): IRAN, Journal of British Institute of Persian Studies (BIPS) 63 

Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan (AMIT) ja Iranica Antiqua. IRAN 

on laajalla perspektiivillä Iranin alueen arkeologiaan, historiaan ja kulttuuriin kes-

kittynyt julkaisu. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi 1963. Sen pääpaino on Ira-

nin historiallisen ajan (n. 600 eKr.–600 jKr.) sekä sen jälkeisen islamilaisten kauden 

arkeologiaa ja historiaa käsittelevissä artikkeleissa, mutta artikkelit tarkastelevat 

iranilaista sekä lähialueiden kulttuuria laajemminkin ja arkeologiset kaivausraportit 

käsittelevät kaikkia tutkittuja aikakausia. (ks. BIPS 2016; Bosworth & Curtis 2012). 

Artikkelit ovat pääasiassa englanniksi, mutta myös saksan- tai ranskankielisiä. 

Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan (AMIT) -lehteä julkaisi Deutsches 

Archäologisches Institut (DAI) 64  AMITin ensimmäinen numero ilmestyi 1968. 

Vuoden 2009 numero oli omistettu ”Iranin arkeologian isälle” Ezat O. Ne-

gahbanille (1926–2008). Viime vuodet AMIT on ollut DAI:n Teheranin osaston jul-

kaisu. AMIT käsittelee Iranin, Transkaukasian, Keski-Aasian ja Indus-laakson ar-

keologioita. Iranica Antiqua on Gentin yliopiston toimittama julkaisu. Lehti on il-

mestynyt vuodesta 1961, ja se on keskittynyt Iranin islamilaista aikaa edeltävään 

(ennen n. 650 jKr.) arkeologiaan ja kulttuuriin laaja-alaisesti. Artikkelit ovat eng-

lannin-, saksan- tai ranskankielisiä. (Gent University 2014.) 

                                                        
63 BIPS, British Institute of Persian Studies, on perustettu 1961 ja se on British Academyn sponsoroima 
instituutti, jolla on ollut toimisto Teheranissa vuodesta 1976 (ks http://bips.ac.uk/). 
64 DAI on Saksan ulkoministeriön alaisuudessa toimiva tieteellinen instituutti, jonka juuret johtavat 
1800-luvun lopulle. Teheranin osasto perustettiin 1900-luvun alkupuolella (ks. DAI 2015). 
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Taulukko 2. Artikkelit kolmessa eurooppalaisessa julkaisussa 1970–1979.1 

Julkaisu artikkelit: 

ulkomaalaisten 

iranilaisten yhteiset 

IRAN 98 2  

IRAN/tiivistelmät2 176 18 3 

AMIT 168 11 2 

Iranica Antiqua 40 3  

Yhteensä 435 35 3 

1 Iranica Antiqua ei ilmestynyt joka vuosi, tiedot vuosilta 1972–1973, 1975, 1977–1979. 
2 lyhyitä tiivistelmiä (n. ½ - 2 sivua), tutkimuksia ja/tai raportteja meneillään olevista kaivauksista 

Iranilaisten kasvanut osallistuminen arkeologiseen kaivaustutkimukseen ei näy ul-

komaalaisissa julkaisuissa, eikä heidän toiminnastaan niin kutsutuilla yhteistyö-

kaivauksilla ole julkaisuissa merkkejä. Iranin arkeologian kultaisella vuosikymme-

nellä, 1970-luvulla, ainoastaan muutamia iranilaisten tutkijoiden kirjoittamia artik-

keleita julkaistiin kansainvälisissä julkaisuissa (IRAN, AMIT ja Iranica Antiqua). 

Julkaisujen määrä eurooppalaisissa lehdissä antaa viitteitä yhteistyön määrästä ja 

luonteesta. Määrä ei tietysti yksistään osoita sitä miten yhteistyö toimi ja oliko sitä, 

eikä myöskään kerro, miten paljon käsikirjoituksia on tarjottu julkaistavaksi. Jul-

kaisemattomuuteen voi olla monia syitä, kuten länsimainen julkaisukäytäntö ja sen 

tyylilliset sekä kielelliset vaatimukset (esim. Niknami 2000: 195; artikkeli I; myös 

Modarress-Sadeghi 2007; Archaeologies 2008: 164–190), jotka estävät käsikirjoi-

tuksen tarjoamisen ja hyväksymisen julkaistavaksi.  

3.4 Julkaisukäytännöt globaalissa kontekstissa 

Tutkimustulosten jakamiseen vaikuttavat julkaisukäytännöt. Oleellista on, kuka 

kertoo tutkimuksista, kuka tulkitsee, kenen tutkimustulokset tuodaan tai pääsevät 

esille. González-Ruibalin (2010: 44) mukaan yhteistyö (cooperation) -termillä oi-

keutetaan länsimaiden arkeologisia projekteja ulkomailla. Arkeologisten projektien 

maantieteellinen sijoittuminen seuraa kolonialismin karttaa. Kolonialismin jäljet 

ovat näkyvillä muun muassa nimissä, kielenkäytössä ja yleensäkin tutkimusinsti-

tuutioissa.65 Dilip Chakrabarti (2010: 78), joka tutkii Etelä-Aasian arkeologiaa, nä-

kee neokolonialismin ilmenevän ”ensimmäisen maailman” tutkijoiden välinpitä-

                                                        
65 Esimerkiksi Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä toimii lukuisia länsieurooppalaisia ja pohjoisamerikka-
laisia tutkimusinstituutteja.  
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mättömyytenä ”kolmannen maailman” arkeologien kotimaissaan tekemiin tutki-

muksiin: niitä ei yleensä huomioida eikä niihin viitata. González-Ruibalin huomiot 

sekä Chakrabartin mainitsema välinpitämättömyys ja toisen osapuolen huomiotta 

jättäminen ovat tietynlaisia vallankäytön muotoja ja kuvastavat kolonialistisia käy-

tänteitä ja tutkimuksen epäsuhtaisia malleja. Chakrabartin termien käyttö First 

World Scholars ja Third World Scholars hieman rajoittaa ilmaisua, sillä ajatus pätee 

laajemmin, myös ensimmäisen maailman sisällä, ja koskee esimerkiksi vähemmis-

töjä tai reuna-alueita, periferioita (ks. myös Pagán-Jiménez & Ramos 2008; artik-

keli I). Akateemisessa maailmassa kilpailu vaatii (tämänhetkisen) valtakielen eng-

lannin laajamittaista käyttöä. Myös Suomessa yhä useampi tutkimus tehdään ja jul-

kaistaan englanniksi. Tämän seurauksena tutkimuksista saatava tieto etääntyy suu-

ren yleisön ulottuvilta. Englannin sujuva käyttö ei ole mikään itsestäänselvyys 

muualla kuin korkeintaan akateemisella kentällä (ks. myös Tuominen 2016).  

Tieteen julkaisukäytännöt ovat hyvin hierarkkisia ja keskittyvät tieteellisen 

vallankäytön keskuksiin (esim. Olsen 1991: 217; myös Wellmon et al 2015). Well-

monin & Piperin (2017) mukaan englanninkieliset (amerikkalaiset) tiedejulkaisut 

keskittyvät harvoille tunnetuille yliopistoille. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että 

usein yli tai lähes puolet artikkeleista humanististen tieteiden johtavissa julkai-

suissa on muutamien tiettyjen yliopistojen tutkijoiden kirjoittamia.66Kysymyksessä 

ei niinkään ole tiedon laatu tai taso kuin valtajärjestelmät ja taloudelliset resurssit, 

jotka muokkaavat mahdollisuuksia osallistua tiedon määrittelyyn ja julkaisuun. 

Hankittua asiantuntijavaltaa ei haluta jakaa. Preucel & Hodder (1996: 520) toteavat 

että angloamerikkalaisessa arkeologiassa ollaan haluttomia luopumaan menneisyy-

den tulkitsijan asemasta (…a reluctance to give over authority and share responsi-

bility for interpreting the past). Sama näkyy kolonialisoivassa diskurssissa, domi-

noiva osapuoli valtaa äänen ja puheen (kielen/ilmaisun) itselleen, toisen ei ole-

teta ”käyttävän liikaa ääntään” kuten Tarasti (2004: 177) huomauttaa. Kolonialisti-

nen diskurssi on juurtunut syvälle akateemiseen esittämiseen länsimaisissa tiedon-

keskuksissa ja ylipäätään länsimaiseen ajatteluun sekä kirjallisuuteen (ks. Said 

1978, 2011; Smith T 1999). Perinteisten näkemysten kautta se on levinnyt yleiseen 

kielenkäyttöön, jopa dominoinnin kohteena olevien omaan käyttöön67  niin, ettei 

sitä välttämättä edes havaita. Tieteellisissä teksteissä ajattelu voi ilmetä piilokolo-

                                                        
66 Wellmon & Piper (2017) tarkastelivat neljää amerikkalaista humanististen ja yhteiskuntatieteiden jul-
kaisua 45 vuoden jaksolta. 
67 Ks. orientalisoiva diskurssi Said (1978: 324–325), kolonialisoiva diskurssi Tarasti (2004: 177; myös 
Smith T 1999: 36 ja Moro-Abadía 2006).  
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nialistisena tapana ilmaista asia tietyillä sanoilla tai tavalla, esimerkiksi sa-

nalla ”löytää”, jota Margarita Díaz-Andreu käyttää kirjoittaessaan Iranin arkeolo-

gian historiasta:  

[---] in the early modern era with the finding of Persepolis by Pietro della Valle 

[---] (Díaz-Andreu 2007: 139).68  

Vaikka Persepoliksen (Parsah/Takht-e Jamshid)69 alkuperä on välillä unohtunut tai 

vallalla on ollut tarunomainen käsitys paikan alkuperästä, ei Persepoliksen voi sa-

noa hävinneen, sillä se on ollut näkyvillä sen rakennusajankohdasta asti. Raunioilla 

on käyty vuosisatojen ajan; ne ovat saaneet merkityksiä ja huomiota niin paikalli-

silta kuin kaukaisilta vierailijoilta (ks. esim. Shahbazi 1977; Sancisi-Weerdenburg 

& Drijvers 1991; Mousavi 2012). Persepolista ei ole tarvinnut ”löytää” kuin länsi-

maisesta näkökulmasta. 70  Ilmaisemalla asian tässä yhteydessä ”löytää” sanalla, 

Díaz-Andreu käyttää, ehkä huomaamattaan,71 kolonialistista kieltä. 

                                                        
68 Vrt. Sarkhosh-Curtis (2005: 253) käyttää samasta asiasta sanaa rediscovery. 
69 Persepolis oli alkuperäiseltä nimeltään Parsah/Parsa, johon kuului myös palatsikompleksin ympärillä 
ollut kaupunki. Nyky-Iranissa Persepolis nimen ohella käytetään pääasiassa nimeä Takht-e Jamshid, 
joka perustuu muinaisiin kertomuksiin Jamshid-kuninkaasta (ks. Shahbazi 1977; Mousavi 2012). 
70 Della Valle ei varsinaisesti ollut ensimmäinen eurooppalainen, joka 1600-luvulla tunnisti paikan Per-
sepoliksen raunioiksi. Espanjalainen Don Garcia de Silva e Figueroa oli huomioinut asian aikaisemmin 
(ks. Sancisi-Weerdenburg 1991: 5–7; Mousavi 2012: 97–99).  
71 Tämä kuvastaa kolonialistisen ajattelun juurtumisen syvyyttä.  
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4 Kulttuuriperintödiskurssi 

Kulttuuriperintö on kulttuurista merkityksenantoa ja toimintaa. Se on prosessi, jolla 

on pitkä historia ja suhde menneisyyteen (ks. Harvey 2001). Kulttuuriperintö ta-

pahtuu tässä ajassa, merkitykset omaksutaan ja niitä tuotetaan sosiaalisessa kon-

tekstissa. Erilaiset sosiaaliset muutokset historian saatossa, kuten kolonialismin ko-

kemukset, ovat vaikuttaneet ihmisten näkemyksiin kulttuuriperinnöstä. Näkökul-

mani mukaan kulttuuriperinnössä arvostetaan perintöön liittyvää yhteisön, kansan 

tai ihmiskunnan kulttuurista tietoa, taitoa, tapaa ja jatkuvuutta, joka ilmenee myös 

materiaalisissa jäännöksissä. 

4.1 Termistön pohdintaa ja määrittelyä 

Kulttuuriperintö-käsitteen katsotaan olevan 1800-luvun tuotosta, mutta käsitys 

kulttuurisesta perinnöstä ei kuitenkaan ole modernin aikakauden ilmiö, vaan mate-

riaalista ja henkistä perintöä on arvostettu ja sillä on ollut merkitystä kautta aikojen 

(esim. Jokilehto 2009). Iranissa esimerkiksi sassanidi-hallitsijat (224 eKr.–650 

jKr.) vaalivat akhamenidien (550–330 eKr.) jättämää aineellista perintöä (Shahbazi 

1977; Mousavi 2002; Mousavi 2012: 86–87) he tekivät omia kalliokuviaan akha-

menidien hautamuistomerkkien yhteyteen (Naghsh-e Rustam, kuva 1).72  Georg 

August Wallin kertoo Iranin matkakertomuksessaan (vuodelta 1849) samassa kara-

vaanissa matkanneista iranilaisista, jotka Bisotunin73 muinaisten kalliokuvien ää-

ressä innokkaasti pohtivat kuvien merkityksiä. Matkalaiset kertoivat tarinoita liit-

täen kalliokuvat menneisyydenperintöön ja uskomuksiin (ks. Öhrnberg et al. 2014: 

298, myös Öhrnberg 2007: 213; Modarress 2012). (Artikkeli II.) Iranilaisen uuden 

vuoden Nowruz-perinteen74  katsotaan syntyneen jo ennen akhamenidien aikaa. 

Nowruz-perintöä, niin aineetonta kuin aineellista, on vaalittu vuosisatoja, läpi yh-

teiskunnan muutosten. Nowruz on muokkautunut muodoltaan jatkuen kuitenkin 

edelleen vahvana.  

                                                        
72 Alueella (kuvassa 1 vasemmalla olevassa kalliossa) on myös vanhempi, elamilainen, kalliokuva. Ak-
hamanedien hautapaikan valintaan saattoi vaikuttaa osittain se, että paikalla oli varhempaa käyttöperin-
nettä. Myös myöhempien dynastioiden hallitsijat ovat kaiverruttaneet omia tekstejään aikaisempien kal-
liokuvien tai rakennuksien seinämiin (ks. esim. Mousavi 2012: 86–87).  
73 Bisotun sijaitsee läntisessä Iranissa. Kallioon on kaiverrettu Darioush I:n (hallitsi 522–486 eKr.) val-
taannousuun liittyvä kalliokuva ja kirjoituksia. Bisotun on listattu maailmanperintökohteeksi vuonna 
2006 (ks. http://whc.unesco.org/en/list/1222). 
74 Nowruz on Iranin ja iranilaisen maailman uusi vuosi, jota juhlitaan kevätpäiväntasauksen aikaan. Mer-
kitty Unescon listaan aineettomaksi maailmanperinnöksi vuonna 2009 (http://www.unesco.org/cul-
ture/ich/en/RL/novruz-nowrouz-nooruz-navruz-nauroz-nevruz-00282). 
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Menneisyyden kulttuurien perinnön tunnistaminen ja arvottaminen ei siten ole ollut 

tuntematon prosessi aikaisemminkaan. Nykyajassa vain selitämme sitä oman ai-

kamme näkemyksien valossa.  

 

Kuva 1. Naghsh-e Rustam. Akhamenedien kalliohautojen alapuolella sassanidien kal-

liokuvia. Kuva: M. Modarress. 

Nykykäsityksien mukaan kulttuuriperintötyön keskiössä ei ole niinkään kysymyk-

sessä menneisyys vaan ennemminkin nykyisyyden rakentaminen ja tulevaisuuden 

muokkaaminen menneisyyden voimavaroja käyttäen (Harrison et al. 2008: 1). 

Kulttuuriperintö on otettu (perintö)turismin viitekehykseksi ja niin kutsutun perin-

töteollisuuden (Heritage industry) hyödynnettäväksi. Kysymyksessä voi olla ”pe-

rintökohteiden” tuottaminen esimerkiksi elokuvien, kuuluisien henkilöiden tai lä-

himenneisyyden tapahtumien ympärille (Holtorf 2011). Kaukaista menneisyyttä ei 

prosessissa tarvita (ks. Carman 2009), eikä autenttisuudella75 ole juuri merkitystä. 

Tosin Holtorfin (2011) mukaan autenttisuus kumpuaa tällöin populaarista kulttuu-

rista. Toisin sanoen perintö-käsitteen voi näissä tapauksissa erottaa menneisyyden 

kulttuuriperinnöstä ja kutsua omalla termillään, nykyperintö. Nykyisyyden kulttuu-

riperintöprosessissa kysymyksessä on lähimenneisyys. Englanninkielessä käyte-

tään termiä Heritage, ja käsitteenä se jo osittain eroaa menneisyyden perinnöstä. 

                                                        
75 Autenttisuuden määrittelyä ks. 4.3. 
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Emma Waterton ja Laurajane Smith (2009) ovat ehdottaneet arkeologian ja perintö-

käsitteen erottamista toisistaan. He korostavat perinnön aineettomuutta ja näkevät 

materiaalisuuden ja arkeologian (≈ arkeologien) saaneen liian suuren osan perintö-

diskurssista. Tarkastelen asiaa tarkemmin seuraavassa alaluvussa (4.2).  

Kulttuuriperintödiskurssissa termistöllä on vahva merkitys, käytetyt termit oh-

jaavat ajattelua. Edellä mainittu omaisuus-termin (property) käyttö kertoo länsi-

maisesta suhteesta (yksityis-) omistukseen, ja se soveltuu kulttuuriperinnön omis-

tuskiistojen juridiseen selvittelyyn. Omaisuus-termin käyttö kuitenkin kaupallistaa 

kulttuuriperintöä, mikä vahvistaa näkemystä arkeologisesta esineistöstä taloudelli-

sesti hyödynnettävänä resurssina, eikä kulttuurisena perintönä tai menneisyyden 

tiedon lähteenä. (esim. Brodie 2003; Carman 2005:63).76 (Artikkeli III.) Muinais-

jäännökset eivät ole perintöä yksityishenkilöltä, vaan ne ovat perintöä menneisyy-

den kulttuureilta ja yhteisöiltä, joten niiden ei myöskään pitäisi kuulua yksityishen-

kilölle. Kulttuurisilla esineillä on symbolista sekä kulttuurista arvoa ja pääomaa, 

joka hyödyttää niiden alkuperäalueen yhteisöä. Sen sijaan esineiden yksityisomis-

tus on kulttuurisen arvon ja pääoman appropriaatiota. Yksityishenkilö käyttää yh-

teistä kollektiivista pääomaa oman statuksensa nostoon. (Carman 2005: 73–74.) 

Vaikka ihmisillä on individuaalinen oikeus kulttuuriperintöön (UN 2016; Council 

of Europe 2016), niin, kuten myös Rowlands (2004: 207) huomioi, kulttuuriperin-

nössä (-property) ei ole kysymys yksityisoikeuksista vaan kollektiivisista oikeuk-

sista, menneisyyden perinnön välittämisestä tulevaisuuteen.  

Carman (2005: 119–121) jaottelee kulttuuriperinnön omistustyyppien mukaan: 

a) yksityinen b) valtion c) institutionaalinen d) yhteisön e) avoin/ei-omaisuus. Ja-

ottelun perusteella hän päättelee kulttuuriperinnön saavutettavuuden ja hyödyntä-

misen mahdollisuudet. Kolmessa ensimmäisessä ryhmässä (a, b, c) Carman näkee 

yhteneviä piirteitä: niissä rajoitetaan saavutettavuutta ja kulttuuriperintö käsitetään 

resurssina. Myös neljäs (d), yhteisomistus, asettaa rajoituksia saavutettavuuteen. 

Viimeisessä, avoimessa tyypissä (e) puuttuu kontrolli, joten tuhoutumisen mahdol-

lisuus lisääntyy, mutta avoimuus antaa toisaalta mahdollisuuden sosiaalisen arvon 

kasvuun. Carman (2005) esittää vaihtoehdoksi ”kognitiivisen/tiedollisen omistuk-

sen” (cognitive ownership)77 missä useat ryhmät tavallaan toimivat yhteistyössä ar-

votettaessa kulttuuriperintöä kulttuurisesti merkittäväksi.  

                                                        
76 Ks. myös Frigo 2004: 368, viite 1, käsitteen määrittelystä lakitieteissä. 
77 Carman viittaa Boyd W, Cotter M, O’Connor W. & D. Sattlerin (vuoden 1996 julkaisussa) esittämään 
käsitteeseen, tarkoittaen kognitiivisia linkkejä, jotka ihmiset luovat perintökohteisiin. Osallisia ovat 
kaikki ihmiset, jotka luovat merkityksiä tai arvostavat kohdetta tavalla tai toisella (ks. Boyd 2012: 176–
177.) 
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Osallistamisen tielle on osittain jo lähdetty, esimerkkeinä moniäänisyyden li-

sääminen, erilaiset yhteiset projektit paikallisten kanssa ja yleisöarkeologia. Car-

manin määrittelemä kognitiivinen omistus ei kuitenkaan ole ongelmatonta eivätkä 

arkeologisen kulttuuriperinnön määrittelyyn, omistukseen ja resurssien käyttöoi-

keuksiin liittyvät kysymykset ole yksiselitteisiä. Arkeologisen kulttuuriperinnön 

määrittely tapahtuu kollektiiviselta pohjalta, joten siitä sopiminen tarvitsee jatku-

vaa reflektointia, neuvottelua ja uudelleen tarkastelua. Carman (2005; 2009) näkee 

perinnön kognitiivisessa omistuksessa mahdollisuuden eri osapuolille osallistua 

kulttuuriperintöön sulkematta pois toisia. Näin voitaisiinkin lisätä paikallisten, vie-

railijoiden ja muiden kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden asianomaisten osallistu-

mista ja kokemista sekä edelleen kehittää kulttuuriperinnön hoitoa ja suojelua. 

Kognitiivinen omistus luo kohteen/paikan ja ihmisten yhteyden niiden intellektu-

aalisten, käsitteellisten ja henkisten merkitysten kautta, mitä ihmiset paikalle anta-

vat (Boyd 2012: 176). Kulttuuriperintö on asia, johon kaikilla on oikeus ja siten 

pitäisi olla myös mahdollisuus osallistua. Enemmistön ääni tai ”kovaäänisyys” pe-

rintöprosessissa ei takaa tasavertaista mahdollisuutta kulttuuriperintöön vaan mul-

tivokaalisuus kumpuaa siitä, että vähemmistön osallisuus ja oikeudet kulttuuripe-

rintöön toteutuvat.  

4.2 Kulttuuriperintö ja materiaalisuus 

Teoksessaan Uses of Heritage Laurajane Smith (2006) esittää käsitteen Authorized 

Heritage Discourse (AHD). Smithille AHD tarkoittaa johtavaa institutionalisoitu-

nutta perintöprosessia, jonka avulla hallitaan ja ohjataan kulttuuriperinnön arvotta-

mista, merkityksiä ja hyödyntämistä. AHD määrittelee kuka saa, ja miten, luonneh-

tia kulttuuriperintöä.78  Smith (2006:299) toteaa, että AHD legitimoi hallitsevan 

maailmankatsomuksen, kokemukset ja narratiivit kansasta, luokasta, kulttuurista ja 

etnisiteetistä. Toisin sanoen AHD on dominoivan osapuolen kulttuuriperintödis-

kurssia, joka jättää ulkopuolelle muut vaihtoehtoiset diskurssit. Smith selittää va-

kuuttavasti kulttuuriperintöprosessia ja sen hallintaa. Hän kuitenkin vähättelee ai-

neellisuuden osuutta kulttuuriperinnössä. Toisaalta juuri Smithin käsitykset kult-

tuuriperinnöstä ja pohdinnat perinnön aineettomuudesta auttavat huomaamaan ma-

teriaalisuuden tärkeyden perintöprosessissa ja kulttuuriperinnön arvottamisessa. 

                                                        
78 Ks. myös Enqvist (2016), hän käsittelee työssään Smithin teoriaa ja AHD -käsitettä. 
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Smith (2006: 46–47) oikeastaan puhuu perinteestä (tradition) kertoessaan esimerk-

kiä aineettomasta kulttuuriperinnöstä alkuperäisasukkaiden retkellä.79  Perinne ja 

perintö yhtyvät Smithin mainitsemassa kulttuuriperintö kokemuksessa. Paikalli-

sille aboriginaali- naisille suullisen perinnön kertominen oli tärkeää, ja Smith mai-

nitsee, että se haluttiin esittää tietyssä paikassa. Vaikka Smithin tarkoituksena on 

tuoda esille perinnön aineettomuutta, tähänkin kokemukseen liittyy materiaali-

suutta, sillä kulttuuriperintö tapahtuu sosiaalisen kanssakäymisen kautta aineellis-

ten puitteiden avulla. Aineettoman perinnön välittäminen tapahtuu esimerkiksi ra-

kennetussa, muokatussa tai muuten merkityksellistetyssä maisemassa, tilassa tai 

paikassa, ja usein esineellisten välineiden, kuten rituaali-, kuvan- tai äänentuotto-

välineiden, pukujen, kulissien tai muiden sellaisten välityksellä. González-Ruibalin 

(2012: 133) sanoin Marcel Maussin (1973) ajatuksia mukaillen:  

[---] almost everything in the cultural lives of human beings could be consid-

ered material culture, because there are very few- if any- activities that are not 

materially mediated in one way or the other – even singing or storytelling im-

plies materiality: at the minimum, a technique of the body.  

Mauss (1973: 75)80 toteaa, että tekniikka (laajasti ymmärrettynä) ja sen siirtäminen 

tapahtuu perinteen kautta; ilman perinnettä ja sen välittämistä ei ole kulttuurisia 

tapoja, tottumuksia ja rituaaleja. Siirtämiseen liittyy osaltaan materiaalisuus.  

Kulttuuriperintö on aineellista ja aineetonta perintöä, jolle aikaisemmat suku-

polvet ovat antaneet omat merkityksensä ja jolle nykyiset sukupolvet antavat 

omansa. Nykyisessä perintökeskustelussa kulttuuriperintö ei kuitenkaan käsitä 

kaikkea jälkipolville jäänyttä perintöä, vaan sen, jolle annamme merkityksiä kult-

tuuriperintöprosessissa. Yleisötutkimukset (ks. alaluku 4.3) viittaavat siihen että 

monumentteja, historiallisia sekä arkeologisia kohteita, paikkoja ja esineistöä pide-

tään merkittävänä osana kulttuuriperintöä yhdessä henkisen perinnön kanssa (vrt. 

Smith 2006). Toisin sanoen, vaikka arkeologia ja aineellisuus eivät olisikaan kult-

tuuriperinnön keskeisin osa ja vaikka tänä päivänä perintöä tuotetaan ja kaupallis-

tetaan (ks. Watson 2009), aineellinen ja aineeton perintö kulkevat käsi kädessä.81 

Arkeologiaa ei voi sivuuttaa, sillä kuten Carmankin (2009: 204–206) huomauttaa, 

arkeologialla on oleellinen osa kulttuuriperinnön merkityksien muodostumisessa. 

                                                        
79 Smith kertoo Australian alkuperäisasukkaiden, Waanyi naisten, aineettomasta kulttuuriperinnöstä 
(heritage) ja heidän toimistaan kulttuuriperintö-/historiaprojektissa. 
80 There is no technique and no transmission in the absence of tradition (Mauss 1973: 75). 
81 Ks. myös Visa Immosen näkemys kulttuuriperinnön materiaalisuudesta (Immonen 2012: 157). 
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Perintö on arvona aineetonta, mutta se on liitoksissa aineelliseen, ja arkeologia tut-

kii aineellista.  

4.3 Maailmanperintö ja perinnön lokaalisuus 

Paikallisen ja kansallisen kulttuuriperinnön lisäksi puhutaan universaalista, globaa-

lista tai maailmanperinnöstä. Länsimaisessa perintökeskustelussa käsitettä univer-

saaliperintö käytetään usein oikeuttamaan muiden alueiden kulttuuriperinnön hal-

tuunottoa. Sitä kautta käsite saa kuitenkin negatiivisia konnotaatioita. Universaali-

suutta käyttää dominoiva osapuoli, valtakulttuuri (Tarasti 2004: 178)82 , peittäen 

sillä kolonialisoivaa asennetta. Universaaliksi määrittely kärsii uskottavuudesta, 

kun keskustelussa arkeologisten esineiden saavutettavuudesta puhutaan ‘meistä’: 

To understand the past ‘we’ need access to all the evidence, in corpore or in 

publication [---] (Boardman 2014: 133), [we] should treasure all the more 

those galleries of ancient art composed from widely different sources 83 [---] 

which give ‘the public’ the opportunity to judge and compare. (Boardman 2014: 

132).  

Globaalissa kontekstissa voidaan kysyä ketkä “me” (länsimaiset tutkijat?) ja ke-

nestä koostuu Boardmanin kirjoituksessa mainittu ”yleisö” (eurooppalaiset?), kun 

puhutaan universaalista arkeologiasta. Tunnettujen eurooppalaisten ja amerikka-

laisten museoiden yhteinen julkilausuma kulttuuriperinnön palautuksista (≈ palaut-

tamattomuudesta) (ks. esim. ICOM News 2004) kuvastaa länsimaisten ”meidän” 

oikeutta toisten kulttuuriperintöön. 

Ana Vrdoljakin (2006) on tarkastellut oikeustieteellisestä perspektiivistä kult-

tuuriperintökysymyksiä historiallisessa kontekstissa. Hänen mukaansa 1800-lu-

vulta 1900-luvun puoliväliin, erityisesti maailmansotien jälkeen, kulttuuriresurs-

sien (joihin arkeologinen aineisto/esineistö kuului) katsottiin olevan ihmiskunnan 

yhteistä omaisuutta ja siten kaikkien kykenevien 84 hyödynnettävissä. Viime vuosi-

sadan alun ajatuksellinen ja aatteellinen tausta loi siis arvo- ja moraalikontekstin 

länsimaisten tutkijoiden toiminnalle Lähi-idässä, arkeologisen aineiston vapaan 

                                                        
82 Termi universaali saa erilaisia konnotaatioita riippuen siitä missä yhteydessä sitä käytetään. Tarasti 
kuvaa hyvin termin käyttöä (Tarasti 2004: 178): ”Valtakulttuurit eivät tyypillisesti esitä itseään kolo-
nialisoivassa diskursissa kansallisina, vaan universaaleina tyyppeinä”. 
83 Boardman mainitsee nimeltä British Museumin, Louvren ja Metropolitanin museot. 
84 Korostus kirjoittajan.  
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käytön katsottiin olevan sallittua, mikä antoi mahdollisuuden arkeologisen perin-

nön hyödyntämiselle. Tieteen tai yhteisen edun nimissä vietiin tutkimusalueen kult-

tuuriperintöä ulkomaille omien (tutkijoiden) maiden museoiden tai instituutioiden 

hyödynnettäväksi; toisaalta oltiin myös mukana tutkimuksen kohteena olevien mai-

den kansallisten kulttuuriperintölakien kehittelyssä. (Artikkeli IV.)  

Universaalin kulttuuriperinnön voi ymmärtää edellistä neutraalimmin Unescon 

maailmanperintö-käsitteestä puhuttaessa. Unescon toiminta maailmanperintökoh-

teiden kartoittamiseksi alkoi vuoden 1972 sopimuksella (World Heritage Conven-

tion), jossa maailmanperintöä kuvaillaan seuraavasti (Unesco 2016c):  

Heritage is our legacy from the past, what we live with today, and what we pass 

on to future generations. Our cultural and natural heritage are both irreplace-

able sources of life and inspiration.  

Unescon tavoitteena on tuoda esille ja suojella ihmiskunnan perintöä, kohteita, 

jotka kertovat ihmisten sekä kulttuurien vuorovaikutuksesta, henkisyydestä ja luo-

vuudesta. Vuonna 1994 sopimusta tarkistettiin ja luotiin uusi toimintastrategia 

(Global Strategy for a Representative, Balanced and Credible World Heritage List) 

(Unesco 2016e), jonka avulla pyritään entistä paremmin ja laajemmin tuomaan 

esille ja huomioimaan maailman eri alueiden perintöä. Tähän mennessä (10.5.2016) 

maailmanperintökohteita on hyväksytty luetteloon 1031, joista 491 on Euroopassa 

ja Pohjois-Amerikassa (Unesco 2016d). Vaikka valintakriteerejä ja maantieteellistä 

sekä kulttuurista jakaumaa on jatkuvasti muokattu, jakauma on yhä epätasainen, 

eurooppalaisten kohteiden ollessa enemmistönä (ks. Unesco 2016e; myös Kaita-

aho 2016). Unescon toimintaa on tästä syystä usein arvosteltu, etenkin valintojen 

eurosentrisyyttä ja puolueettomuuden myyttiä. Jan Turtinen (2000:6) näkee maail-

manperinnön kosmopoliittisena projektina, joka on tavoitteiltaan idealistinen mutta 

samalla pragmaattinen. Maailmanperintökohteille määritelty ”erityinen yleismaa-

ilmallinen arvo” (Outstanding Universal Value) herättää kysymyksiä perusteluista, 

miksi tietty kohde on arvokkaampi kuin jokin toinen ja kuka saa sen määritellä? 

(esim. Meskell 201385; Labadi 2013; Vahtikari 2013a). Kohteen/objektin autentti-

suus86  todistaa sen yleismaailmallista arvoa. Mitä autenttisuudella tarkoitetaan, 

                                                        
85 Arkeologi Lynn Meskellin (2013) arvio maailmanperinnön tilanteesta tuo esille tämänhetkisen kritii-
kin ja haasteet. 
86 Autenttisuus globaalissa perintökeskustelussa on määritelty vuoden 1994 nk. Nara-dokumentissa 
Nara document of Authenticity (NDA) (Unesco, ICCROM & ICOMOS). Ks. ICOMOS 2016. Nara- 
dokumentti edustaa tietysti virallista kansainvälistä näkemystä. 
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vaihtelee kuitenkin kulttuurista toiseen. Virallisessa perintökeskustelussa onkin au-

tenttisuuden määrittelyssä pyritty huomioimaan kulttuuriset erot. Autenttisuudessa 

huomioidaan kohteen merkitys ja arvo suhteessa sen kulttuuri- ja sosiaaliseen kon-

tekstiin (ks. ICOMOS 2016; Jokilehto 2009: 22). 

Yleismaailmallinen arvo ei tutkimukseni mukaan vähennä perinnön yhteisöl-

listä tai kansallista arvoa (ks. kuvio 1), ja maailmanperintökohteet ovat useimmiten 

ylpeyden aihe paikallisille. Parhaimmillaan ne antavat, myös paikallisille, mahdol-

lisuuden aktiiviseen ja vahvaan panostukseen kulttuuriperinnön hoidossa, suoje-

lussa ja hyödyntämisessä. Maailmanperintö-status edustaa haluttua symbolista pää-

omaa niin lokaalisesti kuin kansallisesti ja kansainvälisesti (Turtinen 2000: 2). Jan 

Turtinen (2000) kertoo kuinka esimerkiksi Ruotsissa, Karlskronassa87 otettiin ni-

mitysuutinen vastaan juhlien kaupungin keskustassa. Listalle pääsyn katsottiin tuo-

van uusia mahdollisuuksia markkinoida kaupunkia ja aluetta. Tosin kaikki eivät 

aina reagoi yhtä innokkaasti, esimerkiksi vanhan Rauman nimitys (1991) ei Vahti-

karin (2013a: 257–258) mukaan herättänyt suuria tunteita.  

Nykyisten taloudellista hyötyä tavoittelevien yhteiskuntien agendoissa perin-

tökohteen listauksen odotetaan tuovan taloudellista hyötyä ja statuksen hankkimi-

nen koetaan kannattavaksi (ks. esim. Limingan kunta 2015). Myös Suomen kansal-

lisessa maailmanperintöstrategiassa 2015–2025 (OKM 2015) on kiinnitetty huo-

miota yhteiskuntataloudellisiin merkityksiin ja mahdollisuuksiin. Maailmanperin-

tökohteeksi luokittelu lisää ennen kaikkea tunnettavuutta maailmalla, minkä odo-

tetaan lisäävän matkailua ja olevan sen vuoksi kannattavaa toimintaa. Haittapuo-

lena on turismin liiallinen kasvu, mikä aiheuttaa ongelmia monissa sensitiivisissä 

kohteissa, esimerkiksi eroosioita tai muita ekologisia ja ympäristön muutoksia. 

Kohteiden suojelun tarve, käyttö ja käytön vaikutus ovat nostattaneet keskustelua 

perintökohteiden käytön asteesta (ks. esim. Gustafsson & Karlsson 2012). Kohtei-

den suojelun ja mahdollisimman vapaan ja demokraattisen käytön tasapainottami-

nen onkin tämän päivän ja tulevaisuuden haaste maailmanperintö- ja muilla arkeo-

logisilla kohteilla. Myös Unescoa on kritisoitu sen ristiriitaisesta suhteesta kulttuu-

riperintöön. Unesco on korostanut maailmanperinnön mahdollisia hyviä taloudel-

lisia vaikutuksia yhteisölleen (turismi), mutta toisaalta puhunut kestävän kehityk-

sen merkityksestä, varoitellut matkailun vahingoittavilta vaikutuksilta ja kehotta-

nut kohteiden avoimen käytön mahdollisiin rajoituksiin (esim. Unesco 2016b;88 

                                                        
87 Eteläisessä Ruotsissa, Karlskronassa on 1680-luvun laivastoasema, joka listattiin maailmanperintö-
kohteeksi vuonna 1998 (ks. http://www.orlogsstadenkarlskrona.se). 
88 Esimerkiksi Machu Picchun (Peru) maailmanperintökohde, jossa vierailevat suuret turistimäärät ovat 
aiheuttaneet huolta turismin haitallisista vaikutuksista (ks. http://whc.unesco.org/en/list/274). 
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Labadi 2013: 110–111). Kohteiden suojelussa on kysymys niiden autenttisuudesta, 

restauroinnista ja pitämisestä alkuperäisessä muodossaan. Autenttisuus ei tällöin 

tarkoita alkuperäisyyttä sinällään, se ei ole sisäinen ominaisuus vaan arvottamisen 

ja (jatkuvan) neuvottelun tuloksena kohteelle annettu arvo (Labadi 2013: 126). 

Kohteen merkitystä laajalle yleisölle suhteessa sen autenttisuuteen on kuitenkin 

vaikea määritellä. 

Käydessäni kesällä 2015 Etelä-Iranissa sijaitsevalla Pasargadin89 maailman-

perintökohteella (kuva 2), keskustelin paikalla olleiden iranilaisten matkailijoiden 

kanssa heidän vierailunsa ja kiinnostuksensa syytä. Kysyin tarkemmin sitä, miten 

he kokivat kohteen (paikallisena, kansallisena, universaalina) ja millä tavalla he 

suhtautuivat kyseiseen kulttuuriperintöön. Saman kysymyksen tein Naghsh-e Rus-

tamissa 90 (kuva 1) kahdelle vierailijalle. Kyselyihini sain kaikilta91 samansuuntai-

set vastaukset: kohteet viestivät kävijöille (Iranin) maan ja kansan historiasta. He 

kokivat ne ensi sijassa kansallisesti, oman kansallisen identiteetin pohjana tai vah-

vistajana, mutta myös pitivät kohteita ehdottomasti koko ihmiskunnan perintönä.  
 

Kuva 2. Pasargad. Kuningas Kourosh Kabirin (Kyyros II) hautamonumentti kesällä 2015. 

Kuva: M. Modarress. 

 

                                                        
89 Kouroush Kabirin (Kyyros II) hallinnollinen keskus. Nimitys maailmanperintölistalle vuonna 2004. 
90 Naghsh-e Rustam on vuodesta 1997 lähtien ollut ehdolla maailmanperintökohteeksi.  
91 Kolme nuorta aikuista ja neljä keski-ikäistä (naisia ja miehiä). Matkailijat olivat eri puolilta Irania, 
eivät Fars’in maakunnasta missä kohteet sijaitsevat. 
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Kävijät kertoivat arvostavansa ja olevansa ylpeitä paikan saamasta huomiosta 

ja arvostuksesta maailmalla. Maailmanperintökohteet eivät ole ainoastaan histori-

allista ja kulttuurista perintöä tai turistikohteita. Ne eivät ole pelkkiä nähtävyyksiä. 

Paikallisessa kontekstissa niiden arvostus näkyy kohteiden käytössä elämän erilai-

sissa tilanteissa. Oman elämän arkeen tai juhlaan liittyvälle tapahtumalle valitaan 

merkityksellinen ympäristö, paikka, jolla on aikaisempaa käyttöperinnettä. Arkeo-

logisissa ja historiallisissa kohteissa käydään esimerkiksi retkellä, vietetään aikaa 

ystävien tai perheen kanssa. Kulttuuriperintökohde voi olla osa hääseeremonioita 

kuten Takht-e Soleimanin maailmanperintökohteessa vierailevat hääparit osoittavat 

(kuvat 3 ja 4).92 Hääpäivä on useimmissa kulttuureissa yksi elämän merkittävistä 

päivistä, ja hääparin kiertoajelu kylän tai kaupungin keskeisessä paikassa on irani-

laisissa häissä traditio. Morsiusparin vierailu Takht-e Soleimanissa kertoo paikan 

arvostuksesta ja merkityksestä. Kohteen arvostukseen voi kulttuuriperinnöllisen 

merkityksen ohella, tai sen sijaan, vaikuttaa myös paikan yleinen status tai kau-

neusarvo. 

  

                                                        
92 Esimerkiksi Suomenlinnan alue on suosittu häiden viettopaikka ja retkeilykohde kesäisin. Kohteen 
arvostuksen voi liittää sen historian, maiseman ja maailmanperintöstatuksen arvoihin. 
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Kuva 3. Hääpari tulossa Takht-e Soleimanin arkeologiselle kohteelle. Kuva: M Modar-

ress. 

Kuva 4. Morsiuspari Takht-e Soleimanissa kesällä 2012. Hääpari oli valinnut morsius-

ajelunsa määränpääksi kotialueensa muinaisesta historiasta kertovan maailmanperin-

tökohteen. Kuva: Mahsa Modarress. 
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Maailmanperintö käsitteenä ja prosessina lisää kansainvälisyyttä. Maailmanperin-

nön tavoitteena on säilyttää ihmiskunnan yhteistä perintöä ja edistää vuoropuhelua 

kulttuurien kesken. Maailmanperintöä hoidetaan (Unescon tuella) kansallisvaltioi-

den kautta, mikä antaa mahdollisuuden vahvistaa niin kansallista kuin globaalia 

identiteettiä. Perintökohteiden nationalistisen aspektin esille tuominen on herättä-

nyt kritiikkiä. Unesco on kuitenkin jatkanut yhteisen perinnön kansallista ja paikal-

lista tukemista. Näkemykseni mukaan maailmanperintö edustaa sitä, mikä on olen-

naista ihmiskunnan kulttuuriperinnössä; perintö on samalla paikallista, kansallista 

ja kansainvälistä, eivätkä merkitykset sulje pois toisiaan (kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Arkeologisen kulttuuriperinnön merkitykset ja arvottaminen. Arkeologinen 

kulttuuriperintö voi olla yhtä aikaa paikallista, kansallista ja maailmanperintöä. Rajat ja 

merkitykset ovat limittäisiä, ne eivät ole staattisia eivätkä sulje pois toisiaan. 
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Unescon maailmanperintökohteet edustavat ihmiskunnan perintöä ja samalla kan-

sainvälistä kulttuuriperintöpolitiikkaa. Maailmanperinnön universaalius ei kuiten-

kaan estä eikä vähennä kansallista ja paikallista merkitystä tai toimintaa. Tämä käy 

esille myös Vahtikarin (2013a) esittämästä Vanhan Rauman tapauksesta. Raumaa 

vaalitaan ennen kaikkea paikallisena ja kansallisena perintönä. Maailmanperinnön 

universaali käsite ei ole siihen merkittävästi vaikuttanut: Paradoksaalisuus lokaalin 

ja maailmanperinnön välillä ei Vahtikarin mukaan estä perinnön globaalisuutta 

(Vahtikari 2013a). Maailmanperintö kohteiden hoito ja hallinta ovat paikallisten ja 

kansallisten elimien vastuulla. Toisin on ”universaalien” museoiden osalta, joissa 

eri puolilta maailmaa kerätty esineellinen kulttuuriperintö on yleensä (alkuperäalu-

een) paikallisten saavuttamattomissa. 
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5 Arkeologinen kulttuuriperintö – tutkimus ja 
omistajuus 

Arkeologinen perintö93 käsitteenä kuvastaa tutkimuksellista, arvokasta ja suojelta-

vaa, jollekin kuuluvaa kulttuurista perintöä. Se ilmentää menneisyyden materiaali-

sia jäännöksiä, jotka ovat saaneet ja saavat erilaisia merkityksiä eri aikoina. Ar-

keologinen kulttuuriperintöprosessi tapahtuu tutkimuksellisen merkityksenannon 

kautta. Seuraavissa luvuissa (5 ja 6) käsitellään muinaisesineiden ja -kohteiden94 

tutkimuksen eettisiä näkökulmia sekä muinaisesineiden matkaa kulttuurisesta pe-

rinnöstä ja arkeologisista tiedonlähteistä rahallisesti hyödynnettäviksi status- ja 

kauppaesineiksi. 

5.1 Muinaisesineistä kauppahyödykkeiksi95 

Iran (Persia) avautui ulkomaalaisille Shah Abbas I:n hallituskaudella (1587–1629). 

Takht-e Jamshid (Persepolis) (kuva 5) oli paikka, jonka jokainen maassa vieraileva 

eurooppalainen halusi kokea ja esittää siitä oman näkemyksensä. Tästä kertovat 

lukuisat matkakertomukset sekä kävijöiden jättämät merkit, kaiverretut nimikirjoi-

tukset pääsisäänkäynnin, Kansojen portin (Darvazeh mellalha) seinämissä (kuvat 

6 ja 7) (ks. myös Simpson 2005; Mousavi 2012; Modarress 2012). Vierailijat koos-

tuvat kauppias- ja diplomaattikuntien edustajista sekä heidän seurueisiinsa kuulu-

neista sotilaista, taiteilijoista ja henkilääkäreistä. Useille vierailijoille löytyy kytkös 

brittiläisen siirtomaavallan rakenteisiin ja East Indian Companyn yhteyteen. 96 Per-

sepolis sijaitsi otollisella paikalla, matkareitillä maan hallinnollisista keskuksista 

Persianlahdelle, mistä avautui meritie muun muassa Intiaan ja muinaisen Mesopo-

tamian alueelle. Persepoliksen raunioilta lähti kävijöiden mukaan ”matkamuistoja”, 

                                                        
93 Työssäni ovat arkeologinen kulttuuriperintö ja arkeologinen perintö synonyymejä, kulttuuri-etuliite 
selventää ja korostaa yhteyttä kulttuuriperintöön, sillä perintö-termiä yksinään käytetään suomen kie-
lessä usein muussa merkityksessä (ks. kuitenkin Modarress 2014). 
94 Termi muinaisesine/-kohde indikoi esineelle/kohteelle menneisyyden perinnöllisen ja tutkimukselli-
sen merkityksen. 
95 Kauppahyödykkeellä tarkoitan esim. esinettä, jolla on rahallista arvoa ja joka halutaan omistaa hyö-
dyntämismielessä. (Ks. MOT Collins English Dictionary commodity = an article of commerce or so-
mething of use, advantage, or profit ja MOT kielikone.fi ”hyödyke = väline t. palvelu, joka välittömästi 
t. välillisesti tyydyttää ihmisen tarpeita”). Sillä voi tietysti olla omistajalleen myös esim. taide ja status-
arvoa. 
96 Brittiläinen kauppakomppania, East Indian Company, joka oli perustettu 1600-luvulla eurooppalais-
ten valtioiden kilpailussa maustekaupan hallinnasta, on mainittu useiden henkilöiden nimikirjoituksiin 
liittyen. Intian joutuminen Britannian siirtomaavallan alaisuuteen (1877) näkyy kaiverruksissa puoles-
taan lisääntyneinä sotilashenkilöiden niminä. 
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koristeltuja rakennusten osia ja kuvareliefejä. Ilmiö korostui erityisesti 1800-lu-

vulta lähtien, sillä vielä 1600- ja osin 1700-luvulla vaikuttaa vierailijoilla olleen 

aidompaa kiinnostusta paikkaan sinänsä: sen alkuperään sekä palatsien seinämiin 

kaiverrettujen reliefikuvien ja tekstien merkityksiin (ks. Sancisi-Weerdenburg 1991: 

27; Curtis 2008: 85). Kiinnostus kohdistui enemmän tiedon kuin materian hankin-

taan; tekstejä kopioitiin ja raunioista tehtiin piirroksia ja maalauksia (ks. Niebuhr 

1992/1778; Sancisi-Weerdenburg 1991; Mousavi 2012; Modarress 2012). 1700- ja 

1800-lukujen vaihteesta lähtien esineiden keräily tuli suosioon ja raunioita kaivel-

tiin karkein menetelmin antiikkiesineiden löytämiseksi. Paikalta vietiin maassa ir-

rallaan lojuneita reliefien kappaleita ja kuvia hakattiin irti terassien seinämistä (ks. 

Drijvers 1991: 95–96; Sancisi-Weerdenburg 1991: 27; Curtis 2008: 85–86; 

Mousavi 2002: 216–217; Modarress 2010; Mousavi 2012: passim; ks. myös Allen 

2013). 
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Kuva 5. Takht-e Jamshid (Persepolis), pääsisäänkäynti Darvazeh mellalha, Kansojen 

portti. Monumentaaliset porttipylväät ovat täynnä 1700–1900-lukujen vierailijoiden ni-

mikirjoituksia (ks. kuvat 6 & 7). Kuva: Mahsa Modarress. 

Roafin (1987) tutkimuksen mukaan Persepoliksen reliefejä on ainakin 49 tunne-

tussa kokoelmassa maailmalla, esimerkiksi British Museumissa on 35 reliefiä97 

(Chegini 1991). Mitä ilmeisimmin kohokuvia on kokoelmien kätköissä enemmän-

kin, sillä vielä vuonna 2011 Victoria Albert Museumin varastoista ”löytyi” yksi 

sinne unohdettu reliefi (ks. Allen 2013). Persepolikselta viedyt esineet ja reliefit 

ovat sittemmin saaneet 2000-luvun huutokaupoissa huomattavaa rahallista arvoa 

(ks. Christie’s 2007, 2009; Modarress 2010: 7, viite vi). 

                                                        
97 Osa kyseisistä reliefeistä on julkaistu teoksessa Forgotten Empire. The World of Ancient Persia. Ks. 
Curtis & Razmjou 2005: 65–85. 
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Kulttuuriperinnön ja arkeologisten resurssien hyödyntämisen historiallinen 

tausta, johon liittyi eurosentrisyys ja asemasidonnainen ylemmyys (positional su-

periority, ks. Said 1978: 7; 2011: 18) 98, osittain valaisee 1900-luvun alkuvuosi-

kymmenten länsimaisten tutkijoiden näkemyksiä myös Iranin osalta. Muinaisjään-

nöksien tutkimuksen ohella arkeologisen esineistön maasta vienti ja keräily koettiin 

oikeutetuksi (ks. esim. Sykes 1902: 442–445; Pope 1930a; Vrdoljak 2006; Goode 

2007). Osa tutkijoista tunsi tavallaan ”omistavansa” tutkimuksensa kohteena ole-

van arkeologisen aineiston (ks. esim. Tuplin 1991:38; Mousavi 2005; 465, viite 50). 

Tunne on tutkijoiden keskuudessa hyvin tiedostettu ja siitä, mikä oikeus tutkijalla 

on aineistoonsa, käydään keskustelua yhä edelleen.99  

Persepolis oli vain yksi tunnetuimmista muinaiskohteista, joista otettiin mu-

kaan kappale menneisyyttä; ulkomaalaiset kaivelivat ja keräilivät muinaisjäännök-

siä eri puolilta Irania. Muinaisesineiden keruusta voi lukea historiikeistä ja matka-

kertomuksista (esim. Sykes 1902; Stark 2001/1934; Stein 1940). Englantilainen 

George Curson, joka vieraili Persepoliksella vuonna 1889, teki listaa nimikirjoituk-

sista, jotka oli kaiverrettu muinaisten palatsirakenteiden seinämiin (ks. kuvat 6 ja 

7). Hänen mielestään ne eivät olleet negatiivinen ilmiö vaan kiinnostavia todistuk-

sia entisajan matkailijoista (ks. Curson 1892: 156–157). Curson oli osittain oike-

assa, sillä nimikirjoituksia on nykyään tutkittu (esim. Simpson 2005; Mousavi 2012) 

ja niistä on tullut osa menneisyyden tarinaa. 

  

                                                        
98 Said (1978; 2011) kuvailee Lännen kokemaa auktoriteettia Orienttiin nähden. Said (1978: 20) kirjoit-
taa, että Itää ei voi lähestyä ilman ennakkoasennetta, aikaisempaa ”tietoa” Orientista. 
99 Esim. tutkijan oikeudet tutkimuksen ja julkaisun osalta. Ks. eettiset koodit: WAC 2016; EAA 1997: 
Code of Practice 2.7. 
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Kuva 6. Vierailijoiden kaivertamia nimikirjoituksia Kansojen Portin etuseinämässä. kes-

kelle kaiverretun tunnuksen alla lukee St. Rt. Willock 1810. 100 Kuva: M. Modarress. 

Kuva 7. Nimikirjoituksia Kansojen portin seinämissä. Vasemmassa alareunassa näkyy 

CD Bruyn 1704.101 Sen alla heikosti näkyvä Niehbur 1765. Alhaalla keskellä esim. Col. 

Malcom J Meade, Consul General 1898. Kuva: M. Modarress. 

Tutkijoiden ja matkailijoiden erityinen kiinnostus muinaisesineisiin ja kohteisiin ei 

jäänyt paikallisilta huomaamatta, se herätti ihmetystä ja epäilyjä (esim. Stark 

                                                        
100 Willockin nimen yllä on brittiläisen armeijan yksikkö 17 Light Dragoons ja pääkallotunnus (myös 
Simpson 2005: 67).  
101 De Bruin oli Persepolikselta useita piirroksia tehnyt hollantilainen taiteilija. Simpsonin (2005: 27) 
mukaan hän oli ensimmäisiä (tunnettuja) vierailijoita, jotka veivät Persepoliksen reliefien kappalaita 
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2001/1934; Layard 2012/1877: 404–405, 417). (Artikkeli II.) Toisaalta kyläläiset 

oppivat tarjoamaan löytämiään muinaisesineitä ulkomaalaisille, yleensä hyvin vaa-

timattomasta hinnasta. Percy Sykes (1902: 445) kertoo, kuinka Kaakkois-Iranin 

matkalla eräässä kylässä hänelle tuotiin näytteille muinainen alabasteriruukku102 

(nykyään British Museumissa), jonka hänen palvelijansa osti käytetyllä vaatekap-

paleella. Ulkomaalaisten osoittama mielenkiinto muinaisesineisiin ja kohteisiin loi 

pohjaa muinaisesinekaupalle, opittiin että esineillä oli kauppa-arvoa; sen sijaan nii-

den yhdistäminen menneisyyden kulttuuriseen perintöön jäi hataraksi. Ilmiö on 

tunnettu myös muualla Lähi-idässä, ja seuraukset ovat olleet samankaltaisia. Helga 

Seedenin (1994) mukaan Libanonissa arkeologia on jäänyt libanonilaisten, laajan 

yleisön, kiinnostuksen ulkopuolelle, koska sillä ei ole ollut yhteyttä yhteiskunnan 

realiteetteihin ja ihmisten elämään. Arkeologia on ollut länsimaisten arkeologien 

käsissä, ja akateemiset piirit kommunikoivat tutkimuksista lähinnä keskenään. Pai-

kallisille on ainoastaan välittynyt käsitys arkeologisen materiaalin rahallisesta ar-

vosta ja sen kaupallisesta hyödyntämisestä. Sekä Iranin että Libanonin kulttuuripe-

rintökäsityksen ja arkeologian tarkastelu osoittaa, ettei kulttuuriperintö tapahdu it-

sestään, vaan perintötietous on välitettyä ja opittua. 

Heritage is not an innate or primordial phenomenon; people have to be taught 

it. We need to acknowledge, understand and embrace the very long-term tem-

poral trajectory of the heritage phenomenon; otherwise we would not under-

stand it at all. (Harvey 2001: 337–338.) 

Mahdollisuus oppimiseen ja menneisyyden perinnön merkityksellistämiseen edel-

lyttää tiedon saatavuutta, toisin sanoen tutkimustiedon jakamista laajalle yleisölle. 

Tähän prosessiin arkeologialla, ja arkeologeilla menneisyyden tutkijoina, on hyvät 

edellytykset osallistua ja paljon annettavaa. 

Iranissa menenisyyden perinnön arvostamisen traditio on ilmennyt vahvimmin 

aineettoman perinnön vaalimisessa. Perintöä on useimmin siirretty suullisen ja kir-

                                                        
Eurooppaan. Hänen arvellaan halunneen todistaa viemillään reliefikuvilla piirroksiensa todenperäi-
syyttä. De Bruyn myi reliefit myöhemmin. (Ks. Mousavi 2012: 106–108; Drijvers 1991.)  
102 Sykes oletti (BM:n lausunnon mukaan) ruukun olevan kreikkalaista perua 300-luvulta eKr., joten 
hän katsoi sen todistavan Makedonian Aleksanterin käyneen alueella. Wynn (2003: 94) kuitenkin kertoo, 
että vuoden 1984 Ashmolean Museumin tutkimuksen mukaan ruukku on paljon vanhempi, ajalta noin 
2000 eKr. 
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jallisen perinteen kautta. Menneisyys on välittynyt kertomuksissa, tarinoissa ja ru-

noissa (ks. artikkeli II), joita on esitetty, kirjoitettu muistiin ja kuvitettu,103 mikä on 

vahvistanut aineellista elementtiä aineettoman kulttuuriperinnön prosessissa. Ker-

tomuksien välittämää tietoa on yhdistetty rakennettuihin tai luonnonkohteisiin, ja 

päinvastoin: muinaiset kalliokaiverrukset ja monumenttien jäännökset ovat herät-

täneet kiinnostusta ja tulkintoja niiden alkuperästä (ks. Shahbazi 1977; Öhrnberg 

2007: 512–513; Modarress 2012). Materiaalisuus on tässä perintöprosessissa mu-

kana, sillä ihminen hahmottaa yleensä tietoa aineellisuuden kautta. Muinaista pe-

rintöä ei kuitenkaan ole ”esineistetty” samalla tavalla kuin Euroopassa, jossa ar-

keologia on kehittynyt antiikin keräilijöiden perinteestä. Varhaiset arkeologit olivat 

usein keräilijöitä itsekin. Alain Schnapp (1996: 12–13) rinnastaa arkeologin keräi-

lijään, erona se, että arkeologi on muita huolellisempi ja vastuussa työstään julki-

sille instituutioille sekä yleisölle. Tosin Schnappin huomio ei kuvasta niinkään ny-

kyarkeologiaa, joka on enenevässä määrin etääntynyt ”keräilystä” ja esinekeskei-

syydestä kontekstin tultua tärkeämmäksi laajempien, sosiaalisiin merkityksiin, ih-

miseen ja yhteiskuntaa liittyvien tutkimuskysymyksien myötä. 

5.2 Perinnön arvottaminen, keräily ja omistus 

Arkeologisen kulttuuriperinnön omistuskysymyksiin, suojeluun ja laittoman kau-

pan rikkomuksien ehkäisyyn sekä selvittelyyn on tehty kansainvälisiä sopimuksia, 

kuten Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 

Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (Unesco 1970). Unescon 

1970-sopimusta voidaan soveltaa vain sopimuksen jälkeisiin rikkomuksiin. Ar-

keologisen kulttuuriperinnön palautus ja omistamiskysymykset saavat yleisessä 

keskustelussa erilaisia sävyjä puolesta ja vastaan. Elian (2009) mukaan yksi tärkeä 

näkökohta laittomien esineiden palautuksessa on se, ettei pelkkä esineen palautus 

tuo enää mahdollisuutta jo hävitetyn kontekstin, arkeologisen tiedon palauttami-

seen. Asia on tutkijan ja tutkimustiedon kannalta ymmärrettävä. Voimavaroja, jotka 

käytetään esineiden omistuksesta kiistelyyn, olisi hyödyllistä ohjata arkeologisen 

kulttuuriperinnön suojeluun ja laittomuuksien ehkäisyyn. Mutta kysymys on myös 

muusta kuin arkeologisesta tiedosta; esineiden palautus voi olla merkityksellinen 

                                                        
103 Esimerkiksi Iranin kansalliseepos, Shahnameh, perustuu yli kaksituhatvuotiseen kertomusperintee-
seen. Runoilija Ferdowsi (n. 940–1025) keräsi ja kokosi kertomukset yhteen 1000 -luvulla. Kertomus-
perinnettä on vahvistettu esimerkiksi kuvittamalla kertomuksia miniatyyrimaalauksilla ja liittämällä nii-
hin teatteriesityksen tapaista tarinankerrontaa. Kertomuksia esitettiin toisinaan yleisissä teehuoneissa, 
joissa oli myös niihin liittyviä maalauksia. 
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ja emansipatorinen kokemus paikallisille. Lisäksi, jos kyseessä on selvä laittomuus, 

on asia oikeudellinen ja moraalinen, ja sen korjaamiseksi on toimittava. Kulttuuri-

perintö koetaan yleensä hyvin paikallisesti tai kansallisesti mutta usein se silti ha-

lutaan jakaa yleisemmällä tasolla globaalisti. Kulttuuriperintöä voi arvottaa ja hyö-

dyntää monella tavalla useiden eri ryhmien, yhteisöjen, yhteiskuntien tarpeisiin, 

eikä tämän tarvitse pois sulkea perinnön vaihtelevia merkityksiä (artikkeli III). Ar-

keologinen kulttuuriperintö voi olla, kuten Carman (2005; 2009) ehdottaa, kogni-

tiivisessa ”omistuksessa”. Siihen tarvitaan eri osapuolien yhteistyötä ja osallistu-

mista, mutta viime kädessä asia on järjestely- ja tahtokysymys.  

Muinaisesineiden merkitykset eri osapuolille ja niiden arvottaminen voidaan 

jakaa useisiin toisiinsa limittyviin kategorioihin (ks. myös Robson et al. 2006). Ar-

vostusta pohdittaessa esille tulevia merkityksiä ovat esimerkiksi kulttuuriperinnöl-

linen, tieteellinen, taiteellinen ja taloudellinen (rahallinen) merkitys. Tieteellinen ja 

kulttuuriperinnöllinen merkitys assosioituu tutkijoiden, kulttuuriperintöviran-

omaisten ja usein laajan yleisön arvottamiin merkityksiin. Keräilyssä merkitystä 

antavat autenttisuus, taiteellisuus, ekonominen ja statuksellinen arvo. Esineiden ja 

kulutuksen teoriassaan sosiologi Jean Baudrillard (2005/1968: 80) mainitsee kaksi 

piirrettä, jotka liittyvät antiikkiesineen mytologiaan: alkuperän nostalgia ja autent-

tisuuden pakkomielle. Esineen merkitys ei ole sen funktionaalisuudessa, vaan (an-

tiikki)esineestä on tullut merkki, joka kuvastaa valtaa ja alkuperäisyyttä. Antiikki-

esineen omistamisella yritetään vastata ihmisen tarpeeseen saada kosketus syntyyn 

ja alkuperän lähteeseen ja/tai vallantunteeseen (Baudrillard 2005/1968: 87–88), 

joka kumpuaa esineen oletetusta autenttisuudesta. Arkeologisten esineiden keräilijä 

yleensä vakuuttaa arvostavansa autenttisuutta, esineen täytyy olla alkuperäinen ja 

aito. Myös verkkokaupassa antiikkiesineiden myyntisivuilla kauppiaat vannovat 

esineiden olevan aitoja ja lupaavat niistä erilaisia autenttisuustodistuksia. Esineen 

aitous on kuitenkin usein vaikea todistaa. Asiantuntijoiden aidoiksi verifioimia vää-

rennöksiä löytyy myös museoiden kokoelmista. Antiikkikauppa-verkkosivustoja 

seuraamalla huomaa, että käytännössä esineen autenttisuudelle, löytökontekstille ja 

alkuperätiedoille ei anneta paljoakaan painoa, vaan ollaan valmiita hankkimaan ha-

luttuja esineitä ilman mitään varmoja konteksti- ja alkuperätietoja (ks. myös 

MacKenzie 2005: 228–230). Viime vuosina esineen alkuperätiedot, ennen kaikkea 

omistushistoria (provenance), ovat selvästi tulleet aikaisempaa tärkeämmiksi ke-

räilijöille. Siitä kertovat tunnettujen huutokauppojen esitteet, 104  joissa yritetään 

                                                        
104 Seuraamalla ja vertailemalla Christie’sin merkintöjä 2000-luvun alkupuolelta viime vuosiin, saa vai-
kutelman, että omistustietoja merkitään niihin useammin kuin aikaisemmin. Sama pätee eBayn ilmoi-
tuksiin, myyjä näkyy tuovan tiedot esille, jos vain mahdollista. 
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mahdollisuuksien mukaan tuoda esille alkuperä- ja omistushistoria. Unescon 1970 

ja Unidroitin 1995 sopimukset ovat jossain määrin vaikuttaneet kauppaan, esineen 

arvo (≈ hinta) nousee jos sillä on nuhteeton alkuperä (ks. Melikian 2010). Omistus-

historia ei tosin itsessään kerro esineen aitoudesta, alkuperästä tai löytöyhteydestä. 

Esineille voidaan luoda omistushistoria (esim. Chippindale & Gill 2000; Brodie 

2006 et al.) 

Tutkimuksen kannalta tilanne on toinen, omistushistorialla ei niinkään ole mer-

kitystä, mutta löytökontekstilla on. Satunnaisten irtolöytöjen tai metallinpaljastin-

löytöjen (niiden, jotka ilmoitetaan tutkijalle ja viranomaisille) alkuperästä saadaan 

tietoa tutkimalla löytöpaikka. Mutta jos löytökontekstia ei pystytä tutkimaan,105 ei 

alkuperätiedolla ole paljon merkitystä menneisyystiedon osalta. 

Keräilyyn liittyy omistaminen ja vahva taloudellinen merkitys. Esimerkiksi 

Persepolikselta viety106 reliefi oli ollut yli 30 vuotta ranskalaisen keräilijän yksi-

tyiskodin koristeena Pariisissa, kunnes hän myi sen 580 500 punnan hinnalla Chris-

tie’s-huutokaupassa vuonna 2007. Christie’s (2007) mainosti esinettä seuraavalla 

tavalla: 

The highlight of the sale is ”The Berend”107 Achaemenid Relief which depicts 

the profile head of a Persian guard in profile and dates to the first half of the 

5th Century BC (£500,000- £800,000). 

Esinettä kutsuttiin senhetkisen “omistajan“ nimellä. Christie’sin verkkosivuilla tie-

toa esineen alkuperästä oli vain aikaisemmasta 1970-luvulla tapahtuneesta myyn-

nistä, joka oikeutti nykyisen omistuksen108, vaikka oikeudenkäynnissä ilmeni, että 

reliefi oli Persepoliksen 1930-luvun kaivauksilta. Iranin viranomaiset olivat pyytä-

neet esineen palauttamista vuonna 2005, kun saivat tiedon esineen myyntiin aset-

tamisesta. Iran kuitenkin hävisi oikeusjutun. (Ks. Fincham 2007; Payvand News 

2007; myös Modarress 2010). Tässä ja vastaavissa tapauksissa kysymys on kult-

tuuriomaisuudesta. Siitä voitaisiin kuitenkin poistaa etuliite kulttuuri-, sillä oikeu-

dessa muinaisesine siirtyy lakimaailmaan, jossa ensi sijalla on omistusoikeus ja 

omaisuus (ks. Carman 2005: 19; Gerstenblith 2012/2004). Kulttuuriesine muuttuu 

                                                        
105 Tapauksissa, joissa sallitaan kontrolloimaton etsiskely, metallinpaljastinlöytöjä ei ilmoiteta tai löy-
töjä tehdään niin tiheään tahtiin, ettei niiden löytökontekstin tutkiminen ole olemassaolevien resurssien 
puitteissa mahdollista. 
106 Vuoden 1933 kaivauksilta (Payvand News 2007). 
107 Lainausmerkit kirjoittajan lisäämät. 
108 Collection of Hagop Kevorkian (1872-1962), Sold Sotheby New York, 4 May 1974, lot 64 (Christie’s 
2007). 
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kauppahyödykkeeksi tai ylellisyystavaraksi, sen kulttuuriperinnöllinen ja kollektii-

vinen merkitys häviää. Vrdoljak (2006: 7) huomauttaakin, että ”kulttuuriomaisuus” 

termi vahvistaa kulttuuriesineen ominaisuutta aineellisena ja hyödynnettävänä re-

surssina, sijoittaa sen oikeuskäsittelyn omaisuuslain piiriin. 

Moraalista omistusoikeutta, kuulumista ja kulttuuriperintöarvoja voi pohtia 

eettisestä näkökulmasta. Mitä kertoo kulttuuriperinnön arvostamisesta maailmape-

rintöön kuuluvan, kyseenalaisin menettelytavoin Eurooppaan tuodun muinaisesi-

neen myynti ja yksityinen omistaminen? Voidaanko edes puhua kulttuuriperinnön 

arvostamisesta? Persepoliksen reliefi on kyseisessä tapauksessa statusobjekti ja si-

joitus. Kyseessä on harvinaisuuden arvostaminen, saadaan käsiin kappale mennei-

syyttä, osa maailmanperintöä, jota tavallinen kansalainen ei voisi edes kuvitella 

omistavansa. Muinaisesineiden keräilijöiden toiminnassa ja mielipiteissä tulee 

esille subjektiivisen kokemisen korostus. Keräilijät perustelevat toimintaansa usein 

tunteellisesti vedoten mielihyvään, taiteenrakkauteen tai jopa maagiseen yhteyteen 

esineisiin (ks. Gibson 1976; Muscarella 2000: 11–13; Boardman 2006; Ortiz 2006; 

Christie’s 2014). Laajalle yleisölle keräilyä perustellaan myös arkeologisten esinei-

den tai kulttuuriperinnön pelastamisella ja säilyttämisellä tuleville sukupolville (ks. 

Griffin 1989: 103). Toisinaan keräilijä voi, muiden mahdollisten henkilökohtaisten 

syiden ohella, kartuttaa kokoelmaa pääasiassa museoimista varten (ks. Dehpahla-

van 2012) 109. Gillett Griffinin (1989) tekstistä käy kuitenkin ilmi keräilijän oma 

henkilökohtainen tunnepitoinen suhde esineisiin. Griffin arvostelee arkeologeja ja 

museoita huolimattomasta suhtautumisesta muinaisesineistöön. Sillä ei kuitenkaan 

voi oikeuttaa yksityiskeräilyä laittoman muinaisesinekaupan kautta tai sulkemalla 

silmät laittomuuksilta. Sen sijaan sen voi katsoa kertovan tarpeesta tehostaa tutki-

joiden ja museoiden työtä, resursseja, työmoraalia ja -olosuhteita.  

Kulttuuriperintö ilmenee aineellisessa muodossa esimerkiksi esineinä, monu-

mentteina, kohteina. Se ei kuitenkaan ole pelkästään materiaalista eikä rahalla mää-

riteltävissä, vaan perintö on ennen kaikkea arvottamiskysymys. Kuvaan asiaa teo-

reettisella tasolla Tarastin (2004: 138–139) eksistentiaalisemiotiikkaa mukaillen: 

perintö on olemassa eettisenä arvona, jonka subjekti valitsee, omaksuu tai kieltää. 

                                                        
109 Mohsen Moghaddam työskenteli taiteiden ja arkeologian opettajana Teheranissa 1900-luvun alku-
puolella. Hän keräsi enimmäkseen kulttuurihistoriallista esineistöä ja hankki takaisin Iranista ulkomaille 
vietyjä muinaisesineitä. Moghaddam testamenttasi talonsa ja kokoelmansa - myös kokoelman hoitoon 
tarvittavat varat - Teheranin yliopistolle vuonna 1972. Ehtona oli, että hän ja hänen puolisonsa, saavat 
asua kotonaan kuolemaansa asti. Yliopisto on vuonna 2009 aukaissut Moghaddam kotimuseon yleisölle. 
(Dehpahlavan 2012.) 
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Tästä näkökulmasta katsottuna välittäjä tai keräilijä, joka alistaa kulttuurisen esi-

neen markkinatuotteeksi, kieltää eettisen arvon. Hän ei valitse eettisiä kulttuuripe-

rinnöllisiä arvoja, vaan taloudellisen. Keräilijä merkityksellistää esineen rahan (ta-

louden) ja vallan piirissä, jolloin kulttuuriperinnöllinen merkitys häviää tai vähenee. 

Kulttuuriperintöä arvotettaessa eettisyyden ajatusta ei voi jättää ulkopuolelle, kult-

tuuriperintö on jatkuvuutta niin menneisyyteen kuin tulevaisuuteen ja siihen liittyy 

eettinen toiminta. Kun kulttuuriperintöä arvotetaan taiteena, lähtökohtana on 

yleensä esteettisyys. Esteettinen arvo ei velvoita samalla tavalla kuin eettinen (Ta-

rasti 2004: 141). Esteettisyys on arvo, joka ei oikeastaan vaadi ajattelemaan muita, 

ympäröivää yhteisöä tai kontekstia.  

5.3 Oma vs. muiden kulttuuriperintö 

Eri maissa ja yhteyksissä tehdyillä kyselyillä on selvitetty ihmisten suhdetta ja nä-

kemyksiä arkeologiasta ja kulttuuriperinnöstä. Espanjalaisille vuonna 2005 tehdyn 

kyselyn tuloksien mukaan 98 % vastanneista piti kulttuuriperintöä merkitykselli-

senä, vaikka sen määrittely koettiin vaikeaksi (ks. Almansa Sánchez 2013). Iranin 

Kansallismuseon paikallisille kävijöille tehdyssä kyselyssä kartoitettiin kävijöiden 

motivaatioita, kysyttiin miksi he vierailivat arkeologisessa museossa. 300 vastaa-

jasta noin 70 % ilmoitti syyksi halun perehtyä maansa sivilisaatioon ja kulttuuriin. 

Tutkimuksen tekijät (Faraji Rad et al. 2012) katsoivat vierailujen kasvattavan kä-

vijöiden kansallista omanarvontuntoa ja ymmärrystä menneisyydestä. Agnieszka 

Oniszczukin (2015) mukaan lähes 90 % puolalaisista koki kulttuuriperinnön olevan 

merkittävää yhteisön elämässä. Myös Irlannissa, Wicklowin kreivikunnassa, pai-

kalliset asukkaat arvostavat kulttuuriperintöään, 71 %:lle kyselyyn vastanneista 

kulttuuriperinnön suojelu oli samalla paikallisidentiteetin suojelua (Burns 2006; 

myös Modarress 2015), sillä perinnön katsotaan vaikuttavan identiteettikäsityksiin. 

Kulttuuriperintö koetaan tärkeäksi, vaikka sen määrittely jää usein hataraksi (Suon-

pää 2012: 78; Modarress 2015). Kyselyjen110 mukaan kulttuuriperintö käsitetään 

kuitenkin sekä aineelliseksi että aineettomaksi. Monumentteja, linnoja ja näkyviä 

arkeologisia kohteita pidettiin tavallisesti kulttuuriperintönä (esim Burns 2006; 

Oniszczuki 2015; Modarress 2015; vrt. Smith 2006).  

Kulttuuriperinnöstä tehdään päätöksiä, sitä hallitaan ja arvotetaan globaalilla 

(esim Unesco, Icom), kansallisella ja paikallisella tasolla. Mika Suonpää (2013) 

                                                        
110 Kyselyjen tuloksia myös Lähdesmäki et al. 2013; Tuomi-Nikula et al. 2013; otakantaa.fi 2014; 
Rauma 2014; Modarress 2015. 
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huomioi, että kulttuuriperintökeskustelua käydään varsinkin yhteiskunnallisten 

muutosten paineessa. Sekä aineellisen että aineettoman kulttuuriperintö-käsitteen 

avulla perustellaan tai oikeutetaan hyvin erilaisia niin kansallisia kuin alueellisia 

(esim. yleiseurooppalaisia) kysymyksiä ja päätöksiä (Suonpää 2013). Aineellista 

kulttuuriperintöä hallinnoivat suuressa osassa maailmaa kansalliset valtiot. Paikoin 

hallinnoivana osapuolena ovat yksityiset toimijat ja instituutiot. EU:ssa keskustel-

laan ja määritellään jatkuvasti sekä yhteistä että kansallista kulttuuriperintöä (ks. 

European Comission 2015). Vuoden 2014 direktiivin mukaan jäsenmaat saavat va-

paasti päättää maalleen tärkeästä kulttuuriperinnöstä ja tarvittaessa pyytää vuoden 

1993 jälkeen ulkomaille vietyjen esineiden palautusta (Euroopan parlamentti 2014). 

Euroopan komission verkkosivuilla ”Supporting Cultural Heritage” sanotaan kult-

tuuriperinnön olevan tärkeää muun muassa koska: 

[cultural heritage] enriches the individual lives of citizens, is a driving force 

for cultural creative sectors, plays a role in creating and enhancing Europe’s 

social capital. It is also an important resource for economic growth, employ-

ment and social cohesion, offering the potential to revitalize urban and rural 

areas and promote sustainable tourism. (European Comission 2015) 

Kulttuuriperintö on tärkeää monista eri syistä, se on sekä sosiaalista että taloudel-

lista pääomaa. Näemme oman eurooppalaisen kulttuuriperintömme tärkeänä ja 

suojeltavana, mutta miten suhtaudutaan muiden kulttuuriperintöön? Kunnioite-

taanko toisten näkemystä oman alueensa kulttuuriperinnöstä ja heidän oikeuksiaan 

siitä päättämiseen? Näillä kysymyksillä voi lähestyä kulttuuriperinnön ”omistami-

seen” ja ”kuulumiseen” sekä palautuksiin liittyvää keskustelua. Eettisesti ja moraa-

lisesti tarkasteltuna vastaus on mielestäni yksiselitteinen: Jokaisella alueella on oi-

keus kulttuuriperintöönsä, sen hallintaan ja suojeluun. Kulttuuriperintö on myös 

ihmiskunnan yhteistä, ihmisen ja yhteisöjen kehityksestä kertovaa perintöä. Toisten 

kulttuuriperintöä pitää suojella ja kunnioittaa aivan kuten omaa. Kaikki eivät vält-

tämättä käsitä asiaa näin. Paula Lazrus (2006: 271–272) huomauttaa, ettei ajatus 

kaikkien jakamasta yhteisestä kulttuuriperinnöstä ole kehittynyt laajan yleisön kes-

kuudessa, ei ainakaan amerikkalaisille opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan. Opis-

kelijoille tehty kysely osoitti, että he eivät nähneet mitään syytä suojella ja huoleh-

tia toisten kulttuuriperinnöstä, perinnöstä, jota he eivät omistaneet eivätkä voineet 

edes nähdä. Lazrusin mukaan tämä voi johtaa esimerkiksi laittoman antiikkikaupan 

yleiseen hyväksyntään ja sen aiheuttamaan kulttuuriperinnön tuhoamiseen maail-

manlaajuisesti. Lazrusin pelko on aiheellista, tuhoa tapahtuu jo jatkuvasti. Vaikka 

asiantila on huomioitu yhä laajemmin ja asenteet laittomaan kauppaan näyttäisivät 
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hieman tiukentuneen (ks. MacKenzie 2005,111 Melikian 2010; Grant 2011), arkeo-

logisten esineiden laiton kauppa ei selvästikään ole hallinnassa. 

Muinaisesineiden yksityisomistuksen kautta ei arkeologisen kulttuuriperinnön 

arvostus lisäänny, mutta tiedon jakamisella, osallistamisella (omakohtaisella näke-

misellä ja kokemisella) on merkittävä tehtävä menneisyyden perinnön merkityk-

sien muodostumisessa (esim. Croucher 2010; myös Karl 2013). Subjektiivisen ko-

kemisen avulla voi kehittyä kollektiivinen arvostus. Asenteiden muutokseen ja 

muokkaukseen on ehdotettu monia keinoja opetuksesta (esim. Majidzadeh 1991; 

Lazrus 2006, Brodie et al. 2006; Croucher 2010) laajaan kampanjointiin (esim. 

O’Keefe 1997; Jennings & Rand 2008; Kersel 2008). Nuoret ovat avainasemassa, 

sillä he ovat tulevaisuuden toimijoita kulttuuriperinnön saralla. Kulttuuriperinnön 

tuntemuksen myötä merkitykset muotoutuvat ja usein myös arvostus kasvaa. Tie-

don välittämisellä ja jakamisella on prosessissa keskeinen rooli (artikkeli III). Kä-

sityksiin vaikuttaa muun muassa se kuva mikä arkeologiasta/arkeologeista välite-

tään median ja populaarikulttuurin kautta (ks. esim. Lavento 2006; Argyropoulos 

et al. 2014).  

Osallistumista ja kulttuuriperinnön tuntemusta ollaan kasvattamassa laajan 

yleisön/kansalaisten, myös nuorten, parissa monissa osin maailmaa (ks. esim. De-

rakhshan & Mansourian 2012; Lähdesmäki et al 2013; Sayej et.al. 2015; Modarress 

2015). Samalla pohditaan vaihtoehtoja ja tapoja kertoa menneisyyden perinnöstä ja 

tuoda kulttuuriperintö osaksi lapsen ja nuoren kokemusmaailmaa. Yksi yleisimpiä 

tapoja on viedä koululaiset tutustumaan historiallisiin ja arkeologisiin kohteisiin. 

Kuvat 8 ja 9 kertovat koululaisten tekemästä tutustumisretkestä Alhambran (Gra-

nada, Espanja) maailmanperintökohteelle. Ohjaajan opastuksen jälkeen lapset kier-

telivät omatoimisesti tutkimassa paikkaa. Interaktiivisuuden lisäämisellä, opastuk-

sen lisäksi, koululaisten retkistä kulttuuriperintökohteille saadaan entistä tehok-

kaampi ja mielekkäämpi keino välittää tietoa menneisyydestä.  

 

 

 

                                                        
111  MacKenzien (2005: 235–236) tekemässä haastattelussa eräs antiikkiesineiden välittäjä kertoo, 
kuinka viime vuosina ihmisten suhtautuminen välittäjiin on muuttunut epäileväksi. Aikaisemmin välit-
täjä koettiin vain erikoiseksi tai kiinnostavaksi. 
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Kuva 8. Koululaisia menossa katsomaan Alhambran (Granada/Espanja) vesihuoltora-

kennelmia. Kuva: M. Modarress. 

Kuva 9. Koululaisia tutkailemassa Alhambran vanhaa vesihuoltojärjestelmää. Kuva: M. 

Modarress. 
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6 Arkeologisen kulttuuriperinnön kauppa 

Edellä on käsitelty muinaisesineiden kaupallistamisen taustoja, sitä kuinka kolo-

nialistiset käytännöt ja asenteet sekä länsimaissa vakiintunut keräily ovat ruokki-

neet arkeologisilla esineillä tapahtuvaa kauppaa jo yli vuosisadan ajan. Tässä pää-

luvussa tarkastelen oululaisille lukiolaisnuorille tehdyn lomakekyselyn tuloksia lä-

hinnä muinaisesinekaupan osalta ja tutkimuksen esille tuomia kysymyksiä kaupan 

laittomuuden vaikutuksista. Lisäksi esitän tutkimukseni laittoman kaupan kiertoon 

joutuneista Iranin alueen muinaisesineistä, niin kutsutuista Lorestanin pronsseista 

ja niiden internetkaupasta (artikkelit II ja IV).  

6.1 Nuoret ja muinaisesinekauppa 

Internet on tuonut maailman kulttuurien muinaisesineiden oston ja myynnin koti-

koneille. Paikalla ei enää ole merkitystä, kenellä tahansa missä päin maailmaa ta-

hansa on mahdollisuus helposti hankkia muinaisesineitä verkkokaupan välityk-

sellä. Nuoret ovat tulevaisuuden toimijoita kulttuuriperinnön saralla. Kansainvälis-

tymisen kasvaessa tuleva sukupolvi on yhä enemmän tekemisissä arkeologisen 

kulttuuriperinnön tutkimuksen ja sitä kautta laittoman kaupan ongelmien kanssa. 

Nuoret ovat myös huomisen potentiaalisia kuluttajia, heidän näkemyksensä mui-

naisesinekaupasta ja kulttuuriperinnöstä ovat huomionarvoisia. Jos laitonta antiik-

kikauppaa halutaan kitkeä, siihen tarvitaan asennemuutosta, ja se toteutuu parhai-

ten lasten ja nuorten kautta.  

”Muinaisesineet kuuluvat sinne mistä ne ovat peräisin” (Lomake 59) 

Kartoitin lomakekyselyn avulla oululaisten lukiolaisten näkemyksiä aineellisesta 

kulttuuriperinnöstä ja arkeologiasta (ks. Modarress 2015; artikkeliin III liittyvät ku-

viot liite 1). Kysely tehtiin kevään–syksyn 2014 aikana Oulun kaupungin neljässä 

lukiossa112. Vastauksia tuli 230. Lähes puolet vastanneista koki kulttuuriperinnön 

tavalla tai toisella tärkeäksi (liite 1, kuvio 3)113. Tietoa kulttuuriperinnöstä ja arkeo-

logiasta nuoret olivat saaneet enimmäkseen koulussa ja myös eri medioista (liite 1, 

                                                        
112 Oulun Lyseon lukio, Suomalaisen yhteiskoulun lukio, Laanilan lukio, Oulun Normaalikoulun lukio. 
113 Esim. ”Mielestäni aineellinen kulttuuriperintö on vanhoja kulttuuriin liittyviä tavaroita ja rakennuk-
sia. Ne kertovat paikallisesta kulttuurista ja tavoista. Minusta tällaiset asiat ovat kiinnostavia ja ne ker-
tovat jotain minunkin kulttuuristani. Ne toimivat usein inspiraation lähteenä.” (Lomake 63). Ks. myös 
artikkeli III, kysymys 2, s. 128. 
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kuvio 4).114 Informaatio koettiin kuitenkin vähäiseksi, ja sitä haluttiin lisää (liite 1, 

kuvio 5),115 etenkin kulttuuriperinnöstä. (Artikkeli III). Kyselyssä pyydettiin vas-

taamaan myös kysymykseen arkeologisten esineiden kaupasta: Mitä mieltä olet 

muinaisesinekaupasta? (Kuvio 2). Kysymyksessä ei käytetty termiä laiton/laillinen. 

Vastaukset kuitenkin osoittivat nuorten olevan hyvin selvillä kaupan kyseenalai-

sesta eettisyydestä ja moraalista. Yli puolet (57 %) kyselyyn vastanneesta 230 nuo-

resta katsoi, että muinaisesineet kuuluvat etupäässä museoon tai muuhun julkiseen 

paikkaan. Heistä enemmistö (37 %) katsoi, että kauppaa muinaisesineillä ei voi 

hyväksyä. Vastaajat ilmaisivat asian esimerkiksi näillä termeillä: väärin, moraali-

tonta, arvoa ei voi mitata rahalla. Heidän mukaansa esineet kuuluvat museoon kaik-

kien nähtäville ja tutkijoiden saavutettavaksi.116  

 

Kuvio 2. Nuorten mielipiteitä muinaisesinekaupasta. Kyselyyn vastasi 230 lukiolaista 

neljästä Oulun kaupungin lukiosta. 

                                                        
114 Ks. myös artikkeli III:128, kysymys 3. 
115 Ks. myös artikkeli III:128, kysymys 4. 
116 Esim. ”Se on väärin, muinaisesineitä pitäisi käyttää tutkimuksissa tai niiden pitäisi olla esim. muse-
oissa näytillä.” (Lomake 51). 
”Mielestäni muinaisesineiden tulisi ehdottomasti olla hallussa ja esillä museoissa, eikä yksityisten ja 
yksittäisten ihmisten omistuksessa.” (Lomake 122). 
”Mielestäni ne säilyvät parhaiten museossa, eivätkä kauppatavarana” (Lomake 162). 
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Vastaajista 20 % kuitenkin sallisi kaupan osittain. Vaikka kauppaa ei nähty täysin 

negatiivisena, vastauksissa pohdittiin, saisiko yksityinen henkilö kuitenkaan omis-

taa muinaisesineitä. Pääosin ne koetaan kaikkien yhteiseksi perinnöksi. Yleisimmin 

sallimisen ehtona oli, että kauppa olisi laillista ja sitä voitaisiin käydä esineillä, joita 

on samanlaisia useampia. Lisäksi mainittiin, että tutkijoilla pitäisi olla mahdolli-

suus tutkia esineitä, ja (kulttuurisesti) arvokkaimmat esineet kuuluivat museoon.117 

Noin 14 % kyselyyn vastanneista hyväksyy kaupan muinaisesineillä.118 Vastauk-

sista päätellen heistä kaikki eivät kuitenkaan käsittäneet kauppaa arkeologisilla esi-

neillä tapahtuvaksi, vaan osa ajatteli sen tarkoittavan yleisemmin (lähimenneisyy-

den) vanhojen esineiden kauppaa,119 tavallaan kierrätystä. 

Kyselyn vastaukset kuvastavat hyvin sitä, että museot käsitetään julkisina lai-

toksina, jotka ovat kaikkien saavutettavissa ja joiden tehtävä on huolehtia mennei-

syyden perinnöstä (esim. Crowther 1989: 42–44). Vastauksista kävi ilmi nuorten 

luottamus museoiden toimintaan. Museoiden odotetaan toimivan yhteisen edun ni-

missä ja siis eettisemmin kuin yksityiset toimijat, vaikka näin ei aina tapahtuisikaan 

(ks. Carman 2005: 22–23). Kansainvälisellä kentällä museoiden eettinen toiminta 

ei ole itsestäänselvyys (ks. esim. Brodie et al. 2000; Lunden 2004; Elia 2009; Par-

cak 2016). Lukiolaisten käsitykset museosta kuitenkin haastavat museot täyttä-

mään odotukset aineellisen kulttuuriperinnön suojelusta ja menneisyyden tiedon 

välittämisestä. 

6.2 Esineen arvon ja laittomuuden rajat 

Nuorten vastauksissa nousi esille samoja kysymyksiä, joiden parissa alan tutkijat 

työskentelevät: kaupan laillisuus ja laittomuus sekä yksityisomistus vs. museot tai 

muut julkiset laitokset. Kulttuuriesineiden kauppaan ja laittomuuksiin on kiinni-

tetty huomiota, paitsi arkeologiassa ja museologiassa, erityisesti oikeustieteellisellä 

saralla (esim. O’Keefe 1997; Prott 2005; MacKenzie 2005; Gerstenblith 2012/2004; 

Dietzler 2013). Siitä tutkimuksesta on hyötynyt myös arkeologia. Keskustelussa on 

tullut esille muinaisesineiden vapaan kaupan vaatimus ja sen oletettu positiivinen 

                                                        
117 Esim. ”Harmillista, jos historiallisesti merkittäviä esineitä ei pääse päivänvaloon. Hyväksyn kaupan 
jos se olisi laillista ja esineen tuleva omistaja pitäisi siitä hyvää huolta; ja että tutkijat saavat yhä tutkia 
niitä tarpeen vaatiessa.” (Lomake 19). 
”Mielenkiintoiset esineet kuuluisivat kansan nähtäviksi halutessaan – museot. esineiden yksityisomistus 
outo ajatus, mutta en näe suurta ongelmaa” (Lomake 83). 
118 ”Jos tarpeeksi on rahaa sellaiseen niin antaa mennä vaan.” (Lomake 46).  
119 ”Kiva kun vanhoja esineitä hyödynnetään mihin ikinä kukin sitten hyödyntääkään esim. sisustuk-
seen.” (Lomake 126). 
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vaikutus laittomuuksien ehkäisyyn (esim. Merryman 2005). Muinaisesineiden va-

paan kaupan tervehdyttävästä vaikutuksesta ei kuitenkaan ole näyttöä. Esimerkiksi 

Perussa sallittu kauppa ei ole vähentänyt arkeologisten esineiden laitonta kaivua ja 

myyntiä (ks. O’Keefe 1997: 67; ks. myös Hollowell 2006:121). Näin ei myöskään 

tapahtunut Iranissa, missä annettiin 1900-luvun alkupuolella, aina vuoteen 1959 

asti, lupia kaupallisiin kaivauksiin. Ne eivät toimineet dokumentaation osalta, kai-

vaustietoja ei saatu talteen (Negahban 1997: 103–105; Gholamdoust 2012), eivätkä 

ne vähentäneet muinaisesineiden laitonta kauppaa, vaan päinvastoin. (Artikkeli IV.) 

Vapaa laillinen kauppa tuskin vähentäisi keräilijöiden halua saada haltuunsa 

uniikkeja esineitä. Muinaisten esineiden keräilyssä status tulee nimenomaan (au-

tenttisten) harvinaisuuksien omistamisesta, ja arkeologisten esineiden kaupassa on 

yleensä kysymys harvinaisuuksista. Georg Simmel (1990/1907) kuvailee rahan fi-

losofiassaan esineen arvon olevan suhteessa haluumme omistaa esine. Simmelin 

(1990/1907: 67) teorian mukaan näemme arvokkaina esineet, jotka ”vastustavat” 

omistamista (ks. myös Appadurai 1986). Edelleen Simmelin ajatusta soveltaen: jos 

myynnissä on suuri joukko esineitä laillisesti, esineitä joita on useampia samanlai-

sia (esim. duplikaatit) ja joita on helppo hankkia, niin välittäjät tai keräilijät eivät 

todennäköisesti tyytyisi niihin vaan yhä etsisivät jotain, joka on hankala saavuttaa 

ja jota muilla ei ole (ks. esim. O’Keefe 1997: 68; myös Parcak 2016). Sellaisen 

esineen rahallinen ja statuksellinen arvo olisi suurempi. Harvinaisten artefaktien 

hankkiminen laillisesti on nykyään lähes mahdotonta, tai ainakin vaikeaa, sillä ne 

kuuluvat yleensä yhteiseen omistukseen ja sijaitsevat museoissa tai muissa julki-

sissa tiloissa. Suurimmalla osalla valtioita on lakeja ja säädöksiä muinaisesineiden 

omistuksesta. Simon MacKenzie (2005: 232) katsoo, että antiikkikaupan ”kulttuuri” 

aiheuttaa ryöstöongelman, ja laittomat esineet ovat normi, ei poikkeus. Hänen mu-

kaansa on selvää, että laitonta kaivamista ja kauppaa motivoi raha. MacKenzie 

(2005: 228–229) jakaa ostajat kolmeen kategoriaan: 1) Ostajat, jotka eivät välitä 

ovatko esineet laittomasti kaivettuja. 2) Ostajat, jotka eivät mielellään osta laitto-

mia esineitä (mutta eivät selvitä asiaa tarkemmin, jos tietoa ei ole helposti saata-

villa). 3) Ostajat, jotka selvittävät esineen alkuperän ennen kauppaa. Viimeksi mai-

nitut hankkivat vain laillisia esineitä, mutta heitä on MacKenzien mukaan harvassa. 

McKenzien johtopäätökset tukevat päätelmiäni siitä, että antiikkikaupan käytännöt 

eivät ainoastaan salli laittomuutta vaan vahvistavat sitä, jos esineiden alkuperää ei 

kysellä eikä laillisuutta varmisteta. 

Staffan Lundenin (2004) tutkimukset ovat paljastaneet että Ruotsissa kaupan 

olevista ulkomaisista muinaisesineistä suuri osa on alkuperältään epämääräistä ja 

ilmeisesti laittomasti kaivettua. Lunden on tuonut esille museo- ja tutkijapiirien 
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osallisuutta arkeologisten esineiden hankkimisessa ja kaupassa. Esimerkiksi tapa 

millä arkeologisia esineitä kuvaillaan ja miten niitä esitellään museonäyttelyissä 

vaikuttaa yleiseen asenteeseen ja esineiden arvottamiseen. Lundenin (2004) mu-

kaan laittomuudet eivät liity ainoastaan ulkomailta tuotuihin esineisiin vaan monia 

Ruotsissa sijaitsevia muinaiskohteita, kuten Öölannissa ja Gotlannissa, on ryöstetty 

ja ”puhdistettu” metallinpaljastimien avulla. 

Myös viime vuosien kasvanut metallinetsintäharrastus Suomessa herättää ky-

symyksiä: missä määrin tarvitaan toimenpiteitä harrastuksen kontrolloimiseksi ja 

tiedon lisäämiseksi? Metallinetsintäharrastajilla ovat etsimisen, kaivelun ja keräi-

lyn kohteena yhteiset ja kansalliset, toisinaan myös lailla suojellut, muinaisjään-

nökset.120 Kontrolloimaton harrastus voi aiheuttaa tuhoa muinaisjäännöksille ja yh-

teiselle kulttuuriperinnölle harrastajan motiivista riippumatta. Yleisenä vertailuna 

voi todeta, että Suomessa arkeologisten esineiden kauppa on vähäistä verrattuna 

moneen muuhun Euroopan maahan.121 Sen vuoksi Suomessa olisi hyvä kiinnittää 

asiaan huomiota ennaltaehkäisevästi. 

Antiikkimarkkinat toimivat ennen kolmen foorumin kautta: yleiset huutokau-

pat, välittäjien tarjonta ja yksityiset transaktiot, mutta ne ovat saaneet rinnalleen 

neljännen foorumin, internetmyynnin (ks. Chippendale & Gill 2001; myös ICOM 

2007; Brodie 2015b). Internetissä kauppaa on entistä vaikeampaa kontrolloida, lail-

lisuus jää myyjän ja ostajan moraalin varaan. Seuraavaksi esimerkki muinaisesi-

neryhmästä, joka on joutunut laittoman muinaisesinekaupan kiertoon. 

6.3 Lorestanin pronssiesineet 

But beyond their beauty, which all can see, lies a religious and cultural signif-

icance which can be extracted only by the slow and combined work of many 

scholars. The bronzes themselves are mute. (Pope 1930: 444).122 

                                                        
120 Löytyessään muinaiset esineet on määritelty lailla suojelluiksi ollessaan yli sata vuotta vanhoja (Mui-
naismuistolaki § 16). Harrastus voi olla yleistä metallinetsintää tai kiinnostusta historiaan (ks. Wessman 
et al. 2016), mutta usein etsitään myös arvokkaiksi koettuja muinaisesineitä.  
121 Suomalaisilta huuto.net ja tori.fi sivustoilta en kertahaulla (4/2016) löytänyt myynnissä olevia Lo-
restanin pronssiesineitä (ks. seuraava luku) tai muita arkeologisia esineitä. Kesällä 2012 Tukholmassa 
Bukowskis-huutokaupassa, joka toimii myös Helsingissä, oli myynnissä pronssiesineitä muun mu-
assa ’Skytiska och Luristanska’ (Bukowskis 2012). Esineet olivat nimetystä vanhasta kokoelmasta. Lun-
denin (2004:203) mukaan Bukowskis ilmoitti vuonna 2002, ettei se enää myy epämääräistä alkuperää 
olevia muinaisesineitä. Arkeologiset esineet näyttäisivätkin vähentyneen sen myyntiluetteloista.  
122 Pope (1930) viittaa pronssien huolellisen tutkimuksen tarpeeseen, mikä ei kuitenkaan estänyt häntä 
keräilemästä laittomasti kaivettuja pronsseja. Hän ilmeisesti katsoi, että esine sinänsä sisältää, ja kertoo, 
tarpeellisen tiedon esineestä (taidehistorioitsijan lähestymistapa, ks. Boardman 2006).  
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Länsi-Iranista, Zagros-vuoriston alueelta, pääosin nykyisestä Lorestanin maakun-

nasta, ovat lähtöisin rautakautiset123 pronssiesineet niin kutsutut Lorestanin prons-

sit (Luristan bronzes, kuva 10) (artikkelit II ja IV). Arthur Popen 1930-luvun ku-

vaus Lorestanin pronssiesineistä kertoo niihin heränneestä esteettisestä ja tutki-

muksellisesta kiinnostuksesta. Lorestanin alueen pronssien lähihistoria on ryöstö-

kaivausten ja laittoman antiikkikaupan historiaa. Kyseiset esineet tulivat antiikki-

markkinoille 1920-luvulla, ja tänä päivänä niitä on tarjolla myös Internetissä lukui-

silla myyntisivustoilla, pelkästään eBay:ssä noin 100–200 päivittäin (taulukot 3 ja 

4). Internetin kertaluonteinen selaus (10.12.2015) tuotti tuloksen 28 myyjää/sivus-

toa, joilla oli tarjolla 530 Lorestanin pronssia. 

 

Kuva 10. Lorestanin pronssiesineitä Iranin Kansallismuseossa. Kuva: M. Modarress. 

Neljän viime vuoden (2012–2016) aikana Lorestanin pronssien myynti eBayssa on 

pysynyt suhteellisen tasaisena pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Esinemäärien muu-

toksia on kuitenkin ollut. Taulukossa 3 on esitetty laaja otos myytävinä olleista esi-

nemääristä. Esimerkiksi huhti-, syys- sekä lokakuun 2013 vähäinen määrä124eroaa 

selkeästi muista vuosina 2014–2016 tarjotuista määristä. Notkahdus alaspäin näyt-

tää kuitenkin olleen väliaikainen. Jo marraskuussa 2013 esineitä oli kuukauden 

                                                        
123 Iranin alueen rautakausi noin 1400/1300–600/500 eKr. 
124 Myytävien esineiden määrä vaihtelee päivittäin ja taulukon määrät on tarkistettu muutaman kuukau-
den välein, joten voi olla että taulukossa mainittu määrä on sattunut olemaan vähäinen vain yksittäisinä 
päivinä tai viikkoina.  
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alussa 100 kappaletta ja loppukuusta 138 kappaletta. Myyntisivuille oli lisätty 

muun muassa 26 keihään- ja nuolenkärkeä sekä yksi kärkien nippu, joista ei ollut 

minkäänlaisia omistus- tai löytöpaikkatietoja.  

Taulukko 3. Verkkokauppa eBay:ssä ”Luristan bronzes” nimikkeellä myynnissä olleiden 

esineiden määriä vuosina 2012–2016. 

Aika Esineiden määrä 

12/2012 94 

04/2013 20 

09/2013 30 

10/20131 30 

11/20131 100 

11/2013 138 

01/20141 197 

02/2014 205 

04/20141 176 

08/2014 104 

09/20141 182 

12/2014 181 

02/2015 217 

05/2015 187 

11/2015 170 

02/20161 181 

05/2016 172 

08/20161 170 

1 Merkittyjen esineiden tiedot eritelty tarkemmin taulukossa 4 

Helmikuussa 2014 ja 2015 myynnissä oli joukko epämääräisiä ’Luristanin prons-

seiksi’ nimettyjä sormuksia, joiden myyjä ilmoitti paikkatiedokseen Arabiemiraatit. 

Omistus- tai löytöpaikkatietoja esineille ei annettu, tosin niitä ei anneta suurim-

massa osassa eBayssä tarjotuista esineistä (artikkelit II ja IV; myös esim. Chippin-

dale & Gill 2001; Brodie 2015b). 

Lorestanin pronssiesineiden vuoksi lukemattomia arkeologisia kohteita on tu-

hottu ja ehkä tuhansia hautoja kaiveltu laittomasti (artikkeli II ja IV). Vuosien 

2012125 , 2013, 2014126  ja 2016 eBay-sivustojen seurannassa selvitin tarkemmin 

1065 esineen myyntitietoja (taulukko 4; artikkeli IV taulukko 1). 

                                                        
125 Ks. Artikkeli IV, taulukko 1. 
126 Ks. myös artikkeli II s. 105, taulukko 1.  



92 

Taulukossa 4 esitetyistä 1036 pronssiesineistä 710:llä ei ollut minkäänlaista 

mainintaa alkuperästä (omistaja- tai löytökontekstitietoja), 207 esineellä oli mai-

nittu epämääräinen aikaisempi omistaja (esim. yksityis- tai vanhasta englantilai-

sesta kokoelmasta tms.) ja 119 esineelle oli ilmoitettu aikaisemman omistajan nimi, 

joka sekin oli usein joku galleria tai kokoelma.  

Taulukko 4. Lorestanin pronssiesineitä myynnissä e-Bay-verkkokaupassa – omistus ja 

alkuperätiedot. 

Aika Esineiden määrä Omistaja nimetty Epämääräinen tieto Ei tietoja 

10/2013 30 3 8 19 

11/2013 100 20 25 55 

01/2014 197 15 29 153 

04/2014 176 15 29 132 

09/2014 182 15 32 135 

02/2016 181 23 45 113 

08/2016 170 28 39 103 

Yhteensä 1036 119 207 710 

Nimettömät kokoelmat tai antiikkiesineitä myyvät galleriat eivät ole tae esineen 

laillisuudesta (ks. esim. Gill 2011). Toisin sanoen tuhannesta esineestä vajaan sadan 

esineen alkuperästä on tarkempaa tietoa ja niiden voi olettaa olevan laillisesti han-

kittuja. Lorestanin pronssien myynti on vaihtelevaa, sillä esimerkiksi muutamat 

helmikuussa 2016 kaupan olleista esineistä olivat olleet eBayn listalla myös syk-

syllä 2013. On mahdoton sanoa miten monet esineet ovat jo 1900-luvun alkupuo-

lelta asti kierrossa olleita esineitä tai miten monet viime aikojen salakaivausten (ks. 

Hassanpoor 2007) ja -kuljetuksen kautta markkinoille tulleita. Joidenkin pronssien 

aitous on kyseenalaista, ja kaikki myynnissä olevat esineet, vaikka olisivatkin mui-

naisesineitä, eivät selvästi ole Lorestanista. Osaa esineistä kutsutaan nimikkeellä 

’Luristan bronzes’ vain nimen tunnettuuden takia, nimikkeestä on tullut tuote-

merkki, brändi. (Artikkelit II ja IV.) 

6.4 Mihin on tultu, mitä pitäisi tehdä? 

Globaalisti Lorestanin pronssit on vain yksi muinaisesineryhmä lukemattomien 

joukossa, joka on joutunut kaupallistetuksi länsimaisten keräilijöiden kysynnän 

vuoksi. Arkeologisten esineiden laajan kaupallisen hyödyntämisen juuret ovat 

1800- ja 1900-luvun alun tilanteessa, ajassa jolloin Lähi-idän alue oli (osittain) eu-

rooppalaisen kolonialistisen vallan tai vahvan vaikutuksen alaisena. Arkeologien 
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kiinnostus ja tutkimukset lisäsivät myös muinaisesineiden kauppaa 1930-luvulta 

lähtien, eivätkä 1960- ja 1970-luvut tuoneet muutosta parempaan. Internetkaupan 

yleistyttyä 2000-luvulla keräilijän ei enää tarvitse matkustaa kolutakseen antiikki-

kauppoja, eikä tarjolla ole pelkästään Christie’s ja Sothebys -kauppojen tapaisia 

yläluokkaisen maineen omaavia huutokauppoja korkeine hintatasoineen, vaan in-

ternetistä löytyy jokaiselle jotakin. Esineiden hintataso ja tarjonta on laajaa (ks. 

myös Chippindale & Gill 2001): Verkkokauppa eBayssa kalleimmat Lorestanin 

pronssiesineet, jotka ovat nk. Master of Animals127 -esineitä, hevosen kuolaimia, 

miekkoja tai kirveitä, voivat maksaa tuhansia euroja. Vaatimattomampia esineitä 

tai niiden kappaleita saa muutamalla kymmenellä tai sadalla eurolla. Kuten Meskell 

(2004: 193) huomauttaa, keräily on tavallaan ”demokratisoitunut” eBayn kaltaisen 

internetmyynnin myötä. Toisaalta kyse ei ole pelkästään keräilystä vaan sijoituk-

sesta, rahallisesta arvottamisesta. Maria Baugh (2007) kehottaa Time-lehdessä ta-

vallista kansalaistakin sijoittamaan edullisiin muinaisesineisiin. Kehotuksessa ei 

ole huomioitu mitä seurauksia kaupan kasvusta on arkeologisille kohteille: kysyn-

nän kasvu lisää salakaivauksia. (Artikkeli IV.) 

Arkeologeille muinaisesineet ja -jäännökset ovat ennen kaikkea mahdollisuus 

hankkia tietoa menneisyydestä. Esineiden löytöyhteyden tarkastelu on oleellinen 

osa tutkimusprosessia. Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa meitä edeltäneistä ih-

misistä ja kulttuureista. Tähän menneisyyden ketjuun nykyhetken ihminen liittää 

itsensä, saaden siitä vahvistusta identiteetilleen. Laiton antiikkikauppa aiheuttaa 

ryöstökaivauksia, jotka tuhoavat arkeologisia kohteita ja merkkejä menneisyydestä, 

hävittävät materiaalista kulttuuriperintöä. Siitä huolimatta, että alan tutkijat ja ar-

keologit vastustavat laitonta kauppaa ja tuovat hyvin esille antiikkikaupan nurjaa 

puolta, Chippindalen & Gillin (2000: 505) artikkelin loppupäätelmät kulkevat klas-

sisen länsimaisen ajatustavan mukaisesti:  

The Western tradition rightfully traces its ancestry back to Rome and Greece 

(and beyond Greece to Egypt and other west Asian states); in that sense, then, 

the entire Western cultural tradition can view itself as cultural heir of such 

material, not the inhabitants of modern Italy, Greece, or Egypt alone. 

Ajatuksesta löytyy taustaa kulttuuriperintöprosessiin, perinnön arvottamiseen ja 

siihen liittyvien institutionaalisten rakenteiden syntyyn, siitä löytyy kaikupohjaa 

                                                        
127 Ks. esimerkki Master of Animals -aiheisesta Lorestanin pronssiesineestä Medelhavsmuseet’in koko-
elmissa. Esineen alkuperätietoja ei tunneta. Arkeologi Ture Arne osti sen Iranissa vuonna 1932 (VCM 
2016). 
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kolonialististen käytäntöjen ajatus- ja toimintatapojen oikeutukseen. Eurooppalai-

sen, länsimaisen, sivistyksen juuret -ajatuksella on toistuvasti oikeutettu Välimeren 

alueen, läntisen Aasian, pohjoisen Afrikan kolonialistista tutkimusta ja kulttuuripe-

rinnön hyväksikäyttöä.  

Tarvitaan sekä ajattelu- että toimintatapojen muutoksia, sillä vaikka lakeja ja 

säädöksiä muinaisesineiden laittomien kaivauksien, salakuljetuksen ja kaupan es-

tämiseksi ja vähentämiseksi on laadittu koko 1900-luvun ajan (ks. esim Vrdoljak 

2006), ne eivät ole kuitenkaan riittäneet. Varhaisia kansainvälisiä suosituksia teh-

tiin jo vuonna 1937 Kairossa (Final Act of the International Conference on Exca-

vations). Kairon päätösasiakirjassa ohjeistetaan, miten museoiden pitäisi toimia 

hankkiessaan muinaisesineitä (NLA 2016, IMO 1937: 15, kohta 15): 

Before definitely acquiring an archaeological specimen, the museums should 

institute the most searching enquiries to satisfy themselves that nothing in its 

intrinsic character or the circumstances in which it is offered, or any other 

condition, warrants the belief that the object is the result of clandestine exca-

vation or any other illicit operation and is therefore excluded from trade by the 

laws of its country of origin. 

Toisin sanoen jo 1930-luvulla määriteltiin, että esineen laillisuus pitäisi tarkoin sel-

vittää, mitä ei kuitenkaan ole aina museoiden taholta toteutettu. Lukuisista sopi-

muksista (esim. Unesco 1970 ja Unidroit 1995), suosituksista (esim. ICOM’in eet-

tiset koodit) ja moraalikeskusteluista huolimatta uusia laittomia hankintoja ilmenee 

jatkuvasti, myös museoissa tai muissa julkisissa instituutioissa. Esille ovat tulleet 

erityisesti pohjoisamerikkalaisten museoiden hankinnat (esim. Rose & Acar 1995; 

Renfrew 2001; Glaister 2006; Modarress 2013). Vuodesta 2011 lähtien amerikka-

lainen perheyritys on ollut tutkinnassa satojen irakilaisten, ilmeisesti ryöstökaivet-

tujen, nuolenpääkirjoitustaulujen laittomasta maahantuonnista. Muinaisesineet on 

tarkoitettu yrityksen lanseeraamaan Washington DC:ssä vuonna 2017 aukeavaan 

Raamattu-museoon, Museum of the Bible (Parcak 2016; ks. myös Museum of the 

Bible 2015). Arkeologisten esineiden laittoman kaupan kitkemiseen, tai edes vä-

hentämiseen, voi lainsäädännän lisäksi yrittää vaikuttaa asennekasvatuksella. Mu-

seoilla on näyttelyiden ja tiedon levityksen kautta merkittävä rooli asennemuutok-

sen aikaansaamiseksi, myös arkeologisen esineistön hankintatapojen osalta (ks. 

Elia 2009). Muinaisesineiden kauppaa pitää yllä keräilijöiden ja sijoittajien kysyntä. 

Jos hyväksytään ajatus, että kysyntä on sosiaalisesti rakennettua ja säädeltyä (Ap-

padurai 1986: 32), niin kysyntään (sen vähentämiseen) voidaan vaikuttaa sosiaali-
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sen kontrollin avulla asenteiden muutoksen kautta. Näinhän on esimerkiksi tupa-

koinnista tehty negatiivinen ilmiö säädösten, laajan kampanjoinnin128  ja asenne-

muokkauksen avulla. Muutoksen saavuttamiseksi olisi tehtävä työtä niin paikalli-

sella, kansallisella kuin maailmanlaajuisella tasolla. (Artikkeli IV.) 

  

                                                        
128 Esim. Jennings & Rand (2008) ehdottavat sosiaalista markkinointia, ks. myös Kersel 2008.  
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7 Tutkimuksen ja tuloksien pohdintaa 

Tutkimuksessani olen selvittänyt arkeologisen perinnön merkityksiä sekä kolo-

nialististen käytänteiden vaikutuksia muinaistutkimukseen ja aineelliseen kulttuu-

riperintöön. Aihetta on tarkasteltu jälkikolonialismin ja kulttuuriperinnön käsittei-

den kautta, mitkä ovat väljiä ja vaikeasti määriteltäviä. Aihealueen laajuus tuo haas-

teita ilmiöiden tarkasteluun. Työn pyrkimyksenä onkin tyhjentävän käsittelyn si-

jaan pohtia ja tuoda esille kulttuuriperintökysymyksien ajankohtaisia teemoja. Tut-

kimuskysymysten tarkastelu ylittää tieteenalojen129  rajoja, mikä tuo omat haas-

teensa myös käsitteiden käyttöön ja hallintaan. Sama pätee tutkimuskirjallisuuteen. 

Työssäni olen käyttänyt tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ja rele-

vanttia tieteellistä kirjallisuutta, lehtiuutisia ja muuta kirjallista aineistoa. Monia 

aihetta käsitteleviä julkaisuja joudun jättämään kuitenkin ulkopuolelle.  

Työssä pääesimerkkinä on Iranin arkeologia, sillä Iranin tutkimus avaa mielen-

kiintoisen mahdollisuuden tarkastella globaaleja ilmiöitä kuten tiedon tuottamisen 

ja julkaisun (kolonialistisia) käytänteitä sekä muinaisesineistön, arkeologisen kult-

tuuriperinnön, laitonta kaivua ja kauppaa. Iranin arkeologian tutkimushistoriassa 

on paljon yhteneväisyyksiä Lähi-idän alueen maiden arkeologian tutkimukseen ja 

kulttuuriperintökysymyksiin. Kolonialismi, sen käytänteet ja niiden seuraukset 

ovat vaikuttaneet laajasti globaalissa mittakaavassa, muun muassa Etelä-Amerikan 

ja Afrikan maiden sekä vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen kuten saamelaisten 

arkeologiseen kulttuuriperintöön, historiaan ja tutkimukseen. Jokaisella alueella on 

tietysti omat kulttuuriperintönsä erityispiirteet ja tutkimushistoriat. Niiden perus-

teella tarkentuu laajempi kuva arkeologian ja kulttuuriperinnön tutkimuksesta ja 

merkityksistä.  

Arkeologinen kulttuuriperintö ja tiedon levittäminen/tietoisuus 

Arkeologisen kulttuuriperinnön arvostus ei synny itsestään vaan se opitaan sosiaa-

lisen ympäristön vaikutuspiirissä. Kerrotaan, keskustellaan, jaetaan näkemyksiä 

kulttuuriperinnöstä ja mahdollistetaan sen omakohtainen kokeminen. Näin opitaan 

tunnistamaan sen moninaiset merkitykset ja mahdollisuudet ihmisten elämässä, ku-

ten vaikutukset identiteettiin sekä tiedolliseen ja yhteiskunnalliseen ymmärrykseen. 

Globaalisti kaikki eivät kuitenkaan saa tietoa arkeologisesta perinnöstä, eivät edes 

                                                        
129 Työssäni olen pohtinut ja käyttänyt muun muassa sosiologian, oikeustieteiden, taidehistorian ja ek-
sistentiaalisemiotiikan käsitteitä, soveltaen niitä arkeologian ja kulttuuriperinnön tutkimukseen.  
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mahdollisuutta siihen. Siksi on tärkeää pohtia ja kehittää tiedon levitystä (myös 

Croucher 2010). Tiedon jakamisella en tarkoita Smithin (2006) määrittelemää yl-

häältä annettua virallisten tahojen yksipuolista kontrolloitua tietoa, tosin sitäkin tar-

vitaan, vaan laaja-alaista eri kanavien kautta levitettyä tietoa ja tietämyksen lisää-

mistä menneisyyden perinnöstä. Se edellyttää eri osapuolien vuorovaikutusta ja 

keskustelua. Valveutuneet kansalaiset, suuri yleisö, ovat halukkaampia osallistu-

maan ja kokemaan kulttuuriperintöä omakohtaisesti, jolloin perintö saa uusia mer-

kityksiä ja luo tai vahvistaa kuulumisen tunnetta130 (ks. luku 4; artikkeli III). Tämä 

on erityisen hyödyllistä nykyisessä maailmantilanteessa, jossa ihmiset joutuvat 

muuttamaan jopa täysin vieraaseen kulttuuriympäristöön ja rakentamaan uutta yh-

teisöön ja kulttuuriin kuulumisen tunnetta. 

Myös yksilönä voi nauttia kulttuuriperinnöstä, mutta se ei voi olla toisten kus-

tannuksella tapahtuvaa perinnön hyväksikäyttöä, kuten (laittomassa) muinaisesine-

kaupassa on kyse. Laittoman muinaisesinekaupan tarkastelu ja siihen liittyvät tut-

kimukset (ks. luvut 5 & 6; artikkelit II ja IV) osoittavat useimpien välittäjien ja 

keräilijöiden suhtautuvan egoistisesti ja omistavasti muinaisesineisiin, kulttuuripe-

rinnön kollektiivisilla merkityksillä ei näytä olevan arvoa. Kulttuuriperintöprosessi 

on lähtökohtaisesti kaikille avoin (ks. UN 1976; Faro 2005), mutta kulttuuriperin-

nön hyväksikäyttöä säätelevät kuitenkin moraaliset ja eettiset näkökohdat. Ihmisten 

relevantiksi kokemassa kulttuuriperintöprosessissa ei vaikuta ainoastaan enemmis-

tön tai vahvemman ääni, vaan se on moniäänistä, myös vähemmistön osallisuus 

huomioidaan. Perintöprosessi on silloin tiedollista ja kollektiivista menneisyyden 

rakentamista ja merkityksien muodostamista eettiseltä pohjalta. 

Tiedon jakamisen positiivisia vaikutuksia voi tarkastella myös muinaisten koh-

teiden suojelun näkökulmasta. Kohteen säilymisen kannalta hyvä tiedonlevitys on 

tavoiteltavaa. Muinaiskohteet kuten Iranin noin 8000–3000 vuotta sitten asutetut 

Sialkin kukkulat (artikkeli III), tarvitsevat säilyäkseen sekä huoltoa että kontrollia, 

samoin monet muut rakenteeltaan tai luonteeltaan sensitiiviset kohteet. Suomesta 

esimerkkinä voi mainita Inarin Ukonsaaren, saamelaisten pyhän paikan.131 Molem-

missa kohteissa vaarana on muun muassa tuntuva eroosio, jos ne altistuisivat jat-

kuvasti suurille vierailijamäärille ilman hoito- ja suojelutoimenpiteitä. Molempiin 

                                                        
130 Esimerkiksi Turkissa Zeynep Kuban (2015) on Children’s Limyra -projektissa kokeillut muualta 
muuttaneiden lasten ja nuorten osallistamista ja omakohtaista tutustumista arkeologiseen perintöön lei-
rikoulun avulla. Sitä kautta luodaan nuorille uuteen asuinalueeseen kuulumisen tunnetta. 
131 Ukonsaari on ollut ehdolla maailmanperintökohteeksi vuodesta 1990 lähtien. 
Ks. http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=fi; http://www.luontoon.fi/ukonsaari. 
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on rakennettu puisia kulkuväyliä ohjaamaan vierailijoiden kulkua ja suojaamaan 

kohdetta. (Kuvat 11 ja 12). 
 

Kuva 11. Sialk (Kashan, Iran). Kävijöille rakennetut puiset kulkuväylät. Kuva: M. Modar-

ress. 

Kuva 12. Ukonsaari (Inari, Suomi). Puiset portaikot ja kulkuväylät. Kuva: M. Modarress. 
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Kohteen voi tietysti antaa tuhoutua hiljalleen,132 jos sen ei katsota olevan merkit-

tävä; päätösprosessiin liittyy siis arvottamista ja eettistä pohdintaa. Toisaalta, millä 

perusteella voi olettaa, ettei seuraava sukupolvi arvosta jotain muinaiskohdetta, jota 

emme tällä hetkellä arvosta? Onko oikein antaa satoja tai tuhansia vuosia säilyneen 

kohteen tuhoutua vain tämän hetken arvostamisen trendiä seuraten? Voi olla että 

seuraavat sukupolvet pitävät valitsemiamme suojelukohteita riippakivinä. Tätä 

emme voi tietää, päinvastoinkin voi olla.133 Suojelemalla kohteita134 annamme tu-

levaisuuden sukupolville mahdollisuuden tehdä aikanaan omat päätöksensä. 

Kulttuuriperintö useimmiten kiinnostaa ihmisiä, mutta tuntevatko he sen myös 

relevantiksi elämässään? Nuorille tekemäni kysely osoitti, että merkittävä osa nuo-

rista arvostaa kulttuuriperintöä, kokee sen tavalla tai toisella tärkeäksi ja uskoo sen 

vaikuttavan elämässä. Kaikki eivät kuitenkaan ajattele samoin, osa kokee, ettei 

menneisyyden perintö ole relevanttia arkielämässä (artikkeli III; Modarress 2015). 

Tämä siitäkin huolimatta, että päivittäin voimme seurata uutisista, mihin kaikkeen 

arkeologinen ja kulttuurinen perintö ihmisyhteisöissä maailmanlaajuisesti vaikut-

taa, mitä menneisyyden perinnön vuoksi, ja nimissä, tehdään. 

Iranin arkeologisen tutkimuksen historiassa monen varhaisen tutkijan nimet on 

yhdistetty arkeologisten esineiden laittomaan maasta vientiin ja kauppaan. Silti tie-

don tuottaminen, sen levittäminen maailmalla ja osittainenkin jakaminen iranilais-

ten kanssa, on vähentänyt kritiikkiä. Tunnetuilla 1900-luvun alkuvuosikymmenten 

arkeologeilla ja Iran-tutkijoilla on, kritiikistä huolimatta, arvostettu asema mennei-

syyden tiedon tuottajina ja asiantuntijoina. Siitä kertovat esimerkiksi heidän teok-

siensa useat painokset ja käännökset, samoin kuin viimeaikaiset lehtiartikkelit: 

Herzfeld: Reowned Iranologist of the 20th century (Tehran Times 2013) ja Remem-

bering Andre Godard (Iran Daily 2011). Myös Arthur Popen ja hänen puolisonsa 

Phyllis Ackermanin hautaaminen Isfahanin kaupungin historialliseen puistoon, 

heille pystytetty mausoleumi (kuva 13) ja ihmisten jatkuva kiinnostus sitä kohtaan, 

kertovat omaa tarinaansa. 

                                                        
132 On kohteita, kuten Englannissa sijaitseva Holme Timber Circle, nk. Seahenge (Norfolk Museums 
2016), jonka osa paikallista ja uskonnollista yhteisöä toivoi jätettävän rauhaan. Tutkimuksia kuitenkin 
tehtiin (BBC news 1999). Ks. myös Gustafsson & Karlsson (2012) keskustelua kohteiden suojelusta. 
133  Sammallahdenmäen maailmanperintökohteessa tehdyssä vuoden 2012 kävijäkyselyssä (Rauma 
2014:20) suurin osa kävijöistä katsoi kohteen ylläpidon erittäin tärkeäksi. Tähän kysymykseen vastaajia 
oli taulukon mukaan n. 58, joista lähes 50 piti suojelua erittäin tärkeänä ja 7 melko tärkeänä (Rauma 
2014: 14, taulukko 18).  
134 Suojelun ei kuitenkaan tarvitse olla liian rajoittavaa (ks. myös Gustafsson & Karlsson 2012), vaan 
tarkkaan suunniteltua ja kohteen luonteeseen sopivaa. 
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Kuva 13. Amerikkalaisen Iran-tutkijan taidehistorioitsija Arthur Upham Popen ja hänen 

puolisonsa Phyllis Ackermanin hautamausoleumi Isfahanin historiallisen keskustan 

puistossa. Kuva: M. Modarress. 

Varhaisten tutkijoiden näkemykset ovat pitäneet pintansa ja heidät on hyväksytty 

osaksi Iranin alueen menneisyyden tutkimuksen metahistoriaa ja arkeologian kaa-

nonia. Sen sijaan 1960- ja 1970-lukujen tutkijat ja tutkimukset ovat saaneet vähem-

män huomiota paikallisilta. Heidän toimintansa on saanut osakseen huomiota pää-

osin vain toisilta tutkijoilta 135. Tähän on selvästi vaikuttanut tutkimustiedon julkai-

sun, varsinkin sen levittämisen, vähyys ja vaikea saavutettavuus. Työtä ja työn tu-

loksia ei tunneta, jos tieto on saavuttamattomissa. 

Kolonialismin jäljet: arkeologisen kulttuuriperinnön kaupallistuminen 

Lähi-idän alue oli 1800- ja 1900-luvuilla länsimaiden tieteellisen kolonialismin ja 

dominoinnin kohteena. Vanhoina sivilisaatioina alueen valtiot eivät kuitenkaan ole 

olleet täysin avuttomia kolonialismin vaikutuksen alaisuudessa, sillä niillä on 

                                                        
135 Yleensä arkeologeilta, joiden tutkimuskohteet ovat liittyneet kyseisen tutkijan tutkimukseen tai jois-
sain tapauksissa tutkija on ollut heidän opettajansa ulkomailla opiskellessa. Esimerkiksi William Sum-
nerille osoitetussa Festschrift -julkaisussa on mukana iranilaisia arkeologeja (ks. Miller & Abdi 2003).  
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vahva monituhatvuotinen kulttuuri, tavat ja perinteet. Eurooppalaisten tekemän ar-

keologisen tutkimuksen lisääntyessä, huomattiin paikallisten taholta tarve neuvo-

tella ja asettaa omia ehtoja arkeologiseen ja kulttuuriperintötoimintaan (ks. esim. 

Vrdoljak 2006: 87; Goode 2007: 2–33). Yhteistyö ja vuorovaikutus laajenivat, 

Lähi-idän alueen arkeologiassa tutkimustraditio seurasi kuitenkin eurooppalaista 

mallia, sillä arkeologia käsitteistöineen oli eurooppalaista tuontia (Seeden 1994; 

Özdogan 1998; Abdi 2001; Gharazian 2014). (Artikkeli I.) 

Arkeologinen kaivaustoiminta on saanut usein liikkeelle myös salakaivajat, 

mutta esimerkiksi Lorestanin pronssien tapauksessa laiton kauppa oli alkanut jo 

ennen löytöalueen arkeologisia tutkimuksia. Tutkijoiden kiinnostus esineiden alku-

perään ja erityisesti niiden hankkiminen länsimaisten museoiden kokoelmiin lisäsi 

muinaiskohteiden laitonta kaivamista ja löytöjen kauppaa (ks. Pope 1930a). Lores-

tanin pronssiesineiden kaupassa oli mukana myös paikallisia khaneja (heimopääl-

liköitä), jotka hyötyivät kaupasta (esim. Mortensen 1993). (Artikkelit II ja IV). 

Arkeologisen kaivaustoiminnan mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, kuten sa-

lakaivua, voisi yrittää ehkäistä paikallisten rekrytoinnilla mahdollisimman moni-

puolisesti mukaan projekteihin136 ja paikallisten tietotason lisäämisellä erilaisia tie-

dottamisen muotoja käyttäen. Ennen kaikkea on kerrottava, miksi ja mitä tutkitaan, 

mitä kohde merkitsee tutkijoille ja mitä hyötyä tutkimuksista voi olla ihmisille sekä 

yhteisölle. Uzma Rizvi (2008) näkee, että ulkomailla kolonialismin jälkeisessä 

kontekstissa työskennellessä dekolonisaation ei pitäisi olla jotain, jota tehdään vain 

paikallisten vuoksi, vaan myös itselle. Se aktivoi ja sen kautta tutkijan oma työ ja 

sana tulevat merkityksellisiksi, kuten Rizvi (2008: 126) ilmaisee. Katson hänen tar-

koittavan, että dekolonisaatio on eettistä toimintaa, jonka sisäistäessään kaivaus-

johtaja pystyy toimimaan kollektiivisen edun mukaisesti, mikä on hyödyllistä kai-

kille osapuolille. Itse olen kokenut, että vieraillessani Keski-Iranin Arismanin kai-

vauksilla137 vuonna 2002 paikalliset kyläläiset esittelivät mielellään kaivauksia ja 

tehtyjä löytöjä. He olivat ylpeitä kylänsä alueella sijainneista kaivauskohteista ja 

siitä, että ulkomaalaiset olivat kiinnostuneet alueen menneisyydestä. Kyläläisiä oli 

palkattu työntekijöiksi projektiin ja he olivat myös saaneet tietoa tutkimuksista, nii-

den tarkoituksesta, kulusta ja merkityksestä.  

Arkeologiseen ja muuhun kulttuuriseen perintöön liittyen on viime vuosina 

tehty runsaasti tutkimusta, mutta uutta tutkimusta tarvitaan jatkuvasti. Kulttuuripe-

                                                        
136 Aikaisemmnin paikallisia on palkattu mukaan lähinnä vain kavutyövoimaksi. 
137 Arismanin alueen arkeologiset tutkimukset 2000–2004, iranilais-saksalainen (ICHTO & DAI) yh-
teisprojekti (ks. Azarnoush & Helwing 2005: 208–209; artikkeli I).  
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rintöprosessi on nyky-yhteiskunnissa nopeasti vaihtelevaa. Ihmiset liikkuvat, kult-

tuurit kohtaavat ja ovat vuorovaikutuksessa, samalla kulttuuriperinnön arvottami-

nen ja merkitykset muuttuvat. Tätä tutkimusta tehdessäni tulin tiedon tuottamisen 

osalta seuraaviin johtopäätöksiin: Tutkimustietoa ihmisten suhteesta kulttuuripe-

rintöön ja perinnön hyödyntämisestä tarvitaan selvästi lisää. On tarpeellista myös 

levittää tietoa tutkimuksista ja niiden tuloksista eri kanavia käyttäen. Julkaisujen 

kielivalinta on erityisen tärkeä. Kielikysymys on keskeinen asia, niin tutkijoiden 

työedellytysten parantamiseksi kuin laajemmin ihmisten kulttuuriperintöoikeuden 

toteutumiseksi. Tutkimustiedon lisääminen, parempi saavutettavuus ja jakaminen 

edistävät mahdollisuutta asenteiden muutokseen (ks. myös Croucher 2010). Tämä 

puolestaan vaikuttaa arkeologisten esineiden kauppaan. Muutos on hidas prosessi, 

mutta sitä tarvitaan, sillä viime vuosikymmenten laajat kansainväliset sopimukset 

ja lainsäädännät eivät ole yksin riittäneet vähentämään ryöstökaivauksia ja laitonta 

kauppaa. 
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8 Loppulause 

Tutkimuksessani olen tarttunut ajankohtaisiin kysymyksiin, joiden katson jääneen 

liian vähälle huomiolle ja käsittelylle arkeologian sekä kulttuuriperinnön tutkimus-

kentällä. Työssä on tarkasteltu kulttuuriperintökysymyksien huomionarvoisia tee-

moja: arkeologisen perinnön arvottamista, tiedon tuotannon käytäntöjä ja muinais-

esineiden laitonta kauppaa sekä kolonialismia arkeologiassa.  

Menneisyydentutkimuksen toimintatapojen tarkastelu osoittaa, miten kolonialisti-

set käytänteet ovat vaikuttaneet, ja osittain yhä vaikuttavat arkeologisessa tutki-

muksessa, työn ja tuloksien julkaisussa, tiedon saavutettavuudessa sekä tiedon ar-

vostuksessa. Ne ovat osaltaan heikentäneet paikallisten mahdollisuutta osallistua 

kulttuuriperintöprosessiin. Kolonialististen käytänteiden vaikutukset ulottuvat 

myös laajasti materiaalisen kulttuuriperinnön saamiin merkityksiin, arvostukseen 

ja hyödyntämiseen. Ne ovat vaikuttaneet arkeologisen kulttuuriperinnön rahallisen 

arvottamisen ja kaupallistumisen kasvuun, ja sitä kautta olleet mukana tuhoamassa 

arkeologista perintöä. 

Kansainvälisen arkeologisen kenttätutkimuksen käytänteet, vaikutukset, 

tutkimustiedon palautuminen sekä eettiset näkökulmat  

Tutkimusesimerkki Iranin arkeologiasta osoittaa, että 1960- ja 1970-luvuilla Iranin 

arkeologiassa saavutettu tieto jäi lähinnä tutkijoiden omiin piireihin, tiedon palau-

tuminen tutkimusalueelle oli vähäistä. Tutkimustiedon vaikea saavutettavuus on 

osaltaan vaikuttanut menneisyyden perinnön vähäiseen tuntemukseen ja arvostuk-

seen paikallisten keskuudessa. Varhainen 1900-luvun tutkimus Lähi-idän alueella 

pohjasi kolonialistisiin käytäntöihin. Tehty työ ja tuloksena saatu tietomäärä ovat 

huomattavat. Eettisiä näkökulmia tutkimuksessa ei kuitenkaan silloisen vallalla 

olevan tavan mukaan tarvittavissa määrin huomioitu, vaikka varhaisimpia säädök-

siä ja suosituksia arkeologisen tutkimuksen saattamisesta oikeudenmukaisempiin 

uomiin tehtiin jo 1900-luvun alkupuoliskolla. Viime vuosikymmeninä humanistis-

ten ja sosiaalitieteiden tutkimuksen epäsuhtaisten mallien selvittely on lisääntynyt. 

Seurauksena pyrkimys tasapuolisempiin tutkimuskäytäntöihin ja tiedon levittämi-

seen on kasvanut. Arkeologiassa osallistaminen sekä tutkimuksen ja tulkintojen 

moniäänisyys lisää tutkimuksen kiinnostavuutta laajentaen hankitun tiedon vaikut-

tavuutta. Reflektiivisyys ja sensitiivisyys ovat hyviä attribuutteja tutkimuksessa, 

niiden soisi kuuluvan jokaisen tutkijan työkalupakkiin. Tänä päivänä mahdollisuu-

det työskennellä, tehdä yhteistyötä ja olla yhteydessä uusilla tasavertaisilla tavoilla 
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ovat kasvaneet. Arkeologisista tutkimuksista saadun tiedon julkaisu ja jakaminen 

kaikille osapuolille ─ tutkijat, viranomaiset ja suuri yleisö ─ parantaa jokaisen 

mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperintöprosessiin. 

Arkeologiassa ei ole yhtä yhtenäistä toimintamallia kaikille, mutta eettiset suo-

situkset ja ohjeistukset ovat ohjenuorana tutkimuskäytännöille. Arkeologian nivou-

tuminen yhteiskuntaan, poliittiseen päätöksentekoon ja identiteettikysymyksiin tuo 

omat haasteensa toimintaan. Kulttuuriperintöprosessissa ja arkeologiassa ilmene-

vien dominoinnin, neo- ja piilokolonialismin tunteminen ja tiedostaminen on tär-

keää, sillä vanhojen kolonialististen käytänteiden ei pitäisi enää kuulua arkeologi-

aan, ne ovat osa historiaa. 

Kulttuuriperintö, käsitteet, käyttö ja arvottaminen  

Kulttuuriperintödiskurssissa on tilaa monille perintökeskusteluille. Kulttuuriperin-

töprosessin aineellisten ilmentymien pohdinnan kautta olen tuonut esille, ettei ar-

keologiaa voi täysin erottaa perintödiskurssista. Arkeologinen tutkimus vaikuttaa 

kulttuuriperinnön arvottamiseen ja suojeluun. Havaintojeni mukaan arkeologinen 

perintö voi edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Ihminen jäsentää, kokee ja ra-

kentaa identiteettiään sekä näkemyksiään materiaalisuuden avulla. Näin arkeologi-

alla, menneisyyden materiaalisten jäännöksien ja kulttuurien tutkimusalana sekä 

tiedon tuottajana, on oleellinen osa kulttuuriperintöprosessissa. Tutkimukset osoit-

tavat, että suuri osa ihmisistä on kiinnostuneita menneisyyden perinnöstä. Yleisölle 

arkeologiassa ja perintökeskustelussa käytetty käsitteistö on kuitenkin usein vie-

rasta. Osallistaminen ja tiedon levitys ovat keinoja tutustuttaa ihmisiä arkeologi-

seen perintöön sekä mahdollistaa kulttuuriperintöprosessia. 

Muinaisesineistön laiton kaivu ja kauppa: vaikutukset arkeologiaan ja 

kulttuuriperintöön 

Tutkimukseni tuo esille muinaisesineillä, arkeologisella kulttuuriperinnöllä, tehdyn 

kaupan taustoja, laajuutta ja jatkuvuutta. Tutkimuksen kohteena olleet ’Lorestanin 

pronssit’ ovat olleet laittoman kaivun ja kaupan välineinä lähes vuosisadan ajan. 

Kaikista kansainvälisistä sekä paikallisista sopimuksista ja laeista huolimatta lait-

tomuuksia ei ole pystytty estämään. Keräilijöiden ja museoiden kiinnostus prons-

seihin innosti arkeologisiin tutkimuksiin. Tutkimukset toivat tietoa alueen mennei-

syydestä, mutta sen ohella ne lisäsivät muinaisesineiden rahallista arvottamista ja 

laittomia kaivauksia. Globaalissa mittakaavassa Lorestanin pronssiesineet ovat 
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vain yksi esimerkki lukuisien laittomasti kaivettujen ja kaupattujen muinaisesinei-

den joukossa. Arkeologisen kulttuuriperinnön tuhoamisen samoin kuin laittoman 

kaupan vähentämiseen tarvitaan avuksi asennemuutosta. Useat tutkijat ehdottavat 

monipuolista opetuksen ja suurelle yleisölle kohdistetun tiedon lisäämistä, mikä 

tarkoittaa laajapohjaista työskentelyä sen saavuttamiseksi. Ennen kaikkea muinais-

esineiden kysyntä on saatava vähenemään. Siinä keräilijät, välittäjät ja kauppiaat 

ovat pääosissa. Myös museoilla on tärkeä rooli menneisyyden kertomusten ja tie-

don välittäjänä laajalle yleisölle. Tekemäni kysely nuorille antaa viitteitä siitä, että 

nuoret luottavat museoihin ja arvostavat museoiden osuutta arkeologisen perinnön 

näyttelyssä ja suojelussa. Museot vaikuttavat yleisten asenteiden muodostukseen, 

joten eettisesti kestävin perustein tehdyillä näyttelyillä ja hankintapolitiikalla mu-

seot ovat esimerkkinä muille. 

Tulevaisuus – Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

Tutkimusta eri osapuolia osallistavista eettisistä yhteistyötavoista arkeologiassa 

tarvitaan lisää, samoin piilo- ja uuskolonialismin tutkimusta. Julkaisukäytäntöjen 

toimintatapoja, niiden eksklusiivisuutta, olisi syytä tarkastella syvemmin. Olisi et-

sittävä tasa-arvoisempia mahdollisuuksia julkaisuun ja tiedon jakamiseen paikalli-

sesti ja globaalisti, myös reuna-alueet huomioiden. Kulttuuriperintö ei ole vain 

menneisyyttä vaan se rakentaa tulevaisuutta; olisi oleellista tutkia ihmisten suhdetta 

kulttuuriperintöön, sitä miten perintöä arvotetaan, mitä se merkitsee ihmisille ja 

miten sitä hyödynnetään. Tutkimuksissa voidaan lähteä paikallisista selvityksistä, 

joista saadaan pohjaa laajempaan tarkasteluun. Vaikka tämän hetken tarpeet ja toi-

veet ovat tärkeitä, emme voi ajatella ainoastaan nykyisyyttä. Kulttuuriperinnön 

suojelun avulla on pidettävä avoinna mahdollisuus tulevaisuuden sukupolville 

päättää omista arvotuksistaan ja valinnoistaan. Tuhottu arkeologinen perintö on 

menetetty menneisyys ja tyhjä tulevaisuus. 
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9 Summary 

My research deals with the valuation of cultural heritage, data production practices, 

illegal trade in antiquities and colonialism in archaeology. The research material 

covers source literature, online material, questionnaires and observation on the sub-

ject. The material is examined and analysed from an ethical and historical perspec-

tive, mainly within a postcolonial theoretical framework. I highlight one-sided par-

adigms and operating practices in past research. Also the concepts of heritage dis-

course and the meanings of cultural heritage from a perspective of the general pub-

lic are examined. 

In my research, I discuss how colonial practices have had an impact in archae-

ology, research publications and their accessibility. These impacts extend widely to 

the appraisal and exploitation of material cultural heritage. Since the 19th century 

colonial practices, such as the export of archaeological data and objects from re-

search locations to overseas collections and centres of science, have had an adverse 

effect on the information available to locals about their ancient past and its heritage. 

The buying and selling of antiquities have contributed to an increase in the mone-

tary valuation of archaeological heritage. This in turn increases the looting of sites 

and, as a consequence, archaeological sites and material are destroyed. Looting is 

followed by the disappearance of the objects into private collections, which reduces 

the possibility to learn about cultural heritage. An example of this is the illicit trade 

in bronze artefacts in the region of Lorestan in Iran, which has been going on for 

almost a century. So-called ’Luristan bronzes’ are regularly on sale in Western an-

tiquities markets and widely on the Internet. I have studied their sale in the eBay 

antiquities site. From the 1036 objects surveyed only 119 had been given prove-

nance information, 710 had no information at all and 207 objects had some inexact 

or general reference to provenance (table 4). A lack of provenance tells, ultimately, 

about the object’s unknown origin. A lack of contextual information reduces ar-

chaeological objects to merely visual exhibits, even when they are in museums. 

Also, the concept of heritage is lost in the realm of trade, where monetary value is 

the priority. 

Collectors seem to value ancient objects for their uniqueness, historicalness, 

status and/or monetary value. However, people mostly value ancient objects as col-

lective heritage, which is shown by a number of studies. The survey I completed 

amongst upper secondary schools students in Oulu, Finland, also reinforces this 

conception. The majority of the 230 survey respondents (c. 57%) felt that antiqui-

ties belong in the public domain, accessible to the general public and researchers 
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alike (figure 2). It is noteworthy that the students (68%) also responded that they 

thought more information about heritage was needed (see appendix, figure 5). 

Lately, archaeology’s role in the heritage process has been questioned, and ma-

teriality has been seen as secondary to immaterial conceptions of heritage. However, 

I see them intertwined: tangible heritage has always intangible aspects and intangi-

ble heritage manifests itself through or with the help of material forms. Archaeol-

ogy is about understanding human beings and their past from material culture. 

Knowledge gained through archaeological studies helps to know, value and connect 

to one’s heritage, which in turn aids to safeguard archaeological sites and heritage. 

This, in spite of some recent discussions and criticism, I feel is an objective to be 

pursued. 

The appreciation of archaeological heritage requires, among other things, the 

accessibility of information received from archaeological investigations, which 

also means informing and publishing in the languages of research areas. A lack of 

research literature published in local languages concerns various regions where Eu-

ropeans have conducted archaeological projects. A case study of Iran reveals that 

from archaeological excavations conducted by foreign researchers (from the late 

19th century to the 1980) comparatively few were published in Persian, which has 

been a disadvantage not only to local researchers but especially to the public at 

large. Even during the most active period of foreign archaeological projects in the 

1960s and 1970s, the majority of the research was published only in European lan-

guages. However, last two decades have seen quite a few translations of the earlier 

studies of western scholars by Iranian archaeologists.  

More research on various conceptions about heritage in diverse regions and 

societal levels is needed. Also information about the different aspects of the trade 

would be useful to help to counter the illicit trade of archaeological objects. A 

change in the attitude towards the trade is required, and education about these issues 

should be increased to raise the awareness. 

For archaeologists, to disseminate and advance the knowledge of the past and 

its heritage should be a common goal. The diversity of research and interpretations, 

inclusive participation of community and other stakeholders in the data production, 

and the wider dissemination of information broaden the impact of knowledge ac-

quired. These processes increase the interest in the past and the protection of its 

heritage, and provide opportunities for the general public to participate in the cul-

tural heritage process. Furthermore, owing to present comprehensive heritage dis-

cussions, heritage has become a wide and inclusive concept in which there is room 

for various heritages. Archaeological heritage, which is important locally, does not 
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exclude the possibility for a heritage to be significant as national heritage, neither 

does it exclude the possibility of it being considered as world heritage. After all, 

though experienced subjectively, heritage is a collective practice. 
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Liite 1 

Kuviot 3–6 (luku 6.1). Figures 3–6 for the article Disseminating the Archaeological 

Knowledge - Increasing Awareness of Cultural Heritage, p. 128.  

Kuvio 3. What does cultural heritage mean to you? 

Kuvio 4. Where have you got information about cultural heritage and archaeology? 
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Kuvio 5. Do you think more information and education about cultural heritage and ar-

chaeology is needed? 

 

Kuvio 6. How/by what means would information about heritage and archaeology be best 

conveyed to the public? 
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