
  

 
 

 

 

Jännitysnäytelmä keskellä kaupunkia  
Kaupunkiarkeologian tulkintakehykset Kalevan, Turun Sanomien sekä 

Helsingin Sanomien sanomalehtikirjoittelussa vuosina 2001–2010 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

          Oulun yliopisto 

     Humanistinen tiedekunta 

                Tiedeviestinnän maisteriohjelma 

                   Pro gradu -tutkielma 

   Oulu 2013    

             Marika Hyttinen                                              

           



SISÄLLYS 
 

1 JOHDANTO………………………………………………………………………………..3   
 1.1 Media arkeologisen tiedon välityskanavana……………………………………………4 

  1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset, metodi ja tutkimusaineisto……………….7 
  1.3 Tutkielman rakenne……………………………………………………………………10 

2 KAUPUNKIARKEOLOGIA……………………………………………………………..11 
 2.1 Historiallisen ajan arkeologiasta kaupunkiarkeologiaan………………………………11 
  2.2 Mitä on kaupunkiarkeologia?.........................................................................................11 

3 TUTKIMUSAINEISTO…………………………………………………………………...15 
 3.1 Tutkimusaineiston esittely ja valintaperusteet…………………………………………15 

    3.2 Tutkimusaineiston keruu……………………………………………………………….16 
  3.3 Rajaukset……………………………………………………………………………….17 
  3.4 Lukijakommentit……………………………………………………………………….19 

4 KAUPUNKIARKEOLOGIAA KÄSITTELEVIEN JUTTUJEN MÄÄRÄ 
SANOMALEHDITTÄIN………………………………………………………………….20 

 4.1 Turun Sanomat…………………………………………………………………………20 
 4.2 Kaleva………………………………………………………………………………….21 
 4.3 Helsingin Sanomat……………………………………………………………………..22 
         4.4 Kalevan vuosien 2009 ja 2010 lukijakommenttien määrä……………………………..23  

5 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA JA TUTKIMUSMETODIT…………….25 
  5.1 Kehyksen käsite ja kehysanalyysi……………………………………………………...25 
  5.2 Mediakehysten vaikutus suuren yleisön tulkintoihin…………………………………..31 
  5.3 Tulkintojen tuottaminen internetin keskustelukulttuureissa…………………………...33 
  5.4 Arkeologia ja media – aiempia tutkimustuloksia……………………………………...35 
 6 KAUPUNKIARKEOLOGIAN KEHYKSET SANOMALEHDISSÄ……………………40  
 6.1 Kehysanalyysin vaiheet………………………………………………………………..40 
 6.2 Kehysten evaluointi……………………………………………………………………42 
 6.3 Tulokset………………………………………………………………………………..42 
 6.4 Viihde………………………………………………………………………………….44 
 6.4.1 Viihteen kehyksen lukijakommentit…………………………………………………49 
 6.5 Kiista…………………………………………………………………………………...50 
 6.5.1 Kiistan kehyksen lukijakommentit…………………………………………………..55 
 6.6 Suojelu…………………………………………………………………………………58 
 6.6.1 Suojelun kehyksen lukijakommentit…………………………………………………62 
 6.7 Paikallisuus…………………………………………………………………………….64 
 6.7.1 Paikallisuuden kehyksen lukijakommentit…………………………………………..66 

7 YHTEENVETO……………………………………………………………………………68 
LÄHTEET…………………………………………………………………………………...71 
LIITEET……………………………………………………………………………………...78 
Liite 1. Kalevan, Turun Sanomien ja Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologiaa käsittelevien 
lehtijuttujen otsikot vuosina 2001–2010. 
Liite 2. Kalevan, Turun Sanomien ja Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologian 
tulkintakehykset vuosina 2001–2010. 



 3

1 JOHDANTO                       

                                                            

Pro gradu -tutkielmani käsittelee kaupunkiarkeologiaa koskevaa sanomalehtikirjoittelua 

Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa sekä Kalevassa vuosina 2001–2010. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, millaisia tulkintakehyksiä kaupunkiarkeologia saa lehtikirjoittelussa. 

Toisena päämääränä oli tarkastella Kalevan internet-sivuilla vuosina 2009–2010 ilmestyneiden 

kaupunkiarkeologiaa käsittelevien juttujen lukijakommenttien kautta, millaisia tulkintoja suuri 

yleisö tekee kaupunkiarkeologiasta uutisjuttujen pohjalta. 

 

Tässä tutkimuksessa kaupunkiarkeologialla tarkoitetaan arkeologisen tutkimuksen osa-aluetta, 

jossa arkeologisin menetelmin tutkitaan Suomessa ennen 1700–lukua perustettuja kaupunkeja. 

Kaupunkiarkeologiaa koskevat kysymykset ja kaupunkiarkeologinen tutkimus ovat Suomessa 

nousseet pinnalle 1980-luvulla ja voimistuneet 1990- ja 2000-luvuilla kaupunkien voimakkaan 

kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen myötä. Tutkimusta on viime vuosina tehty erityisesti 

Länsi- ja Etelä-Suomen kaupungeista Turussa, Porissa Naantalissa ja Raumalla. Pohjois-Suomen 

osalta kaupunkiarkeologisia tutkimuksia on toteutettu Oulussa, Torniossa, Raahessa, Kokkolassa 

sekä Kajaanissa. Vaikka työtä vanhan säilyttämisen ja uuden rakentamisen yhteensovittamiseksi 

on tehty, syntyy edelleen ristiriitoja museoviranomaisten ja rakennuttajien välillä. Usein 

kaupunkiarkeologiset kohteet sekä niiden suojelulliset ja tutkimukselliset intressit on nähty 

lähinnä kaupunkikeskustojen kehityksen pysäyttävänä tekijänä. (Niukkanen 2004, 7.) 

Erimielisyyksiä ovat aiheuttaneet myös tutkimuskustannukset ja niiden jakautuminen.  

 

Sanomalehtiä pidetään hyväksytyimpänä joukkoviestinnän kulutusmuotona, koska niihin 

yhdistetään valistuneisuus ja välttämättömyys. Sanomalehtien lukemista voidaan pitää yhteiseen 

julkiseen elämään osallistumisena. (Kunelius 2003, 112.) Kaupunkiarkeologia näkyy mediassa 

erityisesti kesäaikaan, jolloin kaivaustutkimuksia pääsääntöisesti toteutetaan. Paikallismedioista 

sanomalehdet ovat tärkeitä paikallisuutisten välittäjä (Huovila 2001, 7). Se mikä kiinnostaa 

lukijoita, kiinnostaa myös mediaa. Olen seurannut kaupunkiarkeologista tutkimusta koskevaa 

lehtikirjoittelua jo useampia vuosia. Toimin kaupunkiarkeologiaan erikoistuneena kenttätutkijana 

ja olen työni puolesta usein tekemissä median, lähinnä sanomalehtien, kanssa. Lehtikirjoittelu on 

pääosin asiallista ja kiinnostavaa, mutta toisinaan se korostaa tutkimuksen kannalta aivan 

toisarvoisia seikkoja. Kaivauksilla vierailleet kaupunkilaiset ovat myös kertoneet tulkintoja ja 

mielipiteitä kaupunkiarkeologiasta ja sen merkityksestä. Enimmäkseen asenteet ovat positiivisia, 

mutta myös kielteisyyttä tutkimusta kohtaan on ilmennyt. 
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Kiinnostukseni tutkimusaiheeseen heräsi vuonna 2009, jolloin aloitin tiedeviestinnän 

maisteriopinnot täydentääkseni asiantuntijaosaamistani. Opintojeni myötä kiinnostuin median 

näkökulmasta kaupunkiarkeologiaan. Tutustuminen median toimintatapoihin sai minut 

pohtimaan uutisjuttuja ja niiden teemoja. Erityisesti uutisjournalismin luonne todellisuutta 

rakentavana tekijänä ja tätä kautta yhteiskunnallisten ja kulttuuristen arvojen ja normien 

ylläpitäjänä, sai minut miettimään sanomalehtikirjoittelua ja sen vaikutusta suuren yleisön 

tulkintoihin. Millaista todellisuutta media jäsentää kaupunkiarkeologiasta suurelle yleisölle? Entä 

millaisia tulkintoja yleisö tuottaa uutisoinnin pohjalta? Näistä kysymyksistä muodostunut 

problematiikka muodostuikin tutkimukseni tärkeimmäksi ponnistuskohdaksi. 

 

1.1 Media arkeologisen tiedon välityskanavana  

 

Yleensä hyvinvointiyhteiskuntaan liitetään kulttuurihistorialliset arvot sekä niiden 

ymmärtäminen ja arvostaminen. Henkiset ja aineelliset arvot määrittävät sen, mitkä asiat 

kullekin kansalaiselle ovat tärkeitä ja arvokkaita. Yleisön käsitys arkeologiasta on moninainen. 

Arkeologia näyttäytyy etsiväntyönä ja menneisyyden palapelin kokoamisena, identiteetin 

vahvistajana tai vaikkapa kiistakapulana kulttuuriperinnön suojelussa. Arkeologisten 

kerrostumien ja kohteiden arvo ja merkitys ei kuitenkaan ole ilmiselvä kansalaisille.  Ne vaativat 

tulkintaa, kertomuksia sekä valistusta saavuttaakseen yleisön tietoisuuden. (Jameson & al. 2007, 

1-2.) 

 

Medialla on tärkeä osuus arkeologian, myös kaupunkiarkeologian, julkisuuskuvan 

muodostamisessa. Vaikka media on arkeologialle tärkeämpi kuin arkeologia medialle (Fowler 

2007, 89), arkeologia kiehtoo ja koskettaa suurta yleisöä (Holtorf 2005, 1; Scherzler 2007, 193). 

Suuren yleisön kiinnostus tekee aiheesta myös mediaa kiinnostavan. Toimittajan ja tutkijan 

intressit uutisen rakentamiseen ovat lähtökohtaisesti erilaiset. Asiat ja yksityiskohdat, jotka ovat 

tärkeitä tutkijalle, eivät välttämättä ole samaa journalistille ja päinvastoin. (Scherzler 2007, 190.) 

Median välittämä kuva arkeologiasta ei aina vastaa sitä, mitä arkeologit haluavat tai pyrkivät 

suurelle yleisölle antamaan (esim. Nyholm 2012, 51; Wickholm 2007, 29-31). 

 

Valtaosa suuresta yleisöstä hankkii tietonsa yksinomaan mediasta (Nelkin 1987, 2; Scherzler 

2012, 77). Medianäkyvyyden kautta on mahdollista kasvattaa yleisön tietoutta ja arviointikykyä 

asioista. (Scherzler 2007; Kulik 2007, 124.) Mielikuvat arkeologiasta ovat massaviihteen 
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ansiosta varsin positiivisia (Nyholm 2012, 48). Tästä huolimatta kaupunkiarkeologia koetaan 

päättäjien ja suuren yleisön taholta usein negatiivisena asiana. Kielteisyyden on arveltu johtuvan 

osin siitä, ettei oman kaupungin arkeologista arvoa tunneta. Tutkimustulosten laajaa 

tiedottamista on pidetty tärkeimpänä keinona positiivisen asennemuutoksen saavuttamisessa 

(Haggrén & al. 1999, 38). Yhtenä ratkaisuna on myös nähty se, että tutkijat panostaisivat 

viestinnän laatuun entistä enemmän. Pelkästään tutkijoiden panos ei kuitenkaan riitä takaamaan 

viestinnän onnistumista, koska myös medialla on siinä tärkeä rooli. (Lavento 2007, 44). 

Medianäkyvyys ei kuitenkaan automaattisesti lisää yleisön kiinnostusta tai hyväksyntää 

arkeologiaa kohtaan. Tietoisuuden myötä kasvaa myös kriittisyys. Kohentuneen arvostelukyvyn 

myötä yleisö pystyy paremmin arvioimaan tieteenalaa ja sen tutkimustuloksia. (Scherzler 2007.) 

 

Joidenkin näkemysten mukaan tiedeuutisoinnin tulisi olla kantaaottavaa ja arvioivaa, ei 

objektiivista ja neutraalia. Koska media ei perehdy uutisaiheisiin riittävästi, aiheen käsittely jää 

usein pintapuoliseksi. Kriittisyyden sijaan tiedeuutisoinnissa korostuvat värikkyys ja viihde. 

Myös arkeologisessa uutisoinnissa käytetään viihteellisiä elementtejä, kuten esimerkiksi 

populaarikulttuurista tuttuja mielikuvia. Tällöin asiat näyttäytyvät stereotypioita, tunteisiin 

vetoavina ja joskus myös liioiteltuina. (Scherzler 2007, 190-193). Journalistisesta maailmasta on 

kohonnut kritiikkiä uutisvalintoja ohjaavista ja uutisoinnin välittämistä arvoista. Uutisen 

tarkoitus on antaa tietoa, ei ylläpitää ennakkoluuloja. (Sipola 1988, 97.) Vääristyneet mielikuvat 

ja niiden käyttö arkeologisessa uutisoinnissa saattavat harhaanjohtaa suurta yleisöä (Fagan & 

Rose 2003, 170-171).  

 

Suuren yleisön huomiota voi olla vaikeaa saavuttaa. Ei ole olemassa yhtenäistä, homogeenista 

yleisöä (Holtorf 2007a, 150), vaan se muodostuu taustoiltaan erilaisista ryhmistä, joita 

määrittävät esimerkiksi ammatilliset, koulutukselliset sekä uskonnolliset intressit. Suuren yleisön 

mielipiteet muodostuvat suurimmaksi osin henkilökohtaiseen kokemukseen, olettamuksiin, 

arvoihin, epäilyksiin ja uskomuksiin. Suuren yleisön ja tieteen välinen dialogisuus voikin olla 

vaikea saavuttaa. (Scherzler 2007, 189.) 

 

Kiinnostus arkeologian ja median suhteeseen sekä arkeologian julkisuuskuvaan on kasvanut 

tieteenalan sisällä. Vuoden 2006 arkeologipäivien yhtenä aiheena oli Arkeologi(a) ja media1 

sekä vuoden 2007 yhteispohjoismaisessa kontaktseminarissa2 yleisöarkeologia (public 

                                                 
1 Arkeologipäivät 2006 – Arkeologia(a) ja media. Mikä on muinaisjäännös? 
2 http://www.sarks.fi/index.html, seuran internet-sivustot. Luettu 7.2.2013 
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archaeology) ja arkeologian julkisuuskuva. Arkeologipäivillä käsiteltiin arkeologisen 

tutkimuksen merkitystä suurelle yleisölle (Partanen 2007), arkeologin ja median kohtaamista 

(Lavento 2007; Moring 2007) sekä arkeologian kuvia Helsingin Sanomissa ja 

Hufvudstadsbladetissa (Wickholm 2007). Yhteispohjoismaisessa kontaktseminarissa kuultiin 

esitelmiä muun muassa aistien hyödyntämisestä arkeologisten esineiden museonäyttelyissä 

(Gjerde 2007), arkeologian julkisuuskuvasta (Bauer 2007), arkeologisesta viihdekirjallisuudesta 

(Flatstrand 2007) sekä arkeologian popularisoinnista tarinankerronnan kautta (Harvig 2007). 

Arkeologian mediakuvasta sekä arkeologian uutisoinnista sanomalehdissä on tutkittu 

muutamissa opinnäytetöissä (Järvinen 1998; Salo 2008; Harjula 2009). Lisäksi arkeologian 

yleistajuistamisesta, tiedeviestinnästä ja julkisuuskuvasta on Suomessa kirjoiteltu vilkkaasti alan 

foorumeilla (esim. Äikäs 2009; Lehtola 2011; Lehtola 2012; Nyholm 2012). Kansainvälistä 

tutkimusta on tehty arkeologian popularisoinnin piirissä. Esimerkiksi arkeologian 

representaatioita ja julkisuuskuvaa mediassa on tutkittu (Welinder 1987; Welinder 1997; Holtorf 

2004; Holtorf 2005; Holtorf 2007a; Holtorf 2007b; Bauer 2007; Scherzler 2012). Myös median 

ja arkeologien kohtaamisesta on kirjoitettu (Fagan & Rose 2003; Scherzler 2007).  

 

Aiempi tutkimus on tarkastellut arkeologian ja median suhdetta yksinomaan arkeologian 

näkökulmasta. Tutkimusaiheita ovat olleet median ja arkeologian kohtaaminen sekä arkeologian 

popularisointi. Tutkimusta on tehty myös tieteenalan julkisuuskuvasta. Tämä tutkimus poikkeaa 

aiemmasta siinä, että aihetta tarkastellaan nimenomaan median näkökulmasta. Tosin taustastani 

johtuen myös arkeologinen näkemys kulkee väistämättä sivujuonteena mukana. Toisekseen 

tutkimus keskittyy yleisen arkeologian sijaan kaupunkiarkeologisen uutisoinnin tutkimiseen. 

Kaupunkiarkeologinen tutkimus on lisääntynyt 2000-luvulta alkaen kaupunkikeskustojen 

uudistumispaineiden myötä. Aiheen yhteiskunnallinen relevanssi on kiistaton. Tilanteessa, jossa 

kaupunkien arkeologiset kerrostumat ovat huolestuttavasti vähentyneet, tutkimuksen ja suojelun 

merkitys korostuvat. Kaupunkilaiset ovat vaarassa menettää lopullisesti mahdollisuuden saada 

arkeologista tietoa kaupunkinsa historiasta (Haggrén & al. 1999, 33). Tavoitteena onkin ollut 

löytää tasapaino uuden rakentamisen ja vanhan säilyttämisen välille (Niukkanen 2004, 6-7). 

Yhteiskunnallisesti merkitykselliseksi nousee se, mitä näkökulmia media nostaa 

kaupunkiarkeologiasta ja sen merkityksestä esille. Media valitsee julkisuuteen nousevat asiat 

ilmiöt. Uutisvalintojen kautta media voi vaikuttaa yleisön arvoihin legitimoimalla tai 

kritisoimalla julkisia toimintatapoja. (Nelkin 1987, 11.)  
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1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset, metodi ja tutkimusaineisto 

 

Työni tavoitteena oli selvittää, millaisia tulkintoja kolmen sanomalehden lehtikirjoittelu esitti 

kaupunkiarkeologiasta vuosina 2001–2010. Tarkoituksena oli löytää tutkimusmateriaalista 

perusjäsennyksiä eli kehyksiä sekä tarinallisia konventioita, joiden avulla tutkin 

kaupunkiarkeologiasta muodostunutta kuvaa. Lisäksi tarkastelin internetissä annettujen 

lukijakommenttien kautta, millaisia tulkintoja suuri yleisö muodosti kaupunkiarkeologiasta 

median ehdottamien kehysten ja tarinoiden pohjalta. 

 

Keskeisiksi tutkimusongelmiksi nousivat seuraavat kysymykset: 

• Millaisia tulkintakehyksiä sanomalehtikirjoittelussa käytetään kaupunkiarkeologisessa 

uutisoinnissa? 

• Millaista kuvaa kehykset jäsentävät kaupunkiarkeologiasta? 

• Mikä tulkintakehys nousee hallitsevaksi?  

• Vaikuttaako sanomalehden tarjoama tulkintakehys lukijakommenteissa tuotettuihin 

tulkintoihin?   

• Millaisia tulkintoja suuri yleisö tuottaa lukijakommenteissaan kaupunkiarkeologiasta?  

 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin kehysanalyysin, joka on viestinnäntutkimuksessa paljon käytetty 

laadullinen tekstianalyysimenetelmä. Mediatutkimuksessa kehyksen käsitettä käytetään 

apuvälineenä journalistisen maailman hahmottamisessa ja viestin vastaanoton analyysissä. 

(Karvonen 2000.) Kehysanalyysi (frame analysis) perustuu sosiologi Erwing Goffmanin 

luomalle kehyksen (frame) käsitteelle. Goffmanin mukaan arkipäivän kokemuksen 

järjestämiseksi on luotava tilannemääritelmä kysymällä: ”Mitä täällä tapahtuu?” (Goffman 1986, 

1974). Kysymyksen kautta pyrimme ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Tilannemääritelmän 

avaimena toimii kehyksen käsite. (Puroila 2002, 44-45.) Tarkastelemalla tilannetta tietyn 

kehyksen kautta, määritämme sille luonteen ja merkityksen. Journalismin näkökulmasta 

kehyksen voidaan katsoa olevan ”organisoiva idea”, jonka pohjalta toimittajat tulkitsevat ilmiöitä 

tai tapahtumia. (Väliverronen 1996, 108-109). Uutistoiminnan kehykset rakentuvat 

perustarinoiden, metaforien sekä myös retoristen valintojen kautta. Kun aihetta käsitellään 

jatkuvasti saman kehyksen kautta, uutisoinnin voidaan nähdä muodostuvan eräänlaiseksi 

jatkokertomukseksi (Väliverronen 2007, 51). 
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Valittu kehys ehdottaa kansalaiselle tiettyä lukutapaa tai näkökulmaa uutiseen. (Väliverronen 

1996, 108-109). Julkisuudessa vakiintuneet tulkintakehykset pysyvät pinnalla kansalaisten 

keskuudessa, koska populaareihin tulkintoihin on helppo tarttua. Media voi näin vaikuttaa 

kansalaismielipiteeseen pitämällä jatkuvasti yllä tiettyjä tulkintakehyksiä. (Karvonen 1999, 88.) 

Yleisö tekee asioista ja uutisista omakohtaisia tulkintoja median esitysten ja tulkintojen kautta 

(Karvonen 1999, 78). Suuri yleisö ei kuitenkaan ole tulkintojen passiivinen vastaanottaja, joka 

tulkitsee asiat täsmälleen samoin kuin media (Zupko 1995). Suuri yleisö voidaan nähdä 

pikemminkin aktiivisena lukiessaan ja tulkitessaan median tekstejä. Tulkintaan vaikuttavat 

sosiodemografisten tekijöiden ohella myös kansalaisen kulttuuriset resurssit. (Kunelius 2003, 

236-237). Myös internetin keskustelukulttuureissa käytetään erilaisia tulkintakehyksiä viestien 

tulkitsemisessa. Verkkokeskustelu sitoutuu verkon ulkopuoliseen maailmaan ja järjestykseen eli 

kulttuurisiin, poliittisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Puhetavat, jotka 

heijastavat muuan muassa ulkopuolista maailmaa ja sen järjestystä, ilmentävät keskustelussa 

tulkintaa. (Arpo 2005, 69.) 

 

Tutkielmani pohjaa sosiaalikonstruktivistiseen viitekehykseen. Tietoteorian mukaan kaikki 

ihmisen tieto todellisuudesta on rakentunutta. Se rakentuu tietystä näkökulmasta käsin ja tiettyä 

käytäntöä varten. Tieto on myös kulttuurisidonnaista. Konstruktivistisesta näkökulmasta voidaan 

todeta, että todellisuus on kulttuurinen luomus, jota ylläpidetään, korjataan ja muunnetaan 

viestinnällä. (Kunelius 2003, 16.) Mediatutkimuksessa käytettävä kehyksen käsite korostaa 

journalismin luonnetta ”rakennettuna todellisuutena”. Uutistoiminnalla välitetään sekä 

rakennetaan kuvia todellisuudesta. (Väliverronen 1996, 108.) Tämän tutkielman lähtökohtana 

onkin sosiaalikonstruktivismin mukainen näkemys, joka korostaa journalismin luonnetta 

todellisuutta tuottavana tekijänä. 

 

Tutkimukseni aineistolähteeksi valitsin medioista sanomalehdet, joiden tiesin sisältävän runsaasti 

tutkimusmateriaalia. Televisio ja radio jäivät medioina pois, koska niistä aineiston kerääminen 

kymmenen vuoden ajalta olisi ollut haastavaa. Lisäksi aineisto olisi todennäköisesti kasvanut 

liian laajaksi ja hallitsemattomaksi kokonaisuudeksi, jos television ja radion 

kaupunkiarkeologiaa koskeva materiaali olisi otettu mukaan tutkimukseen. Sähköisestä mediasta 

olen hyödyntänyt ainoastaan internetiä, jota olen käyttänyt hyväksi aineiston keräämisessä. 

Internet osoittautui erinomaiseksi apuvälineeksi nopeutensa ja käytettävyytensä ansioista.  
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Tutkimusaineisto on kerätty Kalevan, Turun Sanomien ja Helsingin Sanomien verkkoaineistoista 

vuosilta 2001–2010. Lehtien valintaa perustelen ajatuksella saada mahdollisimman kattava kuva 

kaupunkiarkeologisesta uutisoinnista. Lisäksi kolmen eri sanomalehden juttumateriaalin 

tarkastelu mahdollisti vertailun uutisoinnin määrässä sekä käytetyissä kehyksissä. 

Lukijakommenttien osalta aineisto on kerätty Kalevan internet-sivuilla vuosina 2009–2010 

ilmestyneistä jutuista. Muiden lehtien verkkoaineistot eivät sisältäneet lukijakommentteja ja 

Kalevastakin kommentit olivat löydettävissä ainoastaan kyseisiltä vuosilta. Kommentoitujen 

juttujen ja kommenttien määrä oli kuitenkin suhteellisen suuri, joten pystyin ottamaan ne 

mukaan tutkimukseen ja tekemään niistä tutkimusaiheeni kannalta relevantteja ja yleisluontoisia 

johtopäätelmiä.  

 

Helsingin Sanomat on Suomen laajalevikkisin lehti ja edustaa samalla valtakunnallista sekä 

Etelä-Suomen mediaa. Turun Sanomat valikoitui mukaan edustamaan Länsi-Suomen 

näkökulmaa. Suomen vanhimpana kaupunkina Turussa on vilkas kaupunkiarkeologinen 

tutkimustoiminta sekä muun muassa tieteenalaan ja sen tutkimustuloksia esitteleviä museoita. 

Kaleva otettiin mukaan Pohjois-Suomen median edustajana. Oulussa on toteutettu viime vuosina 

runsaasti kaupunkiarkeologisia tutkimuksia johtuen kaupunkikeskustan uudistamishankkeista.  

 

Kaupunkiarkeologiaa käsittelevästä sanomalehtiuutisoinnista etsittiin käytetyt tulkintakehykset 

kehysanalyysin keinoin sekä tarkastelemalla juttujen tarinallisia rakenteita. Jutut jaettiin 

kehysryhmiin saatujen tulosten perusteella. Juttuihin liittynyttä kuvitusta käytettiin analyysin 

apuvälineenä Kalevan ja Turun Sanomien osalta aina kun mahdollista. Helsingin Sanomien 

verkossa ilmestyneissä jutuissa ei esiintynyt kuvitusta lainkaan. Lopuksi tarkastelin Kalevan 

vuosien 2009 ja 2010 kaupunkiarkeologiaa käsittelevien juttujen lukijakommenteissa tuotettuja 

tulkintoja kaupunkiarkeologiasta suhteessa sanomalehtijuttujen ehdottamiin tulkintoihin.   

 

Tutkimuksen pääpaino oli laadullisessa analyysissä, jonka keskiössä oli juttujen 

kehysanalyyttinen tulkinta. Havaintoaineiston erot ovat laadullisessa analyysissä keskeisiä. 

Niiden perusteella saadaan vihjeitä, ”mistä jokin asia johtuu tai mikä tekee asian 

ymmärrettäväksi”. (Alasuutari 2011, 43.) Valitsin tutkimusmenetelmäksi laadullisen 

menetelmän, koska tavoitteena oli tutkia merkitysrakenteita, joista käsin ihmiset jäsentävät 

asioista. Tällöin aineistoksi soveltuu parhaiten tekstimateriaali ja sen laadullinen analysointi 

(Alasuutari 2011, 83). Tutkimusmetodeista kehysanalyysi soveltui tutkimukseeni mielestäni 

hyvin. Metodin avulla voidaan tutkia ilmiöille tai asioille annettuja erilaisia kehyksiä, jotka 
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paljastavat asioista uusia puolia tai näyttävät ne kokonaan uudessa valossa. Kehyksen käsitteessä 

painottuu myös strukturalistinen juonne, jonka mukaan toimijat eivät voi luoda omaa 

tulkintaansa vapaasti, vaan merkitystulkintaan vaikuttavat myös kulttuurissa olevat kehykset, 

joiden valossa ilmaisut saavat merkityksensä ja tulkintansa. (Alasuutari 2011, 181.)  

 

Tutkimukseeni kuuluu myös lyhyt määrällinen osuus, jolla taustoitan tutkimusaihetta 

tarkastelemalla lehtien vuosittaista ja kuukausittaista juttumäärää.  Kyse ei kuitenkaan ole 

määrällisestä analyysistä, vaikka käyn aineistoa kvantifioiden läpi vertailemalla kolmen eri 

lehden kaupunkiarkeologiaa käsittelevien juttujen määrää sekä vuosi- että kuukausitasolla. 

Aineiston määrällisessä osuudessa ei pyritä syvälliseen analyysiin, vaan tarkoituksena on 

selkeyttää tutkimuksen taustaa ja lähtökohtia. Suppea lehtijuttujen määrällinen tarkastelu 

kartoittaa kaupunkiarkeologisen tutkimuksen näkyvyyttä sanomalehdissä, mikä on olennaista 

selvittää laadullisen analyysin pohjaksi.  

 

1.3 Tutkielman rakenne 

 

Pro gradu -tutkielmani toisessa luvussa käydään läpi kaupunkiarkeologian määritelmiä ja siihen 

liittyvään terminologiaan. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimusaineiston, sen 

keräämisprosessin sekä aineiston rajaukset. Neljännessä luvussa tutkimusta taustoitetaan 

käsittelemällä aineistoa määrällisesti. Viides luku pitää sisällään tutkimuksen teoreettisen taustan 

ja tutkimusmetodin esittelyn. Luvussa tutustutaan kehyksen käsitteeseen sekä käydään läpi 

median uutistoimintaan liittyvää asioiden ja ilmiöiden kehystämistä journalistisesta 

näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan mediakehysten vaikutusta suuren yleisön tulkintoihin sekä 

suuren yleisön tulkintojen tuottamista internet-keskusteluissa. Tämä on tarpeen, koska tutkin 

myös Kalevan internet-sivujen lukijakommenteissa tuotettuja tulkintakehyksiä 

kaupunkiarkeologiasta. Luvun lopuksi esitellään aikaisempaa tutkimusta arkeologiasta mediassa 

sekä arkeologian ja median suhteesta. Kuudennessa luvussa esittelen kehysanalyysin tulokset eli 

sanomalehtikirjoittelussa esiintyneet kaupunkiarkeologian tulkintakehykset sekä käyn läpi 

Kalevan verkkosivuilla vuosina 2009–2010 lukijakommenteissa tuotetut tulkinnat 

kaupunkiarkeologiasta. Viimeisessä luvussa tulokset on koottu yhteen ja pohdittu mahdollisia 

jatkotutkimuskysymyksiä. 
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2 KAUPUNKIARKEOLOGIA                   

 

2.1 Historiallisen ajan arkeologiasta kaupunkiarkeologiaan 

 

Arkeologinen tutkimus voidaan ryhmitellä useisiin osa-alueisiin. Tavallisimmat perusteet 

ryhmittelylle ovat kronologia, tematiikka tai metodologia. Käytännössä ryhmät kuitenkin 

lomittuvat keskenään. (Lavento 2008, 19.) Esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologian 

välille on mahdollista vetää raja aikaan ja historiallisiin lähteisiin perustuen. Tosin rajat 

vaihtelevat huomattavasti eri alueilla. (Lavento 2008, 23).  Esihistoriallisella ajalla tarkoitetaan 

aikaa, jolta ei ole säilynyt kirjallista aineistoa. Tietoa haetaan tutkimalla materiaalista kulttuuria. 

(Lavento 2008, 21.) Historiallisen arkeologian, tai historiallisen ajan arkeologian, voidaan 

yksinkertaisimmillaan määritellä olevan historiallisia lähteitä tuottaneen ajanjakson tutkimusta 

arkeologisin menetelmin (Taavitsainen 1999, 8). Historiallinen arkeologia voidaan määritellä 

myös muilla tavoin, esimerkiksi Yhdysvalloissa puhutaan modernin maailman arkeologiasta. 

Tällöin käsite ymmärretään prosessiksi kronologisten tai muiden ryhmittelyperusteiden sijaan: 

miten menneisyydessä tapahtuneet prosessit ovat vaikuttaneet ja muokanneet nykyisyyttä, miten 

tähän on tultu. Tutkimusasetelma voidaan kääntää myös ympäri, ja pohtia kuinka menneisyyttä 

ymmärretään nykyisyyden näkökulmasta. (Hall & Silliman 2006, 1-2.) Historiallisen ajan 

arkeologinen tutkimus on edelleen jaettu eri ajanjaksoihin tai temaattisiin kokonaisuuksiin, kuten 

esimerkiksi keskiajan arkeologiaan, teollisuusarkeologiaan ja kaupunkiarkeologiaan (Lavento 

2008, 23).   

 

2.2 Mitä on kaupunkiarkeologia? 

 

Kaupunkiarkeologia tutkii nimensä mukaisesti kaupunkeja. Yleensä kaupunkiarkeologia 

mielletään arkeologian osa-alueeksi, joka tutkii historiallisen ajan kaupunkeja ja 

kaupunkikulttuureja. Toisaalta Kreikassa ja Turkissa sijaitsevat Euroopan vanhimmat kaupungit, 

jotka ovat peräisin pronssikaudelta eli esihistorialliseksi luokiteltavalta ajanjaksolta. Useiden 

Etelä- ja Keski-Euroopan kaupunkien juuret ulottuvat taas roomalaisajalle (0–400 jKr.) Pohjois-

Euroopan vanhimmat kaupungit on perustettu keskiajalla (Niukkanen 2004, 10-11). Arkeologisin 

menetelmin voidaan tutkia esimerkiksi kaupunkien kehitystä, elinkeinoja ja kaupunkilaisten 

arkea ja tuottaa tietoa, jota arkistolähteet eivät kerro. Tutkimuksen avulla kaupunki voi saada 

uutta historiallista identiteettiä tuottamalla asukkaille positiivisia elämyksiä. Arkeologinen 

tutkimus voi palvella myös matkailua.  (Niukkanen 2004: 6-7).  
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Tässä tutkimuksessa kaupunkiarkeologialla tarkoitetaan Suomessa tehtävää 

kaupunkiarkeologista tutkimusta ennen 1700-lukua perustettujen kaupunkien vanhimmalla 

kaupunkialueella, jota rauhoittaa muinaismuistolaki (295/1963)3. Näitä kaupunkeja tai niiden 

paikkoja on kaikkiaan 25 ja niistä vanhimmat ovat keskiaikaisia. Kaupungit on esitetty kuvassa 

1. Vaasa-ajalla (v. 1520–1617) perustettiin kaikkiaan viisi uutta kaupunkia, joista yksi oli Oulu. 

Suurin osa kaupungeista perustettiin Suurvalta-ajalla (v. 1617–1721), jolloin sai alkunsa 

kaikkiaan viisitoista kaupunkia. Kaikki kaupungit eivät ole säilyneet nykypäiviin saakka, vaan 

osa on lakkautettu tai siirretty uudelle paikalle. (Niukkanen 2004, 8-9.)  

 
Kuva 1. Suomen ennen 1700-lukua perustetut kaupungit (lähde: museovirasto 

<http://www.nba.fi/fi/Image/193/hikikaupungit.jpg>) 

 

Muinaismuistolaki rauhoittaa edellä mainituissa kaupungeissa ensisijaisesti isoonvihaan (v. 

1713–1721) mennessä rakennetun kaupunkialueen ja sen säilyneet kulttuurikerrokset4. 

Rauhoitus voidaan ulottaa koskemaan myös nuorempia alueita sekä nuorempia kaupunkeja, jos 

se katsotaan tutkimuksen kannalta merkitykselliseksi. (Niukkanen 2009, 23, 39). 1700-luvun 
                                                 
3 Muinaismuistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1963/19630295. 
4 Kulttuurikerros muodostuu maakerroksista, esineistä ja rakenteista. Ks. esim. 
<http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/historiallisen_ajan_perinto/kaupungit/kaupungiarkeo
logia> 
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lopun ja 1800-luvun kerrostumien suojelu on herättänyt keskustelua tieteenalan sisällä. 

Perinteisesti on ajateltu, että 1800-luvulta peräisin olevat historialliset lähteet ovat jo niin 

kattavia, että arkeologisen tiedon merkitys vähenee oleellisesti (Niukkanen 2004, 6). Nykyisin 

myös nuorempien, 1700-luvun lopun ja 1800-luvun, kerrostumien suojelua pidetään tärkeänä, 

jotta kaupunkeja voitaisiin tutkia kokonaisina kehitysprosesseina ja ymmärtää Suomen 

kaupunkikehitystä sekä uuden ajan modernisaatioprosessia. (Niukkanen 2004, 39; Herva & 

limaunu 2007, 84).  

at harvinaisia, koska 

hoituksen järjestäminen on erityisen haastavaa. (Niukkanen 2004, 30.)  

levien 

errostumien tutkimuksellinen merkitys on kasvanut sekä suojelulliset arvot korostuneet.  

                                                

Y

 

Museovirasto aloitti vuonna 2000 kaupunkiarkeologisen inventointiprojektin5, jonka tavoitteena 

oli arkeologisen perusselvityksen tekeminen Suomen Vaasa- ja Suurvalta-aikaisissa 

kaupungeissa. Inventointien avulla pyrittiin kaupungeissa määrittelemään ne alueet, joilla 

kulttuurikerrokset ovat todennäköisesti säilyneet. Selvityksen muita päämääriä olivat 

kaupunkiarkeologisen tutkimuksen ja suojelun periaatteiden määrittely ja toimintatapojen 

laatiminen tutkimuksen ja rakennuttamisen yhteensovittamiseksi (Niukkanen 2004, 6-7). Jos 

rakennushankkeita suunnitellaan inventoinnissa todennäköisesti säilyneiksi luokitelluille alueille, 

on kohteessa tehtävä tapauskohtaisesti määriteltäviä arkeologisia tutkimuksia. Tällaisia 

tutkimuksia, jotka toteutetaan rakennushankkeen takia siis muista kuin tutkimuksellisista 

lähtökohdista käsin, nimitetään pelastuskaivauksiksi. Suurin osa kaupungeissa tehdyistä 

arkeologisista tutkimuksista on juuri muinaismuistolain velvoittamia pelastuskaivauksia, joissa 

hankeen tilaaja korvaa tutkimuskustannukset muinaismuistolain 15 §:n nojalla. 

Tutkimuksellisista lähtökohdista toteutettavat tutkimuskaivaukset ov

ra

 

Kun tutkimukset on viety päätökseen, vapautuu alue pääsääntöisesti rakentamiselle. Tietyt alueet 

kuten puistot, joilla tiedetään sijaitsevan säilyneitä kulttuurikerroksia, voidaan rauhoittaa 

pysyvästi. Perusteina rauhoitukselle ovat tieto- ja elämysarvot (Niukkanen 2004, 37). Valtaosa 

maamme vanhojen kaupunkien kulttuurikerroksista on tuhoutunut jo viimeisen sadan vuoden 

aikana uudisrakentamisen seurauksena (Niukkanen 2001, 72). Tästä johtuen jäljellä o

k

 

 
5 Museoviraston internet  -sivuilta löytyvät kaikki tehdyt kaupunkiarkeologiset inventoinnit. 
<http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/historiallisen_ajan_perinto/kaupungit/kaupungiarkeo
logia> 

  



 14

Erityisesti Oulussa kaupunkirakentaminen on aiheuttanut paineita kaupunkiarkeologiselle 

tutkimukselle (Kallio & Lipponen 2007, 76). Kaupunkiarkeologisen inventoinnin myötä 

kaupunkiarkeologisen tutkimuksen määrä on kasvanut moninkertaiseksi aiempaan verrattuna. 

(Kallio-Seppä 2012, 46.) Tilanne, jossa kaupunkien arkeologiset kerrostumat kaivetaan ylös 

rakennuspaineiden takia, on haasteellinen. Suuntaus ei ole kestävä kaupunkiarkeologisesta 

näkökulmasta. Esimerkiksi Oulussa ei pian ole enää mitään tutkittavaa. Ongelma on myös 

paikallishistoriallinen. Kaupungin asukkailta viedään mahdollisuus saada arkeologista tietoa 

asuinpaikkansa historiasta. (Haggrén & al. 1999, 33.) Turun seudulla tehty tutkimus arkeologian 

iinnostavuudesta osoitti, että nimenomaan kaupunkien synty koettiin yhdeksi Suomen 

rkeologian kiinnostavimmaksi tutkimusaiheeksi (Partanen 2006, 23-24) . 

 
 

k

a
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3 TUTKIMUSAINEISTO  
      

3.1 Tutkimusaineiston esittely ja valintaperusteet 

ttua ja Turun Sanomissa 102 juttua. Juttujen 

äärä vuosina 2001–2010 on esitetty taulukossa 1. 

aulukko 1. Kalevan, Turun Sanomien ja Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologiaa käsittelevien 
lehtijuttujen määrä vuosina 2001–2010. 
 

  
2001 2  2 2 2 2 2 2 2  2  

 

Tutkimusaineisto koostui Helsingin Sanomien (HS), Turun Sanomien (TS) ja Sanomalehti 

Kalevan kaupunkiarkeologiaa käsittelevistä jutuista vuosina 2001–2010. Tutkimusaineisto 

kerättiin Kalevan kaleva.fi -sivustolta, Turun Sanomien ts.fi -sivustolta ja Helsingin Sanomien 

digitaalisen verkkolehden arkistosta. Kaikkiaan tutkimukseen otettiin mukaan 192 juttua, joista 

Kalevassa oli 60 juttua, Helsingin Sanomissa 30 ju

m

 

T

002 003 004 005 006 007 008 009 010 yht.  

Kaleva - 6 6 3 4 5 17 2 11 6 60 

Turun 
Sanomat 6 6 11 21 12 11 9 9 11 6 102 

Helsingin 
Sanomat 1 6 2 2 6 7 1 2 2 1 30 

 

Sanomalehti Kaleva otettiin mukaan tutkimusaineistoon edustamaan pohjoista näkökulmaa 

Pohjois-Suomen laajalevikkisimpänä sanomalehtenä. Vastaavasti Helsingin Sanomista kootulla 

aineistolla saatiin tutkimusaineistoon mukaan valtakunnallinen perspektiivi. Turun Sanomat toi 

mukaan Varsinais-Suomen näkökantaa alueen kärkimediana. Turku on maamme vanhin 

kaupunki, jossa kaupunkiarkeologinen tutkimus on vilkasta. Kaupungissa toimii myös 

arkeologis-historiallinen ja nykytaiteen museo, Aboa Vetus & Ars Nova6, jossa esitellään muun 

uassa Turun keskiaikaista historiaa kaupunkiarkeologisen materiaalin kautta. 

kokonaislevikki noin 80 826 kappaletta. Vuonna 2010 Kaleva.fi -verkkolehti oli Suomen 

                                                

m

 

Kalevan mediatietojen mukaan se oli vuonna 2011 Pohjois-Suomen laajalevikkisin sanomalehti 

78 216 kappaleen kokonaislevikillä.  Vuonna 2010 Kalevan lukijamäärä oli arviolta 192 000 ja 

 
6 Turun kaupungin verkkosivut <http://www.turku.fi/> 
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kolmanneksi luetuin. Sivustoilla oli lähes 14 200 viikoittaista kävijää, joista 73 % vieraili 

sivustoilla kerran tai useammin päivässä.7 

 

Helsingin Sanomat on maamme laajalevikkisin ja suurin päivittäin ilmestyvä sanomalehti. 

Vuoden 2011 mediatietojen mukaan vuonna 2009 Helsingin Sanomilla oli lukijoita noin 

940 000, joista 443 000 asui Suur-Helsingissä. Kokonaislevikki oli 397 838 kappaletta. Hs.fi -

sivusto tavoitti viikoittain keskimäärin 1 204 968 kävijää, joista 36 % asui pääkaupunkiseudulla 

ja 64 % muualla Suomessa.8  

 

Vuonna 2010 Suomen kolmanneksi suurimmalla sanomalehdellä, Turun Sanomilla, oli päivittäin 

252 000 lukijaa.  Vuoden 2011 mediatietojen mukaan lehti oli Varsinais-Suomen laajalevikkisin 

sanomalehti, jolla oli useille eri kohderyhmille suunnattuja liitejulkaisuja. Verkkopalvelussa ts.fi 

vieraili viikossa noin 130 000 kävijää.9  

 

3.2 Tutkimusaineiston keruu  

 

Jotta kolmesta eri lehdestä kerätystä aineistosta saatiin mahdollisimman kattava ja keskenään 

vertailukelpoinen, etsin lehtien verkkoarkistoista artikkeleita systemaattisesti samoilla 

hakusanoilla. Hakusanoina toimivat yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) mukaiset hakusanat 

ja muutamat itse lisätyt asiasanat. YSA:sta sain asiasanalle ”arkeologia” seuraavat termit: 

historiallinen arkeologia, kaupunkiarkeologia, arkeologiset kaivaukset, muinaisjäännös, 

arkeologi. Kaikkia YSA:n antamia termejä en kuitenkaan käyttänyt hakusanoina, koska 

tarkoituksena oli löytää nimenomaan kaupunkiarkeologiaa käsittelevä juttuaineisto. Tämän 

vuoksi esimerkiksi esihistoriallista arkeologiaa kuvaavat termit jäivät automaattisesti pois. 

YSA:sta löydettyjä ruotsinkielisiä asiasanoja ei myöskään otettu mukaan, koska 

tutkimusmateriaalina toimivat lehdet olivat suomenkielisiä.  Lisäsin hakuun mukaan myös omia 

hakusanoja ja niiden yhdistelmiä, jotka liittyivät mielestäni keskeisesti kaupunkiarkeologiaan tai 

kaupunkiarkeologiseen tutkimukseen: arkeologiset kaivaukset, arkeologinen inventointi tai 

valvonta, muinaismuistolaki, Museovirasto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, 

kulttuurikerros, arkeologinen kenttätyö, työmaa, Turun maakuntamuseo, Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntamuseo ja Helsingin kaupunginmuseo 

                                                 
7 Kalevan mediatiedot 2011 < http://yritysasiakkaat.kaleva.fi/> 
8 Helsingin Sanomien mediatiedot 2011 <http://medianetti.helsinginsanomat.fi/mediatiedot/> 
9 Turun Sanomien mediatiedot 2011 < http://mediamyynti.ts.fi/mediatiedot/turun-sanomat/> 
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Tutkimusaineisto kerättiin sanomalehtien verkkoarkistoista. Helsingin Sanomista jutut haettiin 

lehden digitaalisesta täysversiosta arkistohaulla. Turun Sanomien ja Kalevan osalta jutut haettiin 

lehtien verkkosivujen avoimilla ja ilmaisilla hakukoneilla. Tästä syystä Turun Sanomien ja 

Kalevan sivustoilta ei ollut mahdollista saada kaikkia paperilehdessä tai lehden digitaalisessa 

täysversiossa julkaistuja juttuja. Lisäksi osa Kalevan ja Turun Sanomien paperilehden ja 

digitaalisen näköislehden jutuista oli julkaistu verkkosivuilla lyhennetyssä muodossa, jolloin se 

toimi alustuksena seuraavan päivän paperilehden laajemmalle jutulle. Aina varsinaista pääjuttua 

ei internetissä julkaistu ollenkaan.  

 

Sanomalehtien verkkosivujen hakukoneiden tehokkuudessa oli suuria eroja. Kaikki hakukoneet 

eivät esimerkiksi löytäneet artikkeleita, vaikka niiden otsikoissa tai itse jutussa esiintyi 

hakusanaksi laitettu sana(t). Edellisestä syystä johtuen on täysin mahdollista, että osa 

lehtijutuista jäi löytymättä. Verkkohaussa oli myös paikoitellen teknisiä ongelmia. Kaikkien 

juttujen linkit eivät toimineet ja linkistä avautui aivan väärä artikkeli tai linkki ei vienyt 

millekään sivulle. Mielestäni edelliset seikat eivät kuitenkaan ole ongelmallisia 

tutkimusaineiston kattavuuden kannalta, koska juttuja löytyi joka tapauksessa paljon. Internetistä 

kerätystä materiaalista sai hyvän läpileikkauksen kaupunkiarkeologiaa käsittelevistä jutuista 

kymmenen vuoden ajalta suhteellisen nopeasti. Kaiken kaikkiaan materiaalin keräämiseen meni 

kaksi viikkoa. Lisäksi verkkomateriaalin käyttö mahdollisti Kalevan vuosien 2009 ja 2010 

verkossa annettujen lukijakommenttien mukaanoton.   

 

3.3 Rajaukset 

 

Tutkimusaihe rajattiin tiukasti, jotta tutkimusaineisto ei paisuisi hallitsemattomaksi 

kokonaisuudeksi. Suomessa muinaismuistolaki rauhoittaa ensisijaisesti ennen 1700-lukua 

perustettujen kaupunkien ennen isoa vihaa rakennetun kaupunkialueen, joten tutkimusaineistoksi 

rajattiin näitä kaupunkeja käsittelevä juttumateriaali. Helsingin kohdalla aineistoon otettiin 

mukaan Helsingin Vanhaakaupunkia koskeva uutisointi. Mukaan otettiin myös kaupunkien 

esiteollisia alueita sekä kaupunkien läheisyydessä sijaitsevien linnojen arkeologinen uutisointi, 

vaikka ne eivät kohteina varsinaisesti lukeudukaan kaupunkiarkeologisen tutkimuksen piiriin. 

Katsoin näiden kohteiden uutisoinnin kuitenkin monipuolistavan tutkimusaineistoa, joten 

laajensin tämän verran rajausta. 
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Mukaan otettiin kaikki aihetta käsittelevät uutisjutut, mielipidekirjoitukset, pääkirjoitukset, 

lukijoiden kysymykset sekä sähkeet. Tutkimusaineiston ulkopuolelle jäivät kaikki 

asiantuntijakirjoitukset, koska tarkoitukseni oli nimenomaan käsitellä median 

kaupunkiarkeologialle antamia tulkintakehyksiä. Edellisen perusteella myös Turun 

maakuntamuseon tutkijoiden julkaisemat viikon löytö -sarjan jutut jätettiin aineistosta pois. 

Lisäksi aineiston ulkopuolelle jäivät ilmoitusluontoiset uutiset, esimerkiksi uutiset näyttelyiden 

avautumisesta, valtakunnallisista arkeologipäivistä, linnojen restauroinneista tai museoiden 

toiminnasta, jos ne eivät sisältäneet mitään uutisointia kaupunkiarkeologisesta tutkimuksesta. 

Mielestäni nämä eivät olisi tuoneet mitään lisäarvoa tutkimukselle. Samasta syystä myös kirja-

arvostelut jäivät tutkimusmateriaalin ulkopuolelle. Jos pääjuttua ennakoi edellisen päivän 

lehdessä lyhyt alustus, on alustus ja pääjuttu laskettu yhdeksi jutuksi. Myös pääjutun yhteydessä 

esiintyneet kainalojutut ja faktalaatikot laskettiin pääjutun kanssa samaksi uutiseksi. 

 

Lisäksi aineiston ulkopuolelle jäi kokonaisuudessaan muiden pohjoismaiden 

kaupunkiarkeologiaa käsittelevä lehtikirjoittelu. Suomen esihistoriallisen ajan ja osittain myös 

historiallisen ajan tutkimusta käsittelevät jutut, kuten Espoon ja Vantaan keskiaikaisia 

kylätontteja koskeneet jutut, rajautuivat aineistosta pois. Niin ikään meriarkeologiaa ja yleisesti 

arkeologiaa käsittelevät jutut jätettiin aineiston ulkopuolelle. Juttuja, joissa kaupunkiarkeologiaa 

käsiteltiin maininnan tasolla, ei myöskään otettu huomioon. Lisäksi aineistosta karsiutui pois 

vuosina 2006–2007 sekä vuonna 2009 runsaasti median huomiota saanut Lappeenrannan 

Huhtiniemen tutkimuksen uutisointi, jossa leirintäalueelta löydettyä joukkohautaa tutkittiin 

arkeologisin menetelmin (esim. Wessman 2009). Erityisesti Helsingin Sanomat oli käyttänyt 

runsaasti palstatilaa aiheesta kirjoitteluun. Vaikka Lappeenrannan kaupunki lukeutuu ennen 

1700-lukua perustettuihin kaupunkeihin, sijaitsee Huhtiniemen leirintäalue rauhoitetun 

kaupunkialueen ulkopuolella. Kyseinen tutkimus ei lukeudu myöskään tematiikaltaan 

kaupunkiarkeologian piiriin. Sinänsä Huhtiniemen tutkimusten ja joukkohautojen ympärillä 

vellonut sanomalehtiuutisointi olisi ollut mielenkiintoinen mediantutkimuksen aihe ja 

muodostanut jo yksinään riittävän tutkimusaineiston opinnäytteeseen.  

 

Tutkittavaksi ajanjaksoksi valittiin vuosina 2001–2010 ilmestyneet sanomalehtijutut. Kyseiset 

vuodet edustavat ajanjaksona vaihetta, jolloin kaupunkiarkeologisen tutkimuksen määrä on 

Suomessa kasvanut kiihtyvää tahtia. Lisäksi kymmeneltä vuodelta kerätty aineisto on riittävän 

kattava ja laaja, jolloin siitä voidaan tehdä laajempia johtopäätelmiä ja tulkintoja.  
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Tutkielman rajausta kaupunkiarkeologiseen juttumateriaalin voidaan kritisoida keinotekoiseksi ja 

kapeaksi. Perusteluita rajaukseen on kuitenkin useita. Ensiksikin kaupunkiarkeologiaa koskeva 

juttumateriaali toi määrällisesti sopivat raamit tutkimukselleni. Toisekseen rajaukseen vaikutti 

omat intressini kaupunkiarkeologiaan. Kolmanneksi aikaisemmat arkeologiaa ja mediaa 

käsitelleet opinnäytteet, tutkimukset ja artikkelit ovat tarkastelleet aihetta nimenomaan yleisen 

arkeologian kannalta rajaamatta arkeologiaa mihinkään tiettyyn osa-alueeseen. Perustelen 

tutkimusaineiston rajaamista kaupunkiarkeologiseen juttumateriaalin myös tutkimuksen 

medianäkyvyydellä ja aiheen yhteiskunnallisella relevanssilla.  

 

3.4 Lukijakommentit 

 

Tutkimusaineistoon otettiin mukaan Kalevan vuosien 2009 ja 2010 uutisjuttuihin internetissä 

annetut lukijakommentit. Kommentit kerättiin internetistä juttuhaun yhteydestä, joten erillisiä 

hakuja ei tarvinnut kommenttien osalta tehdä. Kaleva valikoitui lukijakommenttien osalta 

ainoaksi lähteeksi, koska Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien verkkosivuilla ilmestyneiden 

juttujen yhteydessä ei esiintynyt lainkaan lukijakommentteja. Kalevan osalta vuosien 2009 ja 

2010 lukijakommentit valikoituivat tutkimusaineistoon, koska lehden aiempien vuosien juttuja ei 

oltu kommentoitu lainkaan tai kommentit olivat jo poistuneet verkosta. Mukaan otettiin kaikki 

annetut mielipiteet, jolloin niiden määrä kohosi yhteensä 409 kommenttiin. Vuonna 2009 oli 

yksitoista juttua saanut kaikkiaan 326 kommenttia. Vuonna 2010 kommentteja oli annettu vain 

kuuteen juttuun, yhteensä 83 kappaletta.   
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4 KAUPUNKIARKEOLOGIAA KÄSITTELEVIEN JUTTUJEN MÄÄRÄ 

SANOMALEHDITTÄIN  

 

4.1 Turun Sanomat 

 

Tutkimuksessa mukana olleista lehdistä Turun Sanomissa uutisoitiin runsaimmin 

kaupunkiarkeologista, kaikkiaan 102 jutulla. Juttujen otsikoita voi tarkastella liitteestä 1. Suurin 

osa Turun Sanomien jutuista oli ilmestynyt lehden kotimaa- ja viihde-sivuilla. Juttuja oli 

sijoitettu myös Sunnuntai-, Kulttuuri-, Extra-, Treffi-, Lukijoilta/Mielipide- ja Lähialue-sivuille.  

 

Taulukossa 2 on esitetty Turun Sanomien kuukausi- ja vuosikohtainen kaupunkiarkeologisen 

uutisoinnin määrä. Vuodet 2003–2009 osoittautuivat uutisoinnin kannalta vilkkaimmiksi. 

Taulukon perusteella juttuja oli ilmestynyt ympärivuotisesti, joskin talvikuukausina harvemmin. 

Helsingin Sanomiin ja Kalevaan verrattuna Turun Sanomat kirjoitti kuitenkin selvästi enemmän 

kaupunkiarkeologiasta talvikuukausina (vrt. taulukot 3 ja 4).  

 

Taulukko 2. Turun Sanomien kaupunkiarkeologiaa käsittelevät jutut vuosina 2001–2010. 
 
  Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu yht. 
2001 - - - 3 - - 3 - - - - - 6
2002 - - - - 2 2 - - 1 - 1 - 6
2003 - 1 - - 1 1 1 - 3 - 2 2 11
2004 4 - - - - 3 - 1 2 5 2 4 21
2005 - 2 - - 1 2 - 3 2 2 - - 12
2006 - 1 1 1 1 2 2 1 2 - - - 11
2007 1 - - 4 2 1 1 - - - - - 9
2008 - 1 1 4 1 - - 1 1 - - - 9
2009 - 2 1 - 2 3 1 1 - 1 - - 11
2010 - 2 - 1 - - - - - 2 1 - 6
yht. 5 9 3 13 10 14 8 7 11 10 6 6  102

 

Turun Sanomissa kaupunkiarkeologisia lehtijuttuja ilmestyi tasaisen paljon tutkittavana 

ajanjaksona. Lehtijuttujen määrän perusteella median sekä suuren yleisön kiinnostus 

kaupunkiarkeologiaa kohtaan näyttäisi olevan suurempaa Turun seudulla kuin Pohjois- ja Etelä-

Suomessa. Kaupunkiarkeologisella tutkimuksella on pitkät perinteet Turussa, jossa tutkimusta on 

tehty jo useita vuosikymmeniä. Maamme vanhimmassa kaupungissa kaupunkiarkeologialla 

hankittu tieto ja tutkimustulokset ovat todennäköisesti vaikuttaneet myös turkulaisten 

paikkakuntaidentiteettiin. Lisäksi Turku hyödyntää historiaansa sekä kaupunkiarkeologisia 

kohteita ja tutkimustuloksia matkailumarkkinoinnissa. Historian ja arkeologisen 
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kulttuuriperinnön arvo tiedostetaan ehkä paremmin kuin muissa kaupungeissa. Historian 

arvostus vaikuttaa lisäävän lehtikirjoittelua. Esimerkiksi vuonna 2004 Turun kaupunki vietti 775-

juhlavuottaan. Samana vuonna kaupunkiarkeologiasta kirjoitettiin 21 lehtijuttua. Se tarkoittaa 

lähes kahta kaupunkiarkeologiaa koskevaa juttua kuukautta kohden.  Vuonna 2009 uutisoinnin 

määrään vaikutti Turun pyrkimykset päästä yhdeksi vuoden 2011 Euroopan 

kulttuuripääkaupungeista.  

 

4.2 Kaleva 

 

Seuraavaksi eniten aiheesta kirjoitettiin Kalevassa, kaikkiaan 60 juttua. Juttujen otsikot on 

kerrottu liitteessä 1. Pääosin jutut oli sijoitettu Oulu-sivuille, mutta juttuja esiintyi myös Pohjois-

Suomi-, Kotimaa-, Tiede-, Muuten- ja Kulttuuri-sivuilla. Yksi artikkeli oli julkaistu nuorille 

suunnatulla Patteri-sivustolla. Myös muutama pääkirjoitus, Kalevan kanta, käsitteli aihetta. 

Taulukossa 3 on esitetty juttujen kuukausi- ja vuosikohtainen määrä. Juttujen määrä jäi 

huomattavaksi pienemmäksi kuin Turun Sanomissa vastaavana aikana (vrt. taulukko 2). Juttuja 

ilmestyi melko tasaisesti kymmenen vuoden aikana lukuun ottamatta vuotta 2001, jolloin 

kaupunkiarkeologiasta ei ole uutisoitu lainkaan. Taulukon 3 mukaan vuonna 2007 uutisoinnissa 

näkyi selvä nousu, joka kuitenkin laski heti seuraavana vuonna. Toinen huippuvuosi 

uutisoinnissa oli vuosi 2009. Eniten kaupunkiarkeologisia kirjoituksia ilmestyi Kalevassa kesä- 

ja syyskuukausina. Tutkittuna ajanjaksona tammikuussa ei ole ilmestynyt yhtäänkään juttua ja 

muinakin talvikuukausina huomattavan vähän. 

 

Taulukko 3. Kalevan kaupunkiarkeologiaa käsittelevät jutut vuosina 2001–2010.  
 
  Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu yht.
2001 - - - - - - - - - - - - 0
2002 - - - - 1 3 - 1 1 - - - 6
2003 - 1 2 - - 2 - - 1 - - - 6
2004 - - - - - 2 1 - - - - - 3
2005 - - - - - 1 - 1 - 2 - - 4
2006 - - - - 1 - 3 - 1 - - - 5
2007 - - - 1 5 - - - 9 - 1 1 17
2008 - - - 1 1 - - - - - - - 2
2009 - - - - 1 3 1 - - 6 - - 11
2010 - - - - 2 1 - - - 2 1 - 6
yht. - 1 2 2 11 12 5 2 12 10 2 1  60

 

Laskut ja nousut juttumäärissä ovat tulkittavissa suurimmaksi osin sillä, että joinain vuosina 

kaupunkiarkeologista tutkimusta on tehty vähemmän, toisina enemmän. Mediajulkisuuden määrä 
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näyttääkin pitkälti korreloivan tutkimusten määrän kanssa. Tämä näkyy selvimmin vuonna 2002 

jolloin kaupunkiarkeologinen inventointi valmistui ja kaupunkiarkeologisten kerrostumien 

suojelu ja tutkimus alkoivat voimistua Pohjois-Suomessa. Kalevan juttumateriaalissa 

hahmottuukin 2000-luvulla tapahtunut kasvu kaupunkiarkeologisen tutkimuksen määrässä. 

Vuonna 2001 ei ilmestynyt yhtään kaupunkiarkeologiaa käsittelevää juttua, mutta vuodesta 2002 

lähtien aiheesta on uutisoitu useamman kerran. Vuonna 2002 juttuja ilmestyi heti varsin 

runsaasti, viisi kappaletta. Uutisten suhteellisen runsaaseen määrään on varmasti vaikuttanut 

myös aiheen tuoreus. Ennen 2000-lukua Oulussa oli tehty vain muutamia kaupunkiarkeologisia 

kaivaustutkimuksia.  

 

Juttujen määrällinen huippuvuosi Kalevassa oli vuosi 2007, jolloin Oulussa toteutettiin 

rakennushankkeiden myötä useita kaivauksia. Uutisointia lisäsi myös Oulun yliopiston 

arkeologian lehtorin ja Museoviraston välinen kiista muinaisjäännösten tutkimuksellisista ja 

suojelullisista periaatteista. Lisäksi uutisjuttujen määrää kasvatti Oulussa tapahtunut luvaton 

kiinteään muinaisjäännökseen kajoaminen. Tapahtumien paikallisuus ja negatiivisuus näyttääkin 

lisänneet hetkellisesti kaupunkiarkeologian uutisarvon huippuunsa (uutiskriteereistä esim. 

Kunelius 2003, 190-191). Myös tämän jälkeen kaupunkiarkeologiaa koskevien lehtikirjoitusten 

määrä pysyi suhteellisen korkeana. 

 

4.3 Helsingin Sanomat 

 

Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologiaa käsittelevien juttujen kokonaismäärä oli yllättävän 

alhainen. Tutkittavalla ajanjaksolla ilmestyi vain 30 juttua (taulukko 1). Lehtikirjoittelun 

otsikoita voi tarkastella liitteestä 1. Helsingin Sanomissa jutut oli julkaistu sivuilla Kotimaa, 

Nimiä tänään ja Kaupunki.  

 

Taulukosta 4, joka kertoo juttujen määrän kuukausi- ja vuosikohtaisesti, käy ilmi että 

kaupunkiarkeologiaa käsitteleviä juttuja oli ilmestynyt harvakseltaan. Aineistossa oli peräti 

kolme vuotta, 2001, 2007 ja 2010, jolloin kaupunkiarkeologiasta oli uutisoitu vain kerran. 

Levikiltään valtakunnanlaajuisessa sanomalehdessä kaupunkiarkeologia näyttäisi olevan 

huomattavasti vähemmän esillä kuin enemmän paikallistasolla operoivien Kalevan ja Turun 

Sanomien sivuilla. On kuitenkin huomioitavaa, että Helsingin Sanomissa kaupunkiarkeologiasta 

uutisoitiin ympärivuotisesti.  
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Taulukko 4. Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologiaa käsittelevät jutut vuosina 2001–2010.  
 
  Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu yht.  
2001 - - - 1 - - - - - - - - 1
2002 1 - 1 - 2 - - - - - 2 - 6
2003 - - - - - 1 - 1 - - - - 2
2004 1 - - - - - - - - 1 - - 2
2005 - - - 1 1 - - 1 1 2 - - 6
2006 1 - 1 - - - 1 1 2 - - 1 7
2007 - - - - 1 - - - - - - - 1
2008 - - - - 1 - - 1 - - - - 2
2009 - - - 1 1 - - - - - - - 2
2010 - - - - - - - - - 1 - - 1
yht. 3 - 2 3 6 1 1 4 3 4 2 1  30

 

Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologiaa koskevien juttujen määrä oli alhainen läpi tutkittavan 

ajanjakson. Syynä lienee se, että Helsingissä tehtiin ajanjaksolla hyvin vähän 

kaupunkiarkeologista tutkimusta. Vuosien 2002, 2005 ja 2006 uutisjuttujen määrä oli kuitenkin 

ollut suurempi kuin muina vuosina. Tuolloin juttumääriä nostivat muiden kaupunkien 

kaupunkiarkeologinen tutkimus. Uutisointi koski lähinnä Turkua, mutta yksittäisiä uutisia oli 

myös Oulusta, Porvoosta, Ulvilasta, Torniosta, Kajaanista, Lappeenrannasta ja Hämeenlinnasta.  

 

4.4 Kalevan vuosien 2009 ja 2010 lukijakommenttien määrä  

 

Kaikkiaan Kalevan juttuja oli kommentoitu 419 kertaa. Juttukohtaiset kommenttimäärät on 

listattu taulukkoon 5. Vuonna 2009 oli annettu 336 kommenttia ja vuonna 2010 83 kommenttia. 

Kommenttien määrä oli näin ollen pudonnut vuodessa lähes kolme neljännestä. Vuonna 2009 oli 

kommentoitu yhtätoista eli kaikkia kaupunkiarkeologiaa käsitteleviä juttuja. Vuonna 2010 lukijat 

olivat kommentoineet kuudesta jutusta ainoastaan neljää.  

 

Vuonna 2009 eniten kommentteja sai juttu ”Kulttuurikerrokset tuhottiin Oulussa”, jota oli 

kommentoitu kaikkiaan 95 kertaa. Lehtijuttu käsitteli erään oululaisen taloyhtiön luvatonta 

kajoamista kiinteään muinaismuistoon parkkihallin rakentamisen yhteydessä. Toiseksi eniten oli 

kommentoitu juttua ”Muinainen laituri löytyi Oulun Pakkahuoneenkadulta”, jossa käsiteltiin 

kadun perusparannustöiden yhteydestä löytynyttä puista rakennetta. Kolmanneksi eniten 

kommentteja oli kerännyt juttu ”Parkkihallin epäillään rikkovan muinaismuistolakia”, joka liittyi 

niin ikään luvattomaan muinaismuiston kajoamistapaukseen. 
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Taulukko 5. Kalevan lukijakommenttien määrät vuosina 2009–2010. 
 

Vuosi   Jutun otsikko  Määrä 
 2009 Otto Karhin puistosta löytyi piippuja 18
2009 Kaivauksilla ennakoidaan kallioparkkia 24
2009 Historiaa on, mutta piilossa 17
2009 Muinainen laituri löytyi Oulun Pakkahuoneenkadulta 73
2009 Kallioparkin alueelle arkeologisia kaivauksia 4
2009 Parkkihallin epäillään rikkovan muinaismuistolakia 53
2009 Käsittämätöntä hutilointia 5
2009 Maakunta-arkeologille löytyisi tarvetta 20
2009 Torikadun muinaismuistojen tuhoamisesta tutkintapyyntö 27
2009 Kulttuurikerrokset tuhottiin Oulussa     95
2010 Arkeologisista kaivauksista tuli mojova lasku taloyhtiölle 59
2010 Historiaa kaupungin alla 12
2010 Kirkon vierestä löytyi vanhaa Oulua 9
2010 Isokadulta löytyi kivirakenteita 1700-luvulta 3

                                                                                                                                  Yht.  419
 

 
Vuonna 2010 oli ylivoimaisesti eniten kommentoitu juttua “Arkeologisista kaivauksista tuli 

mojova lasku taloyhtiölle”, joka keräsi kaikkiaan 59 kommenttia. Seuraavaksi eniten oli 

kommentoitu ”Historiaa kaupungin alla” juttua kahdellatoista kommentilla. Kolmanneksi eniten 

kommentoitu juttua ”Kirkon vierestä löytyi vanhaa Oulua”. Kolmea jutuista ei oltu kommentoitu 

lainkaan.  
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5 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA JA TUTKIMUSMETODIT                        

Tuottaessaan joukkoviestintää media tekee jatkuvasti arvovalintoja. Valinnat perustuvat sen 

yhteiskunnan arvoille ja normeille, jossa toimitaan. Näin media tulee usein vahvistaneeksi ja sitä 

kautta myös uusintaneeksi arvoja ja normeja. Esimerkkinä tästä voidaan pitää uutiskriteereitä eli 

määreitä tai tekijöitä, jotka tekevät asiasta uutisen. Näitä ovat esimerkiksi toistuvuus, 

voimakkuus, yksiselitteisyys, kulttuurinen merkittävyys, odotettavuus, yllätyksellisyys, 

jatkuvuus, henkilöitävyys ja negatiivisuus. Keskenään usein ristiriitaiset ja monimutkaiset 

uutiskriteerit eivät tunnu suosivan mitään tiettyjä arvoja tai normeja. Yhteiskunnan 

arvomaailman uusintaminen uutiskriteereillä tuleekin vasta silloin esille, kun havainnoidaan 

juttujen uutisarvon muodostuvan edellisten ominaisuuksien yhdistelmistä. (Kunelius 2003, 190-

192.) 

 

Kaupallisen journalismin tarkoituksena on välittää suurelle yleisölle tietoa merkittävistä ja 

ajankohtaisista asioista ymmärrettävässä muodossa. Toimittaja muokkaa eri näkökulmista ja 

intresseistä uutisia, tosiasioita. (Kunelius 2003, 70-71.) Toimittajaa voidaan kuvata metaforalla 

portinvartija. Hän avaa ja sulkee julkisuuden portteja tekemällä valintoja, jotka vaikuttavat 

siihen, mitä tulee julkisuuteen. Julkisuuden portin läpi päästetään yleensä poikkeukselliset ja 

kielteisesti kuvatut asiat. Harvemmin portin läpäisevät myönteistä kehitystä kuvaavat uutiset. 

Suurelle yleisölle saattaakin uutisoinnin myötä välittyä vinoutunut maailmankuva. (Wiio 1974, 

48-49.) Valtajulkisuus voi näin myös ylläpitää itse tuottamaansa todellisuutta. Suuren yleisön 

kannalta on hyvin merkityksellistä, millaisia vaihtoehtoja media nostaa esiin. (Kunelius & al. 

2000.)  

 
Sosiaalikonstruktivismin mukaan kaikki ihmisen tieto todellisuudesta on rakentunut. Tietoteorian 

mukaan todellisuus eli kaikki tieto ja käsitteet rakentuvat yhteisöllisesti, sosiaalisesti, ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa (Berger & Luckmann 1966, 1998). Ihmisen tieto todellisuudesta on 

näin kulttuurinen luomus ja rakentunut tietystä näkökulmasta käsin, tiettyä käytäntöä varten. 

Konstruktivismin mukaisesti todellisuutta tuotetaan, ylläpidetään, korjataan ja muunnetaan myös 

viestinnällä. (Kunelius 2003, 16.) Mediatutkimuksessa käytettävä kehyksen käsite korostaakin 

journalismin luonnetta ”rakennettuna todellisuutena”. Uutiset eivät pelkästään välitä kuvia 

todellisuudesta, vaan myös rakentavat niitä. (Väliverronen 1996, 108.)  

 

5.1 Kehyksen käsite ja kehysanalyysi 
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Tutkimusmetodiksi valikoitui kehysanalyysi, jonka keskeinen käsite on kehys (frame). Kehyksen 

käsitettä voidaan pitää kognitiotieteen skeeman eli tietorakenteen tyyppisenä käsitteenä (Entman 

1993, 53; Karvonen 2000). Käsitteet eroavat toisistaan siinä, että skeema liittyy yleensä 

yksittäisen ihmisen kognitioon, kun taas kehys mielletään sosiaalisesti jaetuksi asiaksi. Kehyksen 

käsite viittaa skeeman tavoin ihmisten mielissä oleviin tietorakenteisiin, jotka ovat syntyneet 

kokemusperäisesti sen kulttuurin piirissä, jossa ihminen toimii. (Karvonen 2000).  

Kehyksen käsite on peräisin sosiologi Erwin Goffmanilta. Kirjassaan “Frame Analysis, An Essay 

on the Organization of Experience” (1974, 1986) hän määrittää kehyksen käsitteen olevan kuin 

tilannemääritelmä, jonka avulla jäsennämme ja järjestämme kokemuksia ja asioita. Esimerkiksi 

tultaessa arkipäivän sosiaaliseen tilanteeseen, on luotava tilannekohtainen määritelmä kysymällä 

”mitä tässä on meneillään?” Kysymyksen kautta pyrimme ymmärtämään ympäröivää maailmaa: 

mitä tapahtumat ja asiat merkitsevät. Tarkastelemalla tilannetta tietyn kehyksen kautta, 

määritämme sille luonteen ja merkityksen. ”Situaation määrittelyyn” on tällöin avaimena juuri 

kehyksen käsite. Tilannemääritelmän teon jälkeen voimme alkaa itse toimimaan tilanteen 

vaatimalla tavalla. (Puroila 2002, 44-45.) Luomme myös samalla erilaisia versioista 

todellisuudesta toimiessamme maailmassa. Kuvaus todellisuudesta kertoo aina myös kuvaajasta 

itsestään ja siitä kulttuurista, jossa hän toimii. (Väliverronen 1996, 108.)  

Julkinen yhteiskunnallinen keskustelu voidaan nähdä samankaltaisena tilanteena kuin arkipäivän 

sosiaalinen tilanne. Kysymys tilannemääritelmästä on esitettävä toistuvasti nopeasti muuttuvassa 

yhteiskunnassa. Meneillään on jatkuvasti väittely siitä, mikä ryhmittymä saa oman 

tilannemääritelmänsä julkisuudessa hallitsevaksi. Erilaisia määritelmiä esitellään asiantuntijoita 

hyväksi käyttäen. Eniten hyötyy se, joka saa omasta määritelmästään vallitsevan ja suostuttelee 

näin muutkin ajattelemaan samalla tavoin asiasta. (Karvonen 2000.) Jos tietyt tilannemääritelmät 

muodostuvat ”haastamattomiksi” tai itsestäänselvyyksiksi, ne ovat päässeet kulttuurissa 

hallitsevaan eli hegemoniseen asemaan (Karvonen 1999, 88).  

 

Kehyksen käsite toimii mediatutkimuksessa hyvänä perustyökaluna. Se tarjoilee lähtökohdat 

journalistisen maailman ja sen jatkuvuuden hahmottamiseen sekä tekstien tuoton ja vastaanoton 

analyysiin. Koska kehysanalyysi on konkreettisesti sovellettavissa, sitä ovat käyttäneet niin 

viestinnäntutkijat kuin opiskelijatkin. (Karvonen 2000.) Suomen mediatutkimuksessa 

kehysanalyysiä on soveltanut esimerkiksi mediatutkija Esa Väliverronen. Kirjoissaan 

”Geenipuheen lupaus, Biotekniikan tarinat mediassa” (Väliverronen 2007) ja ”Ympäristöuhkan 
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anatomia” (Väliverronen 1996) hän käsittelee kehysanalyysin keinoin geenitutkimusta mediassa 

ja metsätuhojen määritelmiä tieteessä ja joukkoviestimissä.  

Termi frame voidaan suomenkielessä kääntää usealla tavalla. Vastineita sanalle ovat esimerkiksi 

”kehys”, ”kehikko”, ”runko” ja ”raami”. Termin käännös kehys on ongelmallinen sanan 

metaforallisista lähtökohdista katsoen, koska se voi ohjata miettimään esimerkiksi maalauksen 

kehyksiä. Silti kehys ja kehystäminen näyttävät kuitenkin vakiintuneen suomalaisessa 

tieteellisessä tekstissä. (Karvonen 2000.) Tästä syystä käytän myös itse tässä tutkielmassa 

termejä kehys ja kehystäminen. Olen kuitenkin käyttänyt tekstissä edellisten synonyymeinä 

myös termejä ”tulkintakehys” ja ”tilannemääritelmä” jatkuvan toiston välttämiseksi.  

Väliverronen (1996, 108-109) kuvaa kehystä journalismin näkökulmasta ”organisoivaksi 

ideaksi”, jonka pohjalta toimittajat tulkitsevat ilmiöitä tai tapahtumia. Kehyksen avulla 

informaatio saadaan jäsennettyä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Ilmiöt ja asiat voidaan 

asettaa useisiin eri tulkintakehyksiin, jolloin ne näyttäytyvät useassa eri valossa. Kehykset 

vaikuttavatkin merkittävästi siihen, missä rajoissa ilmiöistä tai tapahtumasta voidaan puhua. 

Kehystämistapa tarjoaa lukijalle tietyn tavan uutisen lukemiseen ja tietyn näkökulman uutisessa 

kuvatun ilmiön tulkitsemiseen. Karvosen (2000) mukaan kehystämisessä onkin kyse 

”valikoivasta kontekstualisoinnista”, jolla yleisöä suostutellaan ajattelemaan asioista halutulla 

tavalla.  

 

Kehystäminen voidaan nähdä myös retorisena operaationa (Karvonen 2000; Kuypers 2010, 286). 

Jim A. Kuypers (2010, 288) on tutkinut kehystämisestä retorisesta perspektiivistä. Hän 

määrittelee retoriikan puhutuksi tai kirjoitetuksi kommunikaatiostrategiaksi, jolla pyritään 

saavuttamaan erityisiä päämääriä. Myös retorisen kehysanalyysin lähtökohtana on oletus, että 

kehykset suostuttelevat meidät ymmärtämään asiat ja tilannemääritelmät tietyllä tavalla. 

Käsiteltäessä kehystämistä retorisena operaationa, tutkimuksessa voidaan saavuttaa kriittisempiä 

ja tulkinnallisempia päämääriä. (Kuypers 2010, 308.) 

 

Retoriikka kytkeytyy kehystämiseen monella tasolla. Retoriikan luominen vaatii myös valintojen 

tekoa, jolloin korostuvat kielenkäytön seuraukset (Koistinen 1998, 58). Karvonen (1999, 259) 

toteaa retoriikan olevan ”strategista ja intentionaalista viestinnällistä toimintaa, tarkemmin 

sanottuna valitsemista”. Retoriikka on myös puhumisen, vakuuttelun ja suostuttelun taitoa. Sillä 

luodaan haluttuja mielikuvia sekä saadaan ihmiset näkemään asiat tietyllä tavalla ja toimimaan 
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halutulla tavalla. Sen kautta on myös mahdollista tuottaa itseymmärrystä, millaisen maailman 

hyväksymme käytetyn retoriikan kautta (Koistinen 1998, 58). 

Poliittisen viestinnän tutkijan Robert Entmanin (1991, 7) mukaan uutistoiminnan kehykset (news 

frames) ilmenevät kahdella tasolla: tiedonvälitysprosessissa käytettävinä mieleen juurtuneita 

periaatteina ja uutistekstin omaispiirteinä. Kehykset ominaispiirteineen ovat kätkettynä 

uutiskerrontaan (news narrative) ja ne saavat vastaanottajan tulkitsemaan tilanteen tai asian 

halutulla tavalla. Kehykset toimivatkin kerronnalle organisoivana ideana: ne tarjoavat 

tulkinnallisia vihjeitä muutoin neutraaleihin faktoihin. Uutistoiminnan kehykset rakentuvat 

ominaispiirteistä, kuten avainsanoista, metaforista, käsitteistä, symboleista ja visuaalisista 

kuvista, joita korostetaan kerronnassa. Kehystämisen välineitä ovat myös fraasit, stereotyyppiset 

mielikuvat ja iskulauseet. Esimerkiksi stereotypiat helpottavat jokapäiväistä elämäämme, sillä 

niiden avulla maailmankuva pysyy järjestäytyneenä sekä yhdenmukaisena. Yritys nähdä asiat 

tuoreina on liian uuvuttava nykymaailman kiireessä. (Lippman 1998, 88-95.) Myös median on 

helppo tukeutua jäsennyksissään stereotyyppeihin, koska ne resonoivat ennestään tuttujen 

mielikuvien kanssa ja antavat näin tulkinnallisia vihjeitä. Kulttuurimme sisältää yhteisesti 

tuotettuja kulttuurisia kehyksiä, joita ilmennetään yhteiskunnallisten ryhmittymien välisissä 

diskursseissa. Tekstissä kuvaillun todellisuuden elementtejä voidaan korostaa yhdistämällä niihin 

kulttuurisesti tuttuja symboleita. (Entman 1993, 52-53.) 

Gamson ja Modigliani (1989, 3-5) nimittävät median kehyksiä ”tulkintapaketeiksi” (interpretive 

packages). Tulkintapaketilla on sisäinen rakenne, jonka ytimessä on kehys eli ”organisoiva 

idea”, joka ehdottaa tiettyä tulkintaa aiheesta ja kertoo mistä asiassa on kysymys. 

Mediatutkimuksessa kehys ajaa saman asian kuin skeema kognitiivisessa psykologiassa. Se 

toimii keskeisenä organisoivana ideana, joka antaa symboleiden laajalle joukolle 

yhdenmukaisuuden ja merkityksen. (Gamson & al. 1992, 384). Tulkintapaketit ovat yleensä 

tiedostamattomia ja julkilausumattomia rakenteita, jotka organisoivat sekä juttua kirjoittavan 

toimittajan että yleisön maailmaa. Kehystämisen välineitä, joiden avulla aktivoidaan haluttu 

tulkintapaketti, ovat metaforat, tyyppiesimerkit tai mallit, iskulauseet, kuvailut ja visuaaliset 

kuvat. (Gamson & Modigliani 1989, 3-5).  Gamson & al. (1992, 385) mukaan kehystäminen 

voidaan tehdä myös asian tai tapahtuman kerronnallisuuden kautta, jossa tarina (narrative) toimii 

organisoivana tekijänä.  
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Johnson-Carteen (2005, 159) puhuu uutistoiminnan kehyksistä narratiivisina kehyksinä tai 

rakenteita (narrative frames). Hän vertaa kerronnallisia rakenteita Gamsonin ja Modiglianin 

tulkintapakettiin: kerronnallinen tai tarinallinen kehys muodostaa uutisen rakenteellisen perustan, 

organisoivan idean, jolle uutisjuttu faktoineen rakentuu.  Koska tarinalliset perusjäsennykset 

heijastelevat kulttuurisia teemoja, ne ovat yleensä myös kulttuurisia arkkityyppejä. Kulttuurisen 

sosialisaatioprosessin kautta arkkityypit todetaan hyväksyttäviksi, ymmärrettäviksi ja toimiviksi. 

Toimittajat tutustuvat niihin jo varhaisessa vaiheessa ensin uutisia lukevana yleisönä ja 

myöhemmin opiskelun ja työn kautta. Lopulta toimittajalla on käytössään valikoima 

kerronnallisia rakenteita, jotka tarjoavat valmiit työkalut uutisten rakentamiseen. (Johnson-

Cartee 2005, 174.) Myös kulttuurisesti jaetut ideologiset näkökulmat tullaan todennäköisesti 

omaksumaan, jolloin toimittajien käyttämät kehykset heijastelevat väistämättä kulttuurisia 

näkökulmia. Tätä kutsutaan kulttuuriseksi hegemoniaksi. (Johnson-Cartee 2005, 175.) 

 

Van Gorp (2010, 87-88) painottaa, että kehystämisessä toistuvat kulttuurisesti jaetut elementit ja 

teemat on omaksuttu jo kulttuurisessa sosialisaatioprosessissa. Toimittajat ovat omaksuneet ne jo 

ennen journalistin koulutusta ja kokemusta, eivätkä näin ole usein tietoisia valitessaan ja 

toisintaessaan niitä uutisjutuissa (ks. myös Nelkin 1987, 95-96). Kulttuuriset kehykset (culturally 

embedded frames) ovat valmiita malleja, joita on helppo käyttää. Ne vetoavat yleisölle jo 

ennestään tuttuihin käsityksiin. (Van Gorp 2010, 87-88.)  

Väliverronen (2007, 50) kuvaa kehyksiä perusjäsennyksiksi, joilla toistetaan jatkuvasti samaa 

teemaa tai aihetta. Kehyksiin vaikuttavat journalistisessa maailmassa käytetyt kerronnalliset 

peruskonventiot sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tavat jäsentää ilmiöitä perustarinoiden ja 

metaforien kautta. Tarinallisissa peruskonventioissa edetään usein tasapainotilasta järkkymisen 

kautta uuteen tasapainotilaan. Näin käy esimerkiksi dramaattisiin tapahtumiin tai 

yhteiskunnallisiin ongelmiin liittyvissä uutisoinnissa, jolloin keskeiseksi kohoavat 

epäjärjestyksen synty ja siihen vaikuttaneet tekijät. Tekijät saatetaan kuvata esimerkiksi 

auttajina, konnina tai sankareina ja tapahtumat käsitellään metaforisten jäsennysten, kuten sodan 

tai draaman kautta. Perusjäsennysten avulla luodaan journalismille leimallista jatkuvuutta. Kun 

samaa aihetta tai teemaa toistetaan samojen kehysten kautta, siitä muodostuu tietynlainen 

jatkokertomus: asia voidaan nähdä tietystä näkökulmasta katsottuna irrallisena tapahtumana, kun 

taas toisesta näkökulmasta käsin se näyttäytyy osana laajempaa kokonaisuutta tai prosessia. 

(Väliverronen 1996, 111.) Tarinoihin ja kehystämisen tapoihin on kirjoitettu sisään tiettyjä 

rooleja eli puhuja-asemia, joihin asemoituvat esimerkiksi uutisjutun toimijat. Puhuja-asemat ovat 
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sidoksissa kertomukseen, diskurssiin tai sen kontekstiin eli ne eivät ole ennalta asetettuja ja 

yleisiä sosiaalisia rooleja. Jos puhuja pystyy vaikuttamaan tarinan kehystämiseen, hän pystyy 

myös vaikuttamaan oman puhuja-asemansa muodostumiseen. (Väliverronen 2007, 52.) Osa 

kehyksistä nousee toisia suositummiksi julkisuudessa. Tähän vaikuttavat toisia yhteiskunnallisia 

toimijoita ja määrittelytapoja enemmän suosivat mediakäytännöt sekä eri toimijoiden 

markkinointikyky omien määritelmiensä suhteen. Kehysten suosioon vaikuttaa oleellisesti myös 

se, miten toimija pystyy yhdistämään oman määritelmänsä osaksi yhteiskunnan hyväksyttyjä ja 

kulttuurisia arvoja sekä teemoja. (Väliverronen 2007, 52.)  

Kehykset voidaan löytää kiinnittämällä huomio teksteissä jatkuvasti toistuviin sanoihin ja kuviin, 

jotka ilmaisevat temaattisesti yhdenmukaista merkitystä. Valitut sanat ja kuvat muodostavat 

uutiskerronnassa halutunlaisen tulkintakehyksen, jotka antavat lukijalle helposti erottuvan, 

ymmärrettävän ja mieleen jäävän perustulkinnan uutisesta. Korostamalla (sizing) ja toistamalla 

tiettyjä sanoja ja kuvia, saadaan haluttu näkökulma uutisoinnissa näkyväksi, mieleenpainuvaksi 

ja myös ymmärrettäväksi. Toisaalta kehystämisen olemukseen kuuluu myös kehyksen kannalta 

merkityksettömien seikkojen häivyttäminen (shrinking) halutun tulkintakehyksen 

saavuttamiseksi, jolloin häivytetyt asiat eivät nouse suuren yleisön tietoisuudessa merkittäviksi 

(Entman 1991, 7; 1993, 53). Entman (1993, 52) summaa uutistoiminnan kehystämisen 

seuraavasti: 

 

 Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some 

 aspects of a perceived reality and make them more salient in a communication text, 

 in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

 moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.   

 

Kehystettäessä tekstiä tiettyjä näkökulmia todellisuudesta tehdään näkyvämmäksi kuin toisia ja 

siten tuetaan tiettyä ongelmanmäärittelyä, kausaalista tulkintaa, moraalista arvioita tai/tai 

toimintaehdotusta. (Entman 1993, 52.) Tätä kautta media ylläpitää ja uusintaa arvoja sekä 

normeja yhteiskunnassa (esim. Van Gorp 2010, 88).  

 

Kehysten tehtäväksi Entman (1993, 52) määrittelee ongelmanmäärittelyn, syiden diagnosoinnin, 

moraalisten arvioiden tekemisen sekä parannuskeinojen ehdottamisen. Ongelmia määrittelevissä 

kehyksissä on kyse siitä, mitä syynä oleva toimija (causal agent) tekee ja millä kustannuksilla ja 

hyödyllä. Kehykset, jotka diagnosoivat syitä, tunnistavat ongelmia luovat voimat. Moraalisia 
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arvioita tekevät kehykset taas arvioivat kausaalisia toimijoita ja niiden vaikutuksia. Kehykset 

voivat myös ehdottaa parannuskeinoja. Tällöin kehykset tarjoavat ja oikeuttavat hoitokeinoja ja 

ennustavat niiden todennäköisiä vaikutuksia. (Entman 1993, 52; ks. myös Johnson-Cartee 2005, 

165-166). Uutistoiminnan kehystämisessä on siis pohjimmiltaan kyse ennen kaikkea valinnasta 

ja korostamista. Jo toimittajan kehysvalintaan vaikuttavat ulkopuoliset ja organisatoriset tekijät, 

journalistiset lähteet sekä kulttuuriset teemat ja arvot. (Van Gorp 2010, 87-88.) 

 

5.2 Mediakehysten vaikutus suuren yleisön tulkintoihin 

 

Kansalaisten henkilökohtaisten ja median kehysten välillä on keskinäinen yhteys. Median 

uutistoiminnan tulkintakehysten kautta yleisön ajattelussa syntyneitä mentaalisia 

representaatioita voidaan kuvata ”tapahtumakohtaisiksi skeemoiksi”. Median tarjoaman skeeman 

kautta esitetty näkökulma ehdottaa kansalaiselle tulkintaa tapahtuneesta. Kansalaisten reaktioita 

ja tulkintoja voidaan ohjailla tulkintakehysten kautta haluttuun suuntaan. (Entman 1991, 7; ks. 

myös Scheufele 1999, 106-107.) 

 

Kehystäminen on väistämätöntä todellisuutta julkisessa tiedonvälityksessä. Median kehykset 

ovat suurta yleisöä erityisen puhuttelevia, jos niihin liittyy vahvoja tunteita tai esimerkiksi 

uskonnolliseen vakaumukseen, puoluekantaan tai ideologiaan liittyviä arvoja. Objektiivisuuden, 

puolueettomuuden ja tasapuolisuuden uutisnormit ovatkin haastavia toteuttaa tämän päivän 

journalismissa. Median kehykset toimivat kytkeytymällä suuren yleisön ”mentaalisiin pisteisiin”, 

kuten viestinnäntutkija Matthew Nisbet (2010) asian kiteyttää. Yleisö voi joko hyväksyä 

kehyksen ehdottoman näkökulman tai hylätä sen. Jos näkökulma resonoi yleisön arvojen tai 

mielipiteiden kanssa, se todennäköisesti hyväksytään. Jos taas näkökulma edustaa päinvastaisia 

arvoja tai mielipiteitä, viesti todennäköisesti sivuutetaan. (Nisbet 2010, 44-48.) 

 

Van Gorp (2010, 87-88) kirjoittaa kulttuurin sisäisten eli kulttuurisia teemoja ja arvoja toistavien 

kehysten muodostavan yleisesti ymmärrettäviä sääntöjä, jotka vaikuttavat implisiittisesti 

vastaanottajan viestin tulkintaan. Ne luovat johdonmukaisuutta ja antavat valmiita perusteluita 

vaikeisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Tällaisilla kulttuuristen teemojen kanssa resonoivilla 

kehyksillä on etulyöntiasema muihin kehyksiin nähden, koska ne vetoavat vastaanottajalle jo 

ennestään tuttuihin käsityksiin. Gamsonin ja Modiglianin (1989, 5) mukaan laajempien 

kulttuuristen teemojen kanssa resonoiva tulkintapaketti näyttäytyy tavanomaisena ja luontaisena, 
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jolloin kehyksen tulkinta on helppo hyväksyä. Kansalainen, kuten myös toimittaja, kasvaa sisälle 

kulttuuriin sosialisaatioprosessin kautta (Johnson-Cartee 2005, 175).  

Entman (1991; 1993) on tutkinut poliittisten uutisten tulkintakehysten vaikutusta suuren yleisön 

mielipiteisiin.  Tutkimuksen mukaan kehys näyttäisi määrittävän sen, miten ongelma huomataan, 

ymmärretään ja muistetaan suuren yleisön taholta. Tulkintakehyksellä on myös merkitystä sille, 

miten uutinen arvioidaan ja vastaanotetaan. (Entman 1993, 54.) Maallikolle itsenäisen tulkinnan 

teko on haastavaa, koska median valitsema tulkintakehys tekee vaikeaksi havaita vastakkaista 

informaatiota uutisesta. Jos tietty kehys on uutisoinnissa hallitsevana, tarttuu suurin osa suuresta 

yleisöstä tulkintakehyksen tarjoamaan näkökulmaan. (Entman 1991, 8.) Tällöin median 

tulkintakehys voidaan todeta reflektoivan kansalaisen henkilökohtaista tulkintakehystä. Vain 

pieni osa suuresta yleisöstä määrittää asian poikkeavaksi median tarjoamasta tulkintakehyksestä. 

Jos median ehdottama kehys ei heijastele lukijan omia tulkintoja asiasta, tulevat ne 

todennäköisesti hylätyiksi. (Entman 1993, 52-54.) 

Myös Karvonen (1999, 88) toteaa medialla olevan vaikutusta kansalaismielipiteiden ja 

tilannemääritelmien syntyyn. Suoraan mielipiteiden tuottamiseen media ei pysty, mutta 

jatkuvalla toistolla media pitää tiettyjä tilannemääritelmiä yllä. Vakiintuneet tulkintakehykset 

pysyvät näin pinnalla kansalaisten keskuudessa. Populaareihin ja toistuvasti mediassa esillä 

oleviin tulkintakehyksiin tartutaan herkästi, koska niitä soveltamalla suuri yleisö helpottaa omaa 

tulkintaponnistustaan. Mediaa voidaan pitää aktiivisena välittäjänä ja siirtokanavana yleisön ja 

lähteen välillä. Media tulkitsee lähteen antamaa informaatiota ja lisätiedon avulla asiat 

muotoillaan uudelleen tuottaen. Näin syntyy valikoiden tuotettu teksti, joka yleisön tulee tulkita. 

(Karvonen 1999, 79.) Tekstiin on valittu sopiva tarkastelukonteksti tai kehys, jonka avulla 

viestijä ikään kuin johdattelee ajattelemaan asiasta halutulla tavalla. (Karvonen 2000.) 

Tietystä näkökulmasta käsin voidaan median tulkintakehysten katsoa ohjailevan suuren yleisön 

mielipidettä. Sarah J. Zupko alleviivaa, ettei suurta yleisöä kuitenkaan voida pitää 

tulkintakehysten passiivisena vastaanottajana, joka tulkitsee asiat täsmälleen samoin kuin media. 

Kansalaisen näkemys ja mielipide voivat poiketa median tarjoamasta tulkintakehyksestä, 

esimerkiksi silloin, jos asialla on omassa elämässä merkitystä tai siitä on omakohtaisia 

kokemuksia (ks. myös Gamson & al. 1992, 388). Lukijoiden henkilökohtaiset kokemukset ja 

kiinnostuksen kohteet määrittelevät sen, kuinka suuri vaikutus lehdistön tulkinnoilla on suuren 

yleisön mielipiteiden muodostukseen. Jos lukijalla on vain vähän tietoa uutisoidusta asiasta, ei 

hän pysty tekemään riippumatonta arviota uutisessa annetusta tilannemääritelmästä. Tällöin 

  



 33

lehdistö on heille pääinformaation lähde ja lehdistön tilannemääritelmä jäsentyy heille 

todellisuudeksi. Jos taas lukijoilla on ennakkoasenteita tiettyjä asioita kohtaan, näyttäisi 

lehdistön uutisointi vain vahvistavan ja oikeuttavan niitä. Lukijan omatessa henkilökohtaisia 

kokemuksia asiasta, median tilannemääritelmien vaikutuksia lievennetään oman tulkinnan 

mukaiseksi. (Nelkin 1987, 77; Johnson-Cartee 2005, 26.) 

Kuneliuksen (2003, 236–237) mukaan kriittisessä viestinnän tutkimuksessa on vallalla käsitys, 

jonka mukaan suuri yleisö on aktiivinen lukiessaan ja tulkitessaan median tekstejä. Suuri yleisö 

tulkitsee tekstejä paikallisten kulttuuristen koodien mukaisesti, jotka ovat syntyneet lukijan 

omien kokemusten pohjalta. Tekstin koodin purkamiseen ja lukijoiden tulkintoihin vaikuttavat 

taloudellinen asema, sukupuoli, ikä, koulutus ja alakulttuuriset yhteisöt identiteetteineen sekä 

rotu. Myös sosiodemografiset tekijät, kuten tulotaso tai luokka-asema, voivat vaikuttaa lukijan 

tulkintaa. Edellä mainittujen tekijöiden kautta lukijoilla on hallussaan omat kulttuuriset 

resurssinsa. Suurella yleisöllä on myös hallussaan useita erilaisia lukutapoja, joilla lukija liittyy 

esimerkiksi erilaisiin valta-asetelmiin ja kulttuureihin. Lisäksi lukijoiden tulkinnat voidaan liittää 

tilanteisiin, joissa tekstiä luetaan ja käytetään. Yhteenvetona voidaan todeta, että lukiessaan 

joukkoviestinnän tekstejä, suuri yleisö painottaa niitä itselleen tyypillisellä tavalla. 

5.3 Tulkintojen tuottaminen internetin keskustelukulttuureissa 

Suuri yleisö tekee tulkintoja median esitysten ja tulkintojen kautta. Näitä omakohtaisia tulkintoja 

tuotetaan ja vaihdetaan esimerkiksi yleisönosastoilla. (Karvonen 1999, 78.) Lehtien 

yleisönosastoilla keskustelunomainen vuoropuhelu on harvinaista. Viestit muodostavat 

pikemminkin joukon samanaikaisia yksinpuheluita. Sen sijaan verkkofoorumeiden on ajateltu 

olevan luonteeltaan dialogisempia. (Mackinnon 1995, 117-118.) Pietilän (2001, 22-31) mukaan 

verkkofoorumit ovat kuitenkin lähinnä vain tarjonneet tilan käydä keskustelua dialogisemmin 

kuin yleisönosastoilla.  

 

Erimielisyydet painottuvat verkkokeskusteluissa otettaessa kantaa toisten käsityksiin. Tämän on 

arveltu johtuvan siitä, ettei samanmielisyyttä viitsitä tuoda julki. Jos taas puheenvuorossa 

ilmaistu mielipide koetaan vääräksi, näyttää se suorastaan ärsyttävän reagoimaan. Keskustelujen 

sävy onkin usein hyökkäävää. Verkkokeskusteluissa kertautuvat tutut asetelmat ja asenteet, 

mutta vain räväkämpinä. Keskusteluihin osallistujien mielipiteet ovat muotoutuneet jo ennen 

verkkokeskustelua, jolloin niissä artikuloidaan ulkopuolista vallitsevaa todellisuutta.  
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Verkkokeskusteluiden laadun katsotaan yleisesti olevan melko alhainen (Pietilä 2010, 426). 

Tämä koskee erityisesti keskustelua julkisista asioista (Holmes 1997, 18).  

 

Vaikka verkkokeskusteluissa esitetään usein vastakkaisia näkökulmia, ne eivät näyttäydy 

julkisena keskusteluna, deliberaationa. Argumenttien puolesta esitetään vain harvoin sitä 

tukevaa informaatiota. Verkkokeskusteluissa esiintyvä solvaaminen ei myöskään kuulu julkisen 

keskustelun tunnuspiirteisiin. Lisäksi verkkokeskustelujen viestit ovat useimmiten reaktioita 

toisten viesteihin. Viestit voivat myös synnyttää reaktioita.  Tämä voidaan nähdä askeleena kohti 

deliberaatiota, jolle ominaista on keskustelujen interaktiivisuus. (Pietilä 2010, 428-429.) 

Verkkokeskusteluissa lausutaan yleensä julki laajempien ihmisryhmien kantoja, vaikka 

kommentoijat ovat yksilöitä. Keskustelut voidaankin todeta tuolloin laajempien joukkojen arvoja 

ja käsityksiä edustavien diskurssien väliseksi. Tällöin keskusteluissa syntyy yleensä puolesta–

vastaan-asetelmia. Yksilöiden esittämien näkemyksien myötä syntyvät keskustelun osapuolet ja 

aseman mukainen diskurssi. Verkkokeskusteluissa onkin kyse diskurssien välisestä 

kädenväännöstä. (Pietilä 2010, 442.) 

 

Robert Arpo on tutkinut väitöskirjassaan (2005) internetin keskustelukulttuureita ja sitä miten 

keskusteluryhmäviestien kirjoittajat tekevät tulkintoja ryhmän keskustelunaiheista. Internet-

keskusteluiden areenana ei toimi pelkästään verkko. Keskustelussa ovat aina mukana myös 

verkon ulkopuoliset tekijät, kuten kulttuuri, yhteiskunta, talous ja politiikka. Lukijat ja kirjoittajat 

soveltavat erilaisia tulkintakehyksiä pyrkiessään tulkitsemaan toistensa kirjoittamia viestejä. 

Keskustelujen puhetavat ilmentävät tulkintaa ja ne voidaan paikantaa keskusteluryhmän sisäisiin 

sosiaalisiin suhteisiin ja ulkopuoliseen maailmaan. (Arpo 2005, 69.) Tulkintoja tehdään ryhmän 

keskustelukumppaneista, keskusteluryhmästä ja keskustelunaiheista (Arpo 2005, 71). 

Yhteiskunnan sosiaaliset järjestelmät toimivat taustana tulkinnoille ja mahdollistavat 

keskusteluun osallistumisen. Sosiaalisista järjestelmistä voidaan etsiä myös vahvistusta omille 

tulkinnoille. (Arpo 2005, 295.)  

Keskusteluryhmille oli tyypillistä polarisoituminen eli mielipiteiden selkeä jakautuminen 

ääripäihin (Arpo 2005, 205). Muita keskusteluryhmille tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa 

provokatiiviset trolli-viestit10 ja niiden aikaansaama keskustelun ”leimahdus” eli niin sanottu 

”flame”. Trolleilla, jotka voidaan määritellä viesteissä lähetetyiksi mielipiteiksi tai väitteiksi, 
                                                 
10 Trollaus tulee englanninkielen sanasta ”troll”, joka voidaan suomentaa sanoilla perho, peikko. Merkityksessä 
peikko, trolli tarkoittaa häiriköivää verkkokäyttäytymistä, kun taas merkityksessä perho, sana kuvaa 
vastareaktioiden kalastelua. (esim. Foster 1997; Arpo 2005, 166). 
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yritetään saada aikaan mielipiteiden ilmaisua (Tepper 1997, 40). Provokatiivisella viestillä 

aikaansaatua vastaväittelyä nimitetään sanalla ”flame” eli liekki. Flame voi tarkoittaa myös 

tahallista voimakasta ilmaisua. (Arpo 2004, 106; Arpo 2005, 166.) Tällöin voidaan katsoa 

syntyneeksi tilanne, jossa keskustelun sisältö jää toisarvoiseksi ja provokaatiolla saatu huomio 

kohoaa muuta tärkeimmäksi (Arpo 2005, 293).  

Virpi Lähteenmäki (2011) käsitteli pro gradu -tutkielmassaan suomalaisuuden 

tulkintarepertuaareja internet-keskusteluissa. Hänen mukaansa internetin keskustelusivustoilla 

ihmisten välisiä merkityksiä todellisuudesta muokataan uudelleen ja uusitaan. (Lähteenmäki 

2011, 22-23.) Internet-keskusteluissa myös konstruoitiin suomalaisuutta esimerkiksi 

sanavalintojen ja metaforien kautta (Lähteenmäki 2011, 79).  

5.4 Arkeologia ja media – aiempia tutkimuksia  

 

Arkeologian mediakuvaa on Suomessa tutkittu vain marginaalisesti. Kiinnostus aihetta kohtaa on 

ollut kuitenkin nousujohteista. Viestinnän avulla voidaan vaikuttaa suuren yleisön asenteisiin 

sekä lisätä arkeologisen tutkimuksen merkittävyyttä ja sen ymmärtämistä (Partanen 2007, 20; 

Lavento 2007, 41). Arkeologian kuvista Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 

(Wickholm 2007) sekä arkeologin ja median kohtaamisesta (Lavento 2007; Moring 2007). 

Wikholmin mukaan arkeologinen uutisointi oli viihteellistä ja kliseistä, joka viittasi enemmän 

populaarikulttuuriin luomiin mielikuviin arkeologiasta kuin vakavasti otettavaan tieteelliseen 

tutkimukseen (Wickholm 2007, 29). Lavento (2007) summaa artikkelissaan median keskeisiä 

näkökulmia arkeologiaan: tarve kertoa mitä on tapahtunut, kotiseutunäkökulma, Suomen suvun 

juuret, tiedenäkökulma (uudet tutkimustulokset), tieteellinen viihde ja arkeologia kertomusten 

lähteenä. Hän näkee median merkittävänä mielipiteenmuokkaajana, joka saavuttaa nopeasti 

suuren yleisön tietoisuuden. Arkeologien omakuvaa hän kritisoi liian vaisuksi. Arkeologiasta 

tulisi viestiä aktiivisesti, taitavasti ja kiinnostavasti. 

Suomen arkeologisen seuran (SARKS)11 julkaisussa, Muinaistutkijassa, on kirjoitettu 

arkeologian kuvista ja popularisoinnista. Keskustelua on käyty arkeologin kuvasta suomalaisessa 

populaarikulttuurissa (Äikäs 2009), arkeologian mielikuvista Suomessa (Nyholm 2012) ja 

arkeologian tiedeviestinnästä (Lehtola 2009). Vaikka populaarikulttuurin luomat kuvat 

arkeologiasta eivät aina vastaa todellisuutta, nähtiin niiden kuitenkin ilmentävän mielenkiintoa ja 

                                                 
11Suomen arkeologisen seuran internet-sivut <http://www.sarks.fi/index.html> 
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arvostusta arkeologien työtä kohtaan (Äikäs 2009, 8). Tieteen viihteellistäminen nähtiin myös 

yhtenä keinona ihmisten tieteellisen tiedon kartuttamisessa (Lehtola 2009, 41). Arkeologian 

tämän hetkinen kuva nähtiin Suomessa sumeana ja hahmottomana. Kuvaa voitaisiin tiedon 

välityksen yhteydessä kuitenkin kirkastaa esimerkiksi kuvakieltä monipuolistamalla ja lisäämällä 

medianäkyvyyden määrää. (Nyholm 2012, 46, 56-57.) 

Arkeologiaa mediassa on tutkittu muutamissa opinnäytetöissä. Turun yliopistossa vuonna 1998 

tehty suppea laudatur-työ käsitteli arkeologiaa sanomalehdissä (Järvinen 1998). Työ käsitteli 

Turun Sanomissa sekä Helsingin Sanomissa vuoden 1997 kesä- ja heinäkuussa ilmestyneitä 

arkeologisia juttuja.  Tieteenalalla todettiin olevan juttujen määrän perusteella uutisarvoa, mutta 

popularisoinnissa ja median tarjoamissa mahdollisuuksissa nähtiin olevan vielä parannettavaa.  

Vuonna 2008 Oulun yliopistosta valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa ”Valikoitu menneisyys: 

Arkeologian kuvat Helsingin Sanomien sivuilla” Tiia Salo käsitteli Helsingin Sanomien antamaa 

arkeologian kuvaa historiallisen kuvatutkimuksen keinoin. Tutkimuksen mukaan arkeologiasta 

annettiin positiivinen kuva ja tieteenala esitettiin pääosin uutisina ja viihteenä. Julkista väittelyä 

aiheesta ei todettu olevan. Käsiteltyjä arkeologian aiheita olivat muun muassa ihminen ja hänen 

sukupuunsa, suomalaisten juuret, nationalistiset juuret, arkeologiset löydöt ja yhteiskunnallisiin 

ilmiöihin liittyneet arkeologiset aiheet. Salo mukaan laajemmasta vastaavasta tutkimuksesta 

voisi olla hyötyä arkeologian ammattikunnalle roolinsa ja sen näkyvyyden ymmärtämiseksi 

nyky-yhteiskunnassa. (Salo 2008, 82-83.) 

Riikka Harjulan käsitteli vuonna 2008 valmistuneessa pro gradussaan Yli-Iin Kierikkikeskuksen 

lehdistökuvaa. Kehysanalyyttisen tutkimuksen mukaan sanomalehti Kalevassa uutisoitiin 

Kierikkikeskuksesta kymmenen eri tulkintakehyksen kautta. Harjula näki tutkimuksen olevan 

hyödyksi Kierikin viestintästrategialle. Tulosten avulla voitiin kartoittaa Kierikin vahvuuksia ja 

heikkouksia sekä jäsentää syntyviä mielikuvia. (Harjula 2009.)  

Arkeologi Stig Welinder (1987) on tutkinut arkeologian kuvia ruotsalaisissa ja norjalaisissa 

sanomalehdissä tekstianalyyttisellä menetelmällä. Sanomalehtien antama kuva arkeologiasta 

ilmeni stereotyyppiseksi. Menneisyyden yhteisöistä jäsennettiin yksipuolista ja latteaa kuvaa. 

Vaikka arkeologinen tutkimus oli osa yhteiskunnallista keskustelua, se näyttäytyi uutisoinnissa 

liian abstraktina aiheena kiinnostaakseen suurta yleisöä. (Welinder 1987, 157-158.) 
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Uudemmassa tutkimuksessaan Welinder (1997) on vertaillut vuosien 1985 ja 1994 ruotsalaista 

sanomalehtiuutisointia ja tarkastellut arkeologian mediakuvan ajallista muutosta. Tutkimuksen 

mukaan arkeologiasta uutisoitiin sekä viihteenä että tieteenä. Vuoden 1994 jutuista nouseva 

arkeologian mediakuva osoittautui asiallisemmaksi kuin vuonna 1985 välittynyt kuva. 

Arkeologiasta uutisoitiin mielenkiintoisesti ja varsin virheettömästi esittelemällä tutkimuksia ja 

tuloksia. Useassa vuoden 1985 lehtijutuissa arkeologia oli uutisoitu kiistana, jota käytiin 

tieteenalan sisällä. Molempina vuosina uutisoinnin kerronnassa käytettiin runsaasti retoriikkaa, 

johon oli kätketty arvoja ja asenteita. Lehtien uutisointi tieteenalaa kohtaan oli tutkittuina 

vuosina kuitenkin pääsääntöisesti positiivista. 

 
Toimittaja ja arkeologi Diane Scherzler (2007) on käsittellyt median ja arkeologien kohtaamista. 

Toimittajan ja tutkijan intressit eivät useinkaan kohtaa uutisoinnissa. Asiat ja yksityiskohdat, 

jotka ovat tärkeitä tutkijalle, eivät välttämättä ole saman arvoisia journalistille ja päinvastoin.  

Toimittaja valitsee ja arvioi informaatiota aivan eri näkökulmasta kuin tutkija. Kokonaisuuden 

kannalta mitätön yksityiskohta saattaa merkitä toimittajalle inspiroivaa ja täysmittaista 

uutisaihetta. Vaikka uutisoinnissa usein korostetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta, pitäisi 

tiedejournalismin myös pystyä arviomaan ja arvostelmaan. Harvoin media perehtyy aiheeseen 

riittävän hyvin, että se voisi uutisoida aiheesta kriittisesti. Kriittisyyden sijaan tiedeuutisoinnissa 

ovat saaneet sijaa värikkyys ja viihde (entertainment). Tiedeviestinnän sijaan onkin alettu 

puhumaan termeistä ”archaeotainment” ja ”sciencetainment”, joilla massamedia tuottaa viihdettä 

suuren yleisön tarpeisiin. Journalistisesta maailmasta on kuitenkin kohonnut kritiikkiä tätä 

”lapsenmielisestä perspektiivistä tieteen taianomaista maailmaa” katsovaa näkökulmaa kohtaan. 

Naiivi ja viihteellinen näkökulma ei ota lainkaan huomioon tieteen kompleksista luonnetta. 

(Scherzler 2007, 190-191.)  

 

Scherzler (2012, 80) toteaa, että toimittajien on uutisoinnissaan pohdittava, mikä on kullekin 

yleisölle merkityksellistä ja kiinnostavaa. Uutiskriteerit korostuvat laadittaessa uutisia suurelle 

yleisölle. Uutisen tulee olla tuore ja koskea mahdollisimman suurta joukkoa. Muita 

uutiskriteereitä tieteellisessä uutisoinnissa ovat esimerkiksi aiheeseen sisäiset ristiriidat, aiheen 

koskettavuus (herättää tunteita tai mielipiteitä) tai aihe on viihdyttävä. Sen varmemmin aiheesta 

uutisoidaan, mitä useampi kriteeri tulee täytetyksi. Suuren yleisön kiinnostus tieteenalaa kohtaan 

kasvaa jatkuvasti (Kulik 2007, 121-124). Arkeologian uutisoinnissa saattavat aihevalintaan 

vaikuttaa aiheiden tai asioiden mielenkiintoisuus ja yksityiskohdat. Aiheen linkittyminen 

tunnetasolla yleisöön tai aiheen merkitys lukijoiden arkielämään saattavat nostaa arkeologisen 
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tutkimuksen uutisagendaksi. Esimerkiksi paikallismedia kiinnostuu usein lähialueella 

tapahtuvista arkeologisista kaivauksista, koska ne kiinnostavat myös paikallisia asukkaita. Toisin 

sanoen mediaa kiinnostuu samoista asioista kuin sen yleisö. (Scherzler 2012, 83.)  

 

Joskus asiat uutisoidaan niin, että ne näyttäytyvät stereotyyppeinä, tunteisiin vetoavina ja 

liioiteltuina. Arkeologi vertautuu näissä etsivään tai vaikkapa aarteenmetsästäjään. Suuren 

yleisön mielissä arkeologiaan kietoutuu voimakkaita tunnepitoisia aspekteja menneisyyden 

mysteereineen ja löytöineen – arkeologia kiehtoo ja koskettaa. Toimittajan näkökulmasta 

tieteenala vie itseltään mahdollisuuksia, jos uutisoinnissa keskitytään vain faktoihin. (Scherzler 

2007, 194.) Cornelius Holtorf (2005, 150-158) puhuu termistä ”archaeo-appeal” eli vapaasti 

suomennettuna arkeologian vetovoimasta. Yhtenä syynä arkeologian suosioon ja 

vetovoimaisuuteen voidaan pitää sitä, että tieteenala sisältää länsimaiselle kulttuurille tärkeitä 

teemoja. Näitä ovat tieteellinen tutkimus, teknologinen osaaminen, utopiat, eksoottiset paikat 

sekä uusien asioiden löytäminen ryyditettynä nostalgialla.  

 
Benz ja Liedmeier (2007, 160) ovat tutkineet saksalaisten sanoma- ja aikakauslehtien 

arkeologista uutisointia. Tutkimuksen mukaan suurelle yleisölle uutisoidut tutkimustulokset ovat 

lehdissä huomattavan vanhoja, vaikka kyseessä olisi merkittävätkin tulokset. Tuoreutta 

tärkeämpiä uutiskriteereitä näyttäisivät olevan erilaiset skandaalit ja kiistat tiedemaailmassa. 

Muita tärkeitä kriteereitä olivat aiheen merkityksellisyys, läheisyys, esilläolo, sensaatio ja lehtien 

välinen kilpailu aiheen uutisoinnissa.  Tutkimuksen mukaan media käytti uutisoinnissa kieltä, 

joka välittää tunteita ja antaa lukijalle tilaa assosioida mielleyhtymin. Muinaisjäännöksestä 

voitiin käyttää sanaa ”aarre”, koska se todennäköisesti kiinnittää lukijan huomion. Benzin ja 

Liedmeierin (2007, 166, 169) mukaan fraasit ja termit voidaankin jakaa eri ”assosiaatiokenttiin” 

(fields of associations) kuten valta/rikkaat, sota/katastrofi, uskonto/kultti/myytit. Assosiaatioiden 

avulla lukijalle annettaan mahdollisuus löytää yhteys modernin ja menneen maailman välille. 

Esimerkiksi assosiaatiot vallasta ja rikkaista kytkeytyvät lukijan tunteisiin ja haaveisiin. 

Näkökulma on myös tyypillinen menneisiin yhteisöihin.  

 

Samassa tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota myös arkeologien ja arkeologian 

representaatioihin lehdissä. Arkeologian vakiokliseet esitettiin toistuvasti uutisoinnissa, mutta 

osassa lehdissä tuotiin esille myös arkeologisen tutkimuksen syvällisempi päämäärä. 

Tyypillisesti arkeologia nähtiin monimutkaisen palapelin kokoamisena, mutta sitä kuvattiin 

myös korkeateknologisena laboratorio- tai kaivaustutkimuksena. Median antama kuva 
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arkeologeista oli moninainen. Usein arkeologit esitettiin sitkeinä ja aktiivisina, usein myös 

asiantuntijoina. Heidät näyttäytyivät huolellisina ja täsmällisinä etsivinä, mutta kuitenkin 

epävarmoina. Arkeologi saatettiin esittää myös ”sivilisaatiomme pelastajana” tai ”taikurina, joka 

elvytti menneisyyden henkiin. Yleisesti ottaen arkeologin kuva oli positiivinen, mutta myös 

representaatioita alipalkatusta byrokratiaa vastaan tappelevasta intoilijasta tavattiin. Jutun sävy 

määritteli myös sen, miten arkeologia ja arkeologi kuvattiin. Jos jutun tärkeyttä haluttiin 

alleviivata, tutkija kuvattiin asiantuntijana. Jos taas uutisointi koski arkeologiassa kiistanlaista 

aihetta, saattoi arkeologi saada aivan päinvastaisen määreen. (Benz & Liedmeier 2007, 170.) 

 

Arkeologi Cornelius Holtorf (2004; 2005; 2007a: 2007b) on tutkinut arkeologian 

representaatioita ja mielikuvia populaarikulttuurissa ja mediassa. Arkeologian mielikuvat 

voidaan tiivistää populaarikulttuurissa kolmeen pääteemaan: aarteiden etsintä, eksoottiset paikat 

ja seikkailu sekä arkeologian mieltäminen etsivän työksi, jossa yritetään päästä perille 

menneisyyden mysteeristä palasia yhdistelemällä. Mielikuva arkeologiasta aarteenetsintänä 

juontaa arkeologian tutkimuksellisesta luonteesta kaivaa maasta jotain, mikä ei näy pinnalle. 

Arkeologiaa vertautuu metaforana ”totuuden etsintään”, koska sen avulla voidaan selvittää oman 

historian, identiteetin ja maailmankatsomuksen kannalta tärkeitä asioita. Arkeologian kuvaan 

seikkailuna ovat vaikuttaneet pitkälti media, erityisesti elokuvat ja tv-sarjat. Kuvat arkeologiasta 

etsiväntyönä juontuvat taas tutkimuksen metodologisesta luonteesta, jossa löydettyjen vihjeiden 

perusteella saadaan ”totuus” paljastumaan. Arkeologinen kaivausprosessi näyttäytyykin suurelle 

yleisölle jännittävämpänä ja kiinnostavampana kuin varsinaiset tutkimustulokset.  

 

Holtorfin mukaan populaarit mielikuvat ovat tärkeitä arkeologian julkisuuskuvalle ja suosiolle 

(Holtorf 2004, 41-47; Holtorf 2005, 42-44). Tästä huolimatta ne ovat usein myös vääristyneitä ja 

romantisoituja. Harhakuvat tulisikin oikaista suurelle yleisölle, jottei se tulisi harhaanjohdetuksi 

(Bauer 2007, 18; Scherzler 2012, 83). Toisaalta ei ole näyttöä siitä, ettei suuri yleisö osaisi 

erottaa faktaa fiktiosta ja pitäisi arkeologiaa aarteenmetsästyksenä viidakossa (Holtorf 2007a, 

152).  
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6 KAUPUNKIARKEOLOGIAN KEHYKSET SANOMALEHDISSÄ 

 

6.1 Kehysanalyysin vaiheet 

 

Kehysanalyysin teko lähti liikkeelle siten, että luin kaikki kerätyt sanomalehtijutut useampaan 

kertaan. Tämän jälkeen aloin käymään juttuja läpi ja etsimään niistä tulkintakehyksiä. 

Uutisjuttujen keskinäinen vertailu nousi analyysin kannalta keskeiseen asemaan. Teksteihin 

kirjoitetut kehykset nousivat näin paremmin esille. Myös Entman (1991, 6) korostaa tekstien 

vertailun tärkeyttä sillä ilman tätä kehys voi jäädä tunnistamatta. Tekstin sana- ja kuvavallinnat 

voivat näyttäytyä aluksi luonnollisina ja huomaamattomina. Vertailu kuitenkin paljastaa, etteivät 

valinnat ole välttämättömiä uutisoidun asian kannalta. Valinnat ilmentävät pikemminkin 

mediakehysten tyypillistä tapaa jäsentää asioita yleisesti hyväksytyllä tai arkijärjen mukaisella 

tavalla.  

 

Tutkimusaineistoa läpikäytäessä tarkastelin myös juttujen otsikointia. Otsikoinnin tavoitteena on 

kiinnittää lukijan huomio (Okkonen 1980, 240). Otsikoiden tarkoituksena on myös ilmaista 

tiivistettynä jutun keskeinen sisältö. Koska kaikki lukijat eivät lue kaikkia uutisjuttuja 

kokonaisuudessaan, on otsikoiden tehtävänä antaa lukijoille myös yleiskuva aiheesta. Otsikossa 

onkin usein tiivistettynä jutun tarjoama näkökulma aiheeseen. Jo otsikkoon tehdyillä 

sanavalinnoilla jutun aiheeseen voidaan helposti ottaa kantaa. Sanavalinnoissa verbit ja 

adjektiivit ovat keskeisimmissä rooleissa. (Koistinen 1998, 50; Löytömäki 1998, 215-216.)  

 

Otin juttujen kuvituksen mukaan analyysiin aina sen ollessa mahdollista. Turun Sanomien ja 

Kalevan internet-sivuilla oli julkaistu juttujen kuvitusta, mutta Helsingin Sanomien sivuilla sitä 

ei ollut lainkaan. Heikkilän (2006, 53-54) mukaan lehtikuvalla on useita tehtäviä. Näistä 

tärkeimpänä voidaan pitää kuvan tiedonvälitystä eli sitä, miten kuva havainnollistaa jutussa 

kerrottua asiaa. Kuvateksti on oheisteksti lehtijuttuun, joka kielentää kuvan ja kehystilanteen. 

Kehystilanne tarkoittaa reaalimaailman tilannetta, joka liittyy tai sen esitetään liittyvän kuvan 

tilanteeseen (Heikkilä 2006, 19-21). On huomioitava, ettei tarkoitukseni ollut tehdä juttujen 

kuvamateriaalista kuva-analyysiä. Kuvien tarkastelun päämääränä oli lähinnä tehdä niistä 

huomioita kehysanalyysiä tukevina elementteinä. 

 

Tässä tutkimuksessa kehysanalyysin luonne korostui retorisena operaationa. Jutuissa esiintyviin 

retorisiin valintoihin, sanoihin, metaforiin ja tulkintoihin kiinnitettiin huomiota. Myös 
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uutisjuttujen kerronnallisuutta analysoitiin tutkimuksessa. Retorisen kehysanalyysin kautta 

tutkittiin, millaisia kuvia tai tulkintoja sanomalehtiuutisointi suurelle yleisölle välitti. 

 

Käyttökelpoiseksi analyysin apuvälineeksi osoittautui kehystämisen välineiden eli aiheen tai 

näkökulman, kerronnan jännitteen, metaforien, avainsanojen, juttujen visualisoinnin sekä 

tutkijan roolin taulukointi. Kehysmatriisia tai kehystaulukkoa (frame matrix) ovat käyttäneet 

esimerkiksi Esa Väliverronen (2007) ja Baldwin Van Gorp (2010). Edellisten määreiden 

taulukoinnin kautta nimesin löytämäni kehykset jutussa esiintyvää tilannemääritelmää mielestäni 

parhaiten vastaavaksi.  

 

Tulkintakehysten havaitseminen tutkimusaineistosta onnistui yleensä ottaen vaivattomasti, mutta 

joidenkin tekstien kohdalla kehysten löytämisessä oli ongelmia. Ongelmat analyysivaiheessa 

saattavat johtua siitä, ettei jutussa esiintyvää kehystä ole tunnistettu tai sitä ei ole lainkaan (Van 

Gorp 2010, 97). Kehys on voitu upottaa ”rivien väliin” niin hyvin, että sen tunnistaminen on 

hankalaa (Van Gorp 2010, 90). Muutamissa jutuissa oli myös piirteitä useammasta 

tulkintakehyksestä. Tällaiset tekstit luokittelin joskus ehkä hieman väkinäisesti kuuluvaksi 

kehykseen, joka oli mielestäni jutun hallitsevin tilannemääritelmä. 

Kehysanalyysissä löydetyt kehykset syntyivät aineistolähtöisesti juttujen lukemisen, 

kehysanalyyttisen sisältöanalyysin sekä oman pohdinnan tuloksena. Koska tulkintakehykset ja 

niiden määritelmät muodostuivat omakohtaisen tulkinnan kautta, on tulos myös subjektiivinen 

tulkinta. Kehysanalyysissä subjektiivisuutta ei ikinä voida täysin välttää (Van Gorp 2010, 103). 

Kulttuuriset arvot ja normit ovat varmasti myös jossain määrin vaikuttaneet analyysini tulokseen. 

Tutkimusaineistoni uutisjutut on rakennettu samassa sosiokulttuurisessa kontekstissa kuin missä 

itse toimin. On mahdollista, että minulta jäi huomaamatta tiettyjä kehyksiä, koska ne ovat 

minulle esimerkiksi länsimaalaisena tai vaikkapa suomalaisena liian ilmiselviä. Toisaalta 

kulttuurin tunteminen on hyödyllistä kehysanalyysin kannalta. (Van Gorp 2010, 88, 93.) 

Kehysanalyysin tuloksiin ja tutkimusotteeni objektiivisuuteen on myös voinut vaikuttaa taustani 

kaupunkiarkeologiaan erikoistuneena tutkijana. Tiedostin omaavani esimerkiksi joitakin 

kokemuksiin perustuvia ennakko-oletuksia kaupunkiarkeologisesta uutisoinnista. Eskolan & 

Suorannan mukaan (1998, 20) laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa on mukana ennakko-

oletuksia ja intuitiivisia käytäntöjä, joita ohjaavat arkijärjen mukaiset päättelyketjut. Näihin 

perustuvat ratkaisut eivät ole usein edes tutkimuksen tekijälle selviä. Pyrin tietoisesti 
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hälventämään omat ennakko-oletukseni taka-alalle ja saavuttamaan neutraaliin, mutta kuitenkin 

kriittiseen ja objektiiviseen tutkimusotteeseen. 

6.2 Kehysten evaluointi 

 

Kun kehysanalyysi on saatu päätökseen, on löydettyjä kehyksiä mahdollista arvioida. Aineistolle 

voidaan esittää kysymykset kehysten kattavuudesta ja yleisyydestä: onko kaikki kyseisen aiheen 

uutisoinnissa esiintyvät tulkintakehykset löydetty ja ovatko löydetyt kehykset uutisoinnissa 

hallitsevimmat? Tämän jälkeen kehysten käytön soveltuvuutta voidaan evaluoida kolmen 

kriteerin mukaisesti. Kriteereitä ovat: 1) kehyksen ”tiheys” (the thickness of the frame), 2) 

kehyksen käsitteellisyyden aste (the degree of abstraction) ja 3) kehyksen soveltuvuus muiden 

asioiden määrittämiseen (the applicability of a frame to define other issues). Ensimmäisen 

arviointikriteerin mukaan tulkintakehyksestä pitää pystyä määrittämään kattavasti löydettyä 

näkökulmaa tukevia kehystämisen välineitä perusteluineen. Kehysanalyysin tekijän tulee myös 

miettiä, onko tiettyyn tulkintakehykseen johtanut päättelyketju täydellinen ja loogisesti 

yhdenmukainen. Kehyksen käsitteellisyyden täytyy olla riittävän abstrakti, jotta kehystä voidaan 

käyttää myös muiden tapahtumien tai asioiden tulkintakehyksenä. Kolmatta kriteeriä voidaan 

pitää kaikista tärkeimpänä kehysten arvioinnissa. (Van Gorp 2010, 97, 99.) 

 

Löydettyäni tutkimusaineistosta tulkintakehykset arvioin ne edellisten kriteerien mukaisesti. 

Mielestäni löysin kehysanalyysillä kaikki tutkimusaineistoissa esiintyneet ja hallitsevimmat 

kaupunkiarkeologian kehykset. Kaikki löydetyt kehykset täyttivät myös kolmen 

evaluointikriteerin vaatimukset.   

 

6.3 Tulokset 

 

Analyysin tuloksena jaoin kaupunkiarkeologiaa käsittelevät sanomalehtijutut neljään eri 

tulkintakehykseen: viihde, kiista, suojelu ja paikallisuus. Kehysten jakautuminen on 

havainnollistettu kuvassa 2. Eniten kaupunkiarkeologiasta oli uutisoitu viihteen kehyksissä (45 

%) ja vähiten paikallisuuden kehyksissä (7 %). Osa jutuista luokiteltiin analyysin tuloksena 

kehyksettömiksi (16 %). Kehykset on esitetty liitteessä 2.  

 

Kaikista tutkimusaineistoon valituista sanomalehtijutuista ei löytynyt lainkaan kehyksiä. 

Kehyksettömiä juttuja oli yhteensä noin 16 % koko tutkimusaineistosta ja niitä löytyi kaikista 
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kolmesta lehdestä. Kehyksettömät jutut olivat lyhyitä ja ytimekkäitä. Niissä kerrottiin vain 

välttämättömin informaatio kaupunkiarkeologisesta tutkimuksesta tai tehdyistä löydöistä. Suuri 

osa kehyksettömäksi luokitelluista uutisista olikin STT:n uutissähkeiden referaatteja. Osassa 

jutuissa oli mukana myös tutkijan kommentteja. Juttuihin ei ole kirjoitettu mukaan tarinaa, eikä 

niissä ole korostettu tai häivytetty asioita. Toimittaja ei siis ole tehnyt minkäänlaista 

näkökulmallista valintaa uutisjuttua laatiessaan, joten luonteeltaan kehyksetön juttu oli neutraali.  

 

10 %45 %

16 %
22 %

7 %

Suojelu
Paikallisuus 
Kiista
Viihde
Kehyksettömät

 
Kuva 2. Tulkintakehysten jakautuminen Kalevassa, Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa vuosina 2001-2010. Mukana myös 
kehyksettömät jutut. 

 
 

Van Gorpin (2010, 92) mukaan se, miten kehystäminen on tutkimuksessa käsitteellistetty, 

määrittää osan jutuista mahdollisesti kehyksettömiksi. Jos kehyksen pitää heijastella sitä, miten 

uutinen on kerrottu, voidaan lyhyitä ydinfaktoihin keskittyviä juttuja pitää kehyksettöminä. 

Tällöin uutisaihetta ei ole jäsennetty millään tietyllä tilannemääritelmällä tai näkökulmalla, eikä 

kirjoitettaessa ei ole tehty valintoja tiettyjen puolien korostamisesta tai häivyttämiseksi. Juuri 

valinnattomuus erottaa kehyksettömät jutut kehyksellisistä. Kehystämistä ei todennäköisesti ole 

käytetty, jos uutisjuttu koostuu vain faktoista. Tällöin toimittajan päätösvalta on ulottunut vain 

siihen, kirjoittaako hän jutun vai ei. (Van Gorp 2010, 94).  

Toisaalta juttujen tulkinta kehyksettömäksi voi johtua siitä, ettei kehystä ole tunnistettu. Koska 

osa kehyksistä on rakennettu kulttuurin sisäisistä arvoista ja normeista käsin, ne ovat vaikeasti 

tunnistettavissa samassa kulttuuripiirissä toimivalle kehysanalyysin tekijälle.  (Van Gorp 2010, 

88.) Tässä tutkimuksessa ei mielestäni ollut kysymys kehysten tunnistamattomuudesta. Juttujen 

luokittelu kehyksettömiksi oli hyvin perusteltua, koska niistä ei löytynyt minkäänlaisia 

kehystämisen välineitä. Juttujen kehyksettömyys voi mielestäni johtua myös uutisjournalismin 
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siirtymisestä ajankohtaisuudesta hetkenkohtaisuuteen, jossa painottuvat rutiinit ja uutisoinnin 

nopeus. Tällöin jutun sisäistä taustoitusta ei ole ja tulkinta jää kokonaisuudessaan lukijalle. 

(Perko 1998, 22.) Koska journalistista työtä leimaavat rutiininomaisuus ja kiire, saattavat 

uutistenomaisiksi muokatut tiedotteet päätyä lehtiin uutisina (Väliverronen 1996 92). 

6.4 Viihde  

 

Viihteen kehyksiin luokiteltiin kaikista tutkimuksessa mukana olleista lehtikirjoituksista 

kaikkiaan noin 45 %. Kehykseen rakennettuja juttuja löytyi kaikista tutkimusaineiston 

sanomalehdistä: Kalevasta ja Helsingin Sanomista molemmista yhdeksäntoista ja Turun 

Sanomista 49 kappaletta. Kalevassa uutiset ilmestyivät Oulu-, Kotimaa-, Kulttuuri- ja Patteri-

sivuilla, Helsingin Sanomissa Kotimaa-, Kaupunki-, Nimiä tänään- ja Kulttuuri-sivuilla ja Turun 

Sanomissa Viihde-, Kulttuuri-, Extra-, Kotimaa- ja Treffi-sivuilla. Viihteen kehyksiin 

rakennettuja uutisia esiintyi melko tasaisesti tutkittuna ajanjaksona kaikissa lehdissä. Tosin 

vuosina 2002, 2004, 2005 ja 2006 viihteen kehyksen juttuja näyttäisi esiintyvän keskimääräistä 

enemmän. Vuosina 2001 ja 2010 tulkintakehyksessä uutisoitiin ainoastaan Turun Sanomissa 

muutamalla jutulla.  

 

Viihteen tulkintakehyksessä juttujen keskiössä oli enemmän tai vähemmän 

kaupunkiarkeologisen tutkimuksen viihteellistäminen. Kehyksen uutisointi oli paikoitellen 

kepeää ja värikkään kerronnan avulla suurelle yleisölle popularisointiin kaupunkiarkeologista 

tutkimusta (taulukko 6). Kaupunkiarkeologiaa tulkittiin kirjavin sanakääntein ja mielikuvin, 

jolloin juttujen sisältö profiloitui paikoitellen kevyeksi ajanvietteeksi. Uutisoinnissa 

kaupunkiarkeologiaa jäsennettiin myös kiehtovana alana, jolloin uutisoinnilla pyrittiin 

koskettamaan yleisöä. Joissakin jutuissa oli mukana myös tieteellistä tietoa, jota välitettiin 

suurelle yleisölle. Viihteen kehystä voisi tämän perusteella nimittää yhtä hyvin myös tieteellisen 

viihteen kehykseksi.  

 

 Tuomiokirkon ympäristössä ei ole vielä kertaakaan menty syvälle vanhimpiin 

 kerrostumiin. Näin on helppo kuvitella, että arkeologien sormet syyhyävät nyt 

 riivatusti. Jokainen suuria, tuhansien osien palapelejä koonnut tietää hyvin, 

 millainen tehtävä on kysymyksessä ja millaisen tyydytyksen jokaisen uuden 

 palasen sopiminen kokonaisuuteen tuottaa. Maallikko helposti kuvittelee, että 
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 arkeologi on edelleen lapion ja harjan kanssa äheltävä menneisyyden kaipaaja, joka 

 hihkuu innosta jokaisen ruukunsirpaleen ja luunsirun löydettyään. (TS 25.1.2004) 

 

 Oulun Tuomiokirkon vaiheilla uurastavat arkeologit saivat tiistaina esiin 1800-

 luvulla palaneen kirkon kellotapulin perustukset. Tutkijoille karu kivimuodostelma 

 tuo kaivattua lisätietoa Oulun vanhasta asemakaavasta, entisen kirkon sijainnista ja 

 rakennustavasta. (Kaleva 26.6.2002) 

 

Viihteen kehyksen tunnisti yleensä jo jutun otsikosta, jotka sisälsivät vauhdikkaita ja viihteellisiä 

elementtejä. Otsikot ilmaisivat myös jutussa tarjotun näkökulman aiheeseen.   

 
 Arkinen jäte kertoo vanhasta Oulusta (Kaleva 15.7.2009) 
 
 Tornion muumioista ei tartuntavaaraa (HS 13.10.2005) 
 
 Muinainen porsas saa mielikuvituksen liikkeelle (TS 10.12.2004) 
 
 Kadonneen Turun metsästäjä (TS 21.10.2004) 
 
 Menneitä kaivelemassa (TS 1.7.2006) 
 
 Arkeologi ei kultaa kaivanne (TS 28.12.2004) 
  
 Kaivossa sitä itseään (alaotsikko TS 4.9.2004) 
 

Viihteellisyys ei rajoittunut pelkästään otsikointiin. Myös tutkimusta tai sen tuloksia esiteltiin 

humoristisia ja romanttisia piirteitä omaavin sanavalinnoin. Kaivamisesta ja tutkimisesta 

käytettiin synonyymeina verbejä rapsuttaa, löytää, paljastaa, rapata, tonkia, etsiä, myllätä, 

myllertää, möyriä ja raaputtaa. Muinaisjäännösten kerrottiin sijaitsevan ”kaupungin sydämessä” 

ja ”sään yllättäneen enemmän kuin kaivauslöydöt”. Useassa kirjoituksessa kuvailtiin myös 

tieteellisen tutkimuksen kannalta epäolennaisia seikkoja, kuten sääolosuhteita ja yleisiä 

kaivaustunnelmia. 

  

 Kaivajat vakuuttavat, ettei kylmä tule, jos saa heilua lapion varressa. Mutta välillä 

 täytyy tehdä pikkutarkkaa työtä maan pinnassa pienillä välineillä ja jopa harjoilla ja 

 silloin voi kylmä yllättää. (TS 26.11.2004) 
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 Arkeologiset kaivaukset ovat alkaneet suosiollisessa säässä. Kallion mukaan 

 tiistaina oli jopa liian helteistä, mutta keskiviikkona tuuli virkisti tutkimuspaikkaa 

 miellyttävästi. ”Suomen kesä näyttää tutkimusten kannalta nyt ihan hyvältä. 

 Ihannesää on tuollainen 20 astetta ja aurinkoinen taivas. Vesisade on kaivausten 

 kannalta pahin. Silloin maakerrokset kostuvat ja eri kerrostumia on vaikea havaita, 

 Myös kartat ja piirrokset kastuvat tutkimuspaikalla”, Kallio kertoo. (Kaleva 

 6.7.2006) 

 

Kaupunkiarkeologisesta tutkimuksesta luotiin kuvaa salaperäisenä ja arvoituksellisena 

tieteenalana. Mullan alta kerrottiin löytyvän ”tuhansia tarinoita” ja kaivauspaikoilla kuultiin 

”historian siipien havinaa”. Viihteen tulkintakehykselle olivat ominaisia moninaiset 

vertauskuvat, joita käytettiin erityisen paljon Turun Sanomien jutuissa. Usein käytetty metafora 

oli palapeli. Kaivauksia verrattiin "tuhansien osien palapeliin" ja ”maan uumenista löydettiin 

historian paloja”. Turusta jäsennettiin lukijalle kuvaa ”kulttuurien kehtona” ja "ikuisena 

kaupunkina". Kaupungin keskellä uutisoitiin olleen keskiajalla saari, oma Manhattaninsa. 

Arkeologit vertautuivat rikostutkijoihin ja vähemmän imartelevassa metaforassa jättikokoiseen 

myyrään, joka on myllännyt tontin kaivantoja täyteen. Yhdessä viihteen kehyksen jutussa 

kaupunkiarkeologiset kaivaukset vertautuivat suorastaan lasten leikkeihin. Arkeologi kuvattiin 

toisinaan myös hieman lapsenmielisenä ja outona ”äheltävänä menneisyyden kaipaajana”.  

 

 Turun maakuntamuseon konservointihuone muistuttaa hieman sekamelskan 

 keskeltä yllätettyä leikkihuonetta. Sellainen se tavallaan onkin: historiallisten 

 löytöjen äärellä työskentelevät lapsen innolla arkeologi ja konservaattori 

 apulaisineen. (TS 18.2.2006) 

 

Sijansa uutisoinnissa saivat kaivausten yllätyksellinen luonne ja harvinaiset sekä merkittävät 

löydöt. Kehykselle tyypillisiä avainsanoja olivatkin aarre, yllättävä, merkittävä, harvinainen ja 

salaperäinen. Erityisesti aarre-sanaa käytettiin kaupunkiarkeologisista löydöistä useassa 

artikkelissa.  

 

 Turun maakuntamuseon tutkijat kaivavat Brahenpuiston aarteita kesäkuun loppuun 

 saakka. (Kuvateksti TS 22.4.2008) 
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 Suuria ”kulta-aarteita” ei ole odotettavissa, vaan löydöissä on kyse lähinnä 

 erilaisten rakennelmien jäänteistä ja pienistä esinelöydöistä. (Kaleva 3.5.2007) 

 

 Maan povessa piilee täysin tutkimattomia aarteita jopa neljän metrin paksuudelta. 

 (TS 9.1.2004) 

 

Viihteen kehyksessä korostui tieteen ja maallikon välinen suhde. Arkeologian kerrottiin olevan 

vaikeaselkoisuudessaan kuin hepreaa, joka kuitenkin avautui maallikolle ja näyttäytyi lopulta 

mielenkiintoiselta ja konkreettiselta. 

 

 Ensi kuulemalta kaikki tuntuu olevan tavalliselle kansalaiselle täyttä hepreaa, mutta 

 kun jutun juonesta saa kiinni, alkaa itsekin innostua. Tämä on konkreettista 

 historiaa aivan oman elinympäristön liepeiltä; nämä esineet ovat todiste ihmisistä, 

 jotka ovat tutuilla seuduilla menneinä vuosisatoina asuneet ja yrittäneet (TS 

 18.2.2006) 

 

Tutkijoita käytettiin lähes jokaisessa viihteen kehykseen rakennetussa jutussa. Tutkijoiden 

roolina oli toimia asiantuntijoina, mutta myös tieteen popularisoijina. 

 

 Arkeologi Tapani Tuovisen esittelemien vuosisatojen takaisten löydösten 

 perusteella Harriet Lamo ja Hanna Holopainen ja Saara Snell voivat kuvitella, 

 minkälaisia esineitä entisaikojen turkulaiset ovat käyttäneet. (Kuvateksti TS 

 6.9.2003) 

 

Kuvituksena käytettiin löydettyjä esineitä, tutkijoita työssään kaivauksilla sekä tutkijoita 

kertomassa kaivauksista maallikoille. Kuvatekstit olivat neutraaleja ja asiallisia. Niissä kuvailtiin 

työtekoa, tunnelmia kaivauksilla sekä löydettyjä esineitä. Vaikka lehtikuvien viihdytystehtävä on 

noussut lähes yhtä tärkeään asemaan kuin uutisvälitystehtävä (Heikkilä 2006, 63), viihteen 

kehyksen kuvituksen ja kuvatekstien tarkoitus oli havainnollistaa jutuissa kerrottua. Sinällään ne 

eivät vahvista tai tue tulkintakehystä.  

 

Media jäsentää ja popularisoi tarinoiden ja mielikuvien kautta suurelle yleisölle uusia ja outoja 

asioita, jotta ne tulisivat ymmärretyiksi. Vaikka populaarit tarinat ja vertauskuvat ovat tärkeitä, 

ne voivat olla myös lukijalle harhaanjohtavia. (Väliverronen 2007, 14.) Jutut, joissa luodaan 
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mielikuvaa kaivauksista aarteenetsintänä, saattavat tuottaa suurelle yleisölle pettymyksen 

arkielämässä.  Viihteen kehyksen juttujen otsikointi herätti mielenkiinnon lukemaan aiheesta, 

mutta lukijalle syntyvä kuva ei välttämättä vastannut todellisuutta. Valtajulkisuus voi näin 

ylläpitää itse tuottamaansa fiktiivistä todellisuutta. Suuren yleisön kannalta on hyvin 

merkityksellistä, millaisia vaihtoehtoja media nostaa esille. Kuneliuksen & al. (2000, 107-108) 

on tehnyt tutkimuksen hervantalaisuuden ja Hervannan ominaisuuksista päivittäisjournalismissa. 

Sen mukaan esimerkiksi ihmisryhmät tai alueet voivat saada tahtomattaan uutisoinnin myötä 

”hankittuja ominaisuuksia”. Mielikuvat ovat usein leimaavia ja niistä on vaikea päästä eroon. 

Tilanne on samankaltainen kaupunkiarkeologian kohdalla. Uutisointi antaa ja uusintaa sille 

ominaisuuksia ja mielikuvia, joista tieteenala haluaisi pikemminkin päästä eroon.  

 

Tuottaessaan joukkoviestintää media tekee jatkuvasti arvovalintoja. Valinnat perustuvat sen 

yhteiskunnan arvoille ja normeille, jossa toimitaan. Näin media tulee usein vahvistaneeksi ja sitä 

kautta myös uusintaneeksi arvoja ja normeja. (Kunelius 2003, 190-192.) Kaupunkiarkeologiasta 

jäsennetty kuva näyttäytyy viihteen kehyksessä paikoin ehkä tarpeettoman kepeänä, koska 

tutkimusta ja sen tuloksia on yksinkertaistettu liikaa. Vaikka asioiden yksinkertaistaminen 

helpottaa lukijan ymmärrystä, se saa myös asiat näyttämään liian mustavalkoisilta (Sipola 1988, 

91). Yhteiskunnassa, jossa taloudellinen hyöty korostuu, saattaa kaupunkiarkeologiasta rakentua 

viihteen kehyksen kautta lukijalle kuva yhteiskunnallisesti merkityksettömänä asiana, koska 

tutkimuksen merkitystä ja kulttuurisia arvoja ei painoteta lukijalle. Sen sijaan viihteen 

kehyksestä on löydettävissä populaarikulttuurissa arkeologialle annettuja piirteitä, joilla on vain 

vähän yhtymäkohtia, jos lainkaan, todellisuuden kanssa. Vaikka elokuvien ja tv-sarjojen 

fiktiiviset seikkailija-sankariarkeologit periaatteessa välittävät positiivista kuvaa arkeologiasta 

(esim. Lehtola 2012; Nyholm 2012, 48), voi media uutisoinnissa samoja teemoja käyttämällä 

tietoisesti tai tiedostamattaan jäsentää kuvaa näennäisarkeologiasta. Esimerkiksi viihteen 

kehyksen kontekstissa muinaisjäännöksistä käytetty aarre-sana assosioituu fiktiivisiin elokuviin, 

joissa seikkailija-arkeologit etsivät rahalliselta arvoltaan valtavia kulta-aarteita ja harvinaisia 

esineitä. Todellisuudessa muinaisjäännöksen todellinen arvo piilee aineettomissa arvoissa, joita 

ovat muun muassa kulttuuriset ja suojelulliset arvot.  

 

Kehyksen uutisoinnissa on kyse kaupunkiarkeologian viihteellistämisestä ”archaeotainmentista”.  

Journalistisesta maailmasta on kohonnut kritiikkiä tätä näkökulmaa kohtaan, joka ei ota lainkaan 

huomioon tieteen kompleksista luonnetta (Scherzler 2007, 190). Uutisen ja viihteen rajaa 

pitäisikin selkeyttää sekä uutisvalintoja ohjaavista ja uutisoinnin välittämistä arvoista pitäisi 
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keskustella. Uutisen tarkoitus on antaa tietoa, ei ylläpitää ennakkoluuloja. (Sipola 1988, 97.) 

Populaarit kuvat ovat kuitenkin tärkeitä arkeologian julkisuuskuvalle ja suosiolle (Holtorf 2004, 

41-47; Holtorf 2005, 42-44). Tutkimuksissa ei ole löydetty näyttöä siitä, ettei suuri yleisö osaisi 

erottaa faktaa fiktiosta (Holtorf 2007a, 152). 

 

6.4.1 Viihteen kehyksen lukijakommentit 

 

Yleisesti ottaen kaikki Kalevan internet-sivuilla annetut lukijakommentit muodostivat joukon 

samanaikaisia yksinpuheluita. Varsinaista dialogia niissä ei käyty. Riippumatta jutun kehyksestä 

kommenteissa esitetyille mielipiteille ja tulkinnoille oli tyypillistä voimakas polarisoituminen, 

jossa ääripäät tulivat painokkaasti esille. Kommenttien kautta syntyikin vahvoja puolesta–

vastaan-asetelmia. Ilmiö on yleinen verkkokeskusteluissa (Arpo 2005, 205). Mielipiteitä 

ilmaistiin suorasti, räväkästi sekä myös hyökkäävästi. Ilmaisutapa on leimallinen internet-

keskusteluille, joissa artikuloidaan vallitsevaa todellisuutta ja omaa mielipidettä, joka on 

muodostunut jo ennen varsinaista keskustelua (Holmes 1997, 18). 

 

Kalevan kahteen vuonna 2009 ilmestyneeseen viihteen kehykseen rakennettuun juttuun annettiin 

kaikkiaan 91 lukijakommenttia.  Juttu ”Muinainen laituri löytyi Oulun Pakkahuoneenkadulta” oli 

kerännyt kaikkiaan 73 lukijakommenttia. Kommentit olivat pääosin kehystetty arkeologiaa 

kohtaan myönteisesti. Useissa kommenteissa kehyksenä toimi paikallisuuden kehys, jolloin 

niiden keskiössä oli paikallisen arkeologisen perinnön arvostus ja merkitys 

paikkakuntaidentiteetille.  

 

 hieno juttu, että löytyi. Saammehan tässä tietoa esi-isiemme/äitiemme elämästä 

 Oulussa. Nimim. Lukija  

 

  Hieno juttu kun löytyi ja oli arkeologeja paikalla. Toivottavasti selviää jotain uutta 

 Oulun historiasta ja saadaan museoihin kerrottavaa tulevillekin polville. Hyvä 

 Oulu. Nimim. Sossu 

 

 Osasta kommenteista huomaa kyllä selkeästi, että juurettomuus on nykyään 

 oululaistenkin riesa. Jos et tunne menneisyyttä, et osaa arvioida nykyisyyttä, etkä 

 näe tulevaisuutta. Nimim. Jussi 

 

  



 50

Myös negatiivisesti kehystettyjä mielipiteitä oli melko runsaasti. Näissä arkeologia nähtiin 

taloudellisena rasitteena ja kehityksen jarruna. Uhkaavan olemuksena takia arkeologia ja 

arkeologit tuomittiin väheksyvin sanavalinnoin ja ilmauksin. Esimerkiksi arkeologin 

vertaaminen epämääräiseen ”puuhastelijaan” ja tutkimusten nimittämistä ”rahareiäksi” osoittaa 

lukijoiden tulkitsevan arkeologisen tutkimuksen turhaksi. Nimitän tätä ainoastaan 

lukijakommenteissa esiintynyttä kehystä uhkan kehykseksi.  

   

 Siinäpä on taas puuhastelijoille työtä kun aloitetaan rakennustöiden viivyttely. 

 Nimim. Paavo 

  

 Järjetöntä, jotain vanhoja lautoja sikin sokin…mitä väliä…eikö museovirastolla ole 

 mitään muuta rahareikää? Vai onko niillä loputtomasti rahaa? Nimim. Miettikää 

 nyt vähän! 

 

Osa negatiivisista viesteistä voisi olla tulkittavissa niin sanotuiksi trolleiksi eli tahallisesti 

provokatiivisiksi muotoilluiksi mielipiteiksi. Tämän tyyppisiä kommentteja oli annettu kaikkien 

kehystyyppien jutuille. En käy tässä tutkimuksessa kaikkia mahdollisia trolli-viestejä läpi, vaan 

tuon esille vain yhden esimerkin provokatiivisista kommenteista. 

 

 Siinä katutyöt etenee, kun arkeologit pyllistelee kakkulapioidensa kanssa kuopassa. 

 Nimim. onneksi olkoon oulu 

 

Edellisen kommentin jälkeen oli kaupunkiarkeologiasta annettu todella positiivisia kommentteja. 

Niissä tutkimusta tulkittiin mielenkiintoiseksi ja oululaisuuden kannalta tärkeäksi asiaksi. 

Provokatiivinen mielipiteenilmaus, trollaus, on suorastaan ärsyttänyt osan lukijoista reagoimaan 

voimakkaasti (flame) vastakkaisella mielipiteellä. Viihteen kehys herätti lukijoissa ylipäätään 

todella polarisoituneita mielipiteitä. Kehys näyttäisi kuitenkin tuottavan enemmän myönteisiä 

kuin negatiivisia tulkintoja kaupunkiarkeologiasta.  

 

6.5 Kiista  

 

Kaupunkiarkeologiasta uutisoitiin myös kiistan kehyksessä (liite 2). Kaikkiaan kiistan kehykseen 

luokiteltiin noin 10 % kaikista kaupunkiarkeologiaa käsittelevistä lehtijutuista. Eniten kiistan 

kehystä käytettiin Kalevassa, jossa kehys esiintyi kolmessatoista uutisjutussa ja yhdessä 
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pääkirjoituksessa vuosina 2002, 2007 ja 2010. Turun Sanomissa kaupunkiarkeologia oli kiistan 

keskiössä kahdessa jutussa ja yhdessä pääkirjoituksessa vuosina 2002 ja 2007. Vähiten kehystä 

käytettiin Helsingin Sanomissa, jossa ainoastaan kaksi juttua oli uutisoitu tässä 

tulkintakehyksessä vuosina 2002 ja 2010. Helsingin Sanomissa kiistan kehyksessä uutisoidut 

jutut oli julkaistu Kotimaa-sivuilla, Kalevassa Oulu-, Pohjois-Suomi-, Muuten-, Kalevan kanta- 

ja Kotimaa-sivuilla ja Turun sanomissa Kotimaa- ja Lähialue-sivuilla.  

 

Kiistan kehystä oli käytetty tutkimusaineiston lehtien uutisoinnissa ainoastaan vuosina 2002, 

2007 ja 2010. Turussa tutkimuskustannuksista kiisteltiin kunnallispolitiikassa puolueiden 

välisenä kiistakapulana. Arkeologisten kaivausten kerrottiin olevan ”poliittisesti kipein kohta” 

Turun toriparkin rakentamisessa.  

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina jo pariin otteeseen pöydälle jääneen 

 suunnitelman sen jälkeen, kun kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen (kok) otti pois 

 siitä kiistoja herättäneet torikaivaukset. Etenkin vihreät ovat pelänneet, että EU-

 rahoituksella pönkitettäisiin yksityistä toriparkkia. (TS 8.5.2007) 

 

Puolueiden välinen kiista EU-rahojen käytöstä kuitenkin hälveni nopeasti Pukkisen päätöksen 

jälkeen. Toriparkin arkeologisten kustannusten suuruus herätti keskustelun uudestaan vuonna 

2010, jolloin toriparkin kannattajat ja vastustajat (puolueet) esitettiin kiistelevinä osapuolina. 

Kiista kuitenkin laantui uutisoinnissa nopeasti, koska tutkimuskustannuksia saatiin leikattua.   

 

Vuosien 2002 ja 2010 Helsingin Sanomien ja Kalevan uutisoinnin perusteella Tornio ja Oulu 

näyttäytyvät konfliktien pääareenoina. Kiistan pontena olivat Museoviraston ja rakennuttajien 

väliset vastakkaiset näkemykset kaupunkiarkeologisten kaivausten tutkimuskustannuksista. 

Muinaismuistolain perusteella rakennuttaja on velvollinen maksamaan tutkimuskustannukset, 

kun taas rakennuttaja näki kustannusten maksajaksi valtion.  

 

Kerronnan jännite muodostui menneisyyden säilyttämisen ja taloudellisen kehityksen varaan. 

Juttujen kiistelevät osapuolet olivat Museovirasto ja rakennuttaja (usein kaupunki), joiden 

uutisoitiin olevan ”napit vastakkain”. Eräässä jutussa rakennuttajan kerrotaan olevan 

”käärmeissään” Museovirastolle. Jo juttujen otsikot ilmaisivat uutisen ehdottoman näkökulman 

aiheeseen. 
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 Tornio testaa vielä muinaismuistolakia (Kaleva 23.9.2002) 

 Museoviraston kaivauksista tuli iso lasku taloyhtiölle (HS 19.10.2010) 

 Arkeologisista kaivauksista tuli mojova lasku taloyhtiölle (Kaleva 17.10.2010) 

 

Kuten otsikoistakin huomataan, Oulun ja Tornion kiistoissa syyllisenä pidettiin yleisesti 

Museovirastoa. Jutuissa rakennettiin mielikuvaa Museovirastosta ”kiistelevänä 

kiusankappaleena”, jolta puuttui ymmärrys rakennuttajia kohtaan ja joka kansallisen perinnön 

suojelun sijaan keskittyi aivan väärään asiaan, riitelyyn. Muinaismuistolakia pidettiin epäreiluna 

rakennuttajaa kohtaan. Rakennuttajan sijaan tutkimuskustannusten hoito katsottiin valtion 

velvollisuudeksi. Jopa ”kaupunkilaisjärjenkin” todettiin sen kertovan. Museovirastoa ja 

muinaismuistolakia, ja tätä kautta myös kaupunkiarkeologiaa, syytettiin kiistassa kehityksen 

jarruksi, johon ”rakentaminen tyssäsi”. 

 

 Torniossa kiistaa on synnyttänyt muinaismuistolaki. Siitä on Tornion 

 kaupunginarkkitehti Heikki Pirilän mukaan tullut pyhityslaki, joka käskee 

 asukkaiden poistua vanhasta kaupungista. Torniossa on ajauduttu pattitilanteeseen, 

 vanha kaupunki rapistuu. (TS 6.5.2002) 

 

 Hätä on suuri Tornion kaupungilla. Tornion kaupunginarkkitehti Heikki Pirilä 

 sanoo, että käytännössä 1990-luvun lopulta rakentaminen keskustassa on ollut 

 arkeologisten löytöjen takia pysähdyksissä, kuin ”rakennuskiellossa”. (HS 

 21.2.2002) 

 

Kiistan kehyksen uutisoinnissa lehdet pysyttelivät näennäisesti puolueettomina, koska kiistan 

molempia osapuolia oli kuultu jutuissa (Hujanen 1998, 83–84). Mielestäni toimittajat ottivat 

kuitenkin ”rivien välissä” negatiivisesti kantaa kaupunkiarkeologiseen tutkimukseen. Uutisointi 

jäsenti lukijalle pääsääntöisesti negatiivista kuvaa kaupunkiarkeologiasta ja Museovirastosta.  

Tästä poikkeuksena Turun Sanomat, jossa kaupunkiarkeologia nähtiin tutkimisen ja 

suojelemisen arvoisena myös kiistan kehyksessä. Yleisesti kaupunkiarkeologisista tutkimuksista 

rakennettiin kuvaa, jonka mukaan tutkimukset olivat kalliita ja kustannukset hallitsemattomia. 

Tutkimusten annettiin ymmärtää tulevan yllätyksenä rakennuttajille. Muutamissa jutuissa ilmeni 

myös väheksynnän retoriikkaa. Tällöin ääneen pääsi rakennuttaja.   
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 ”Oulun kaupunki myönsi meille rakennusluvan kaksi vuotta sitten. Museoviraston 

 vaatimukset tulivat täysin puun takaa, kun hanke oli jo aloitettu. Talvi painaa 

 päälle, eikä pohjaa ole vielä päästy valamaan. Vain siksi, että montusta löytyi 

 liitupiippu ja vanhoja tukkeja”, Ikäheimo ihmettelee.  (HS 21.1.2002) 

 

Eräässä Helsingin Sanomien jutussa myös maallikon kommenttia käytettiin hyväksi 

väheksynnän retoriikassa. Maallikko, jonka omistuksessa kaupunkialueella on muinaismuistolain 

rauhoittama tontti, pääsi kertomaan mielipiteensä, joka tuntui rivien välistä luettuna olevan myös 

toimittajan mielipide.  

 

 Vanhassa Torniossa on huonokuntoisia rakennuksia, joita ei jakseta pitää 

 kunnossa.  Jos niitä voisi purkaa ja korvata uusilla, kaupunki komistuisi. 

 Rauhoitus rasittaa kaupungin uudistumista. Itse Sirkka Häkkinen voi suhtautua 

 rennosti, sillä hänen rakennustarpeensa ei ole akuutti. ”Ei nyt harmita, mutta 

 naurattaa. Ei täältä nurkilta löydy yhtään mitään”, hän arvelee. (HS 21.2.2002) 

 

Maallikolle annettiin jutussa asiantuntijan rooli oman tontin ja asuinkaupungin arkeologisen 

kulttuuriperinnän tuntijana, vaikkei hän tätä institutionaalisessa merkityksessä olekaan 

(Väliverronen 1996, 92). Kaupunkiarkeologiasta rakennettiin väheksynnän retoriikan avulla 

kuvaa suorastaan kepeänä asiana, johon voi suhtautua rennosti. Tutkimuksissa tuskin löytyy 

mitään ja jos löytyy, nehän ovat vain vanhoja tukkeja! Jutuissa vahvaan puhuja-asemaan 

nousivat rakennuttajat, kun taas Museoviraston puhuja-asema oli heikko. Tutkijat eivät saaneet 

jutuissa minkäänlaista puhuja-asemaa.  

 

Yhteiskunnallisia ongelmia käsitellään usein mediassa juuri kiistan kehyksissä. Kiistelevien 

tahojen avulla on mahdollista henkilöllistää asioista ja niitä koskevia tulkintoja. Lisäksi 

kiistakumppanit tuovat mukanaan draamallisia jännitteitä, joihin myös media pyrkii. 

(Väliverronen 1996, 118.) Draamalla haetaan juttuihin myös koskettavuutta, jolla lukijassa 

pyritään herättämään tunteita puolesta tai vastaan. (Sipola 1988, 91).  Kiistan kehyksen ja 

draamallisten aiheiden myötä juttuihin syntyy puolesta-vastaan asetelmia riippumatta siitä, 

haluavatko osapuolet sitä tai eivät (Väliverronen 1996, 109). Kiistakumppanit ja niiden väliset 

jännitteet eivät jääneet epäselviksi kaupunkiarkeologiaa koskevissa uutisissa, joissa kehystä oli 

käytetty. Kiistan kehykset tunnistettiin jutuista juuri vastakkainasettelun ja draamallisen 
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kerronnan kautta. Lisäksi teksteissä esiintyi kiistan kehyksen paljastavia avainsanoja, kuten 

kiista, pattitilanne ja kompromissi.  

 

Myös itse tutkijat tarjoavat usein aineksia kiistan kehyksiin (Väliverronen 1996, 118). Näin 

myös kaupunkiarkeologisessa uutisoinnissa. Museoviraston ja Oulun yliopiston arkeologian 

lehtorin eriävistä mielipiteistä suojelullisissa toimissa sekä muinaisjäännöksen tulkinnassa niin 

sanotun Virastotalon tontin työmaalla uutisoitiin Kalevassa vuonna 2007 kaikkiaan kahdeksassa 

jutussa. Jutut ilmestyivät Kalevan Muuten-, Oulu- ja Kotimaa-sivuilla. Jos asiassa ei olisi 

esiintynyt kiistan aineksia, lehdistö tuskin olisi tuskin kiinnostunut tässä mittakaavassa aiheesta. 

Aiheen henkilöitävyys ja dramatisointimahdollisuus lisäsivät median kiinnostusta aiheeseen, 

kuten myös negatiivisuus ja paikallisuus (uutiskriteereistä Kunelius 2003, 190–192). 

 

Juttujen jännite muodostui tällä kertaa Museoviraston ja Oulun yliopiston arkeologian lehtorin 

väliseksi. Molemmat kiistan osapuolet pääsivät jutuissa puhuja-asemiin. Erityisen vahvan 

puhuja-aseman saavutti lehtori Koivunen, joka osaltaan oli vaikuttamassa aiheen kehystämiseen 

juuri tällä tavoin. Jo juttujen otsikoista välittyivät vasta-asetelmat ja draamalliset jännitteet.   

 

 Koivunen aikoo pelastaa lisää muinaishirsiä (Kaleva 8.6.2007) 

 Satamasta eriävät näkemykset (Kaleva 4.9.2007) 

 

Museoviraston ja Oulun yliopiston lehtori Koivusen välisen kiistan uutisoinnissa tutkijoita 

käytettiin asiantuntijoina. Museovirasto esitettiin jälleen jähmeänä ja riitelevänä 

virkamieskoneistona, joka Kalevan kirjoittelun mukaan oli kenties ”velttoillut” tutkimusten 

teossa. Koivunen esitettiin kulttuuriperinnön suojelijana ja virkamieskoneistoa vastaan 

taistelevana sankarina. Tahojen välinen kiista henkilöityi lehtori Koivuseen, joka arvosteli 

julkisesti Museoviraston suojelullisia toimia. Koivusen kerrottiin seuraavan työmaan kaivutöitä 

apeana ja murheellisena sekä olevan järkyttynyt Museoviraston välinpitämättömästä 

suhtautumisesta. 

 

 Töitä seurasi murheellisena Oulun yliopiston arkeologian lehtori Pentti Koivunen, 

 jonka mielestä tutkimukset jätettiin kesken ja nyt kaivinkoneen tuhoavat Oulun 

 historiasta kertovaa aineistoa. (Kaleva 26.5.2007)  
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Suojelullisten toimien lisäksi jännitteitä kiistan osapuolien välille aiheuttivat myös 

muinaismuistoalueen tulkinnalliset erimielisyydet.  

 

 Oulun yliopiston arkeologian lehtori Pentti Koivusen ja Museoviraston näkemykset 

 Oulun uuden virastotalon työmaalla tehdystä löydöstä eroavat toisistaan täysin. 

 Koivunen kertoo olevansa täysin varma siitä, että paikalla on 1600-luvulla sijainnut 

 sisäsatama. Museovirastossa satamaa taas pidetään hyvin epätodennäköisenä 

 vaihtoehtona. (Kaleva 4.9.2007) 
 
 
Yleisesti ottaen kiistan kehyksen juttuja visualisoitiin lehdissä eri tavoin. Turun Sanomissa 

kuvituksena toimivat kuvat torialueesta. Kalevassa kuvituksena esiintyi kuvia työmailta tai 

kaupunkiarkeologisilta kaivauksilta, jossa anonyymit tutkijat tekivät työtään. Kuvituksella 

haluttiin ehkä korostaa kiistan kehyksen jäsentämää ristiriitatilannetta, jossa tutkijoilla ja 

rakennuttajilla ei ollut yhteistä säveltä. Tutkijat, joilla ei ollut puhuja-asemaa kehyksessä 

lainkaan, haluttiin pysyvän taka-alalla. Sen sijaan rakennuttajat esiintyivät omilla nimillään ja 

yhdessä jutussa esiintyi Tornion kaupungin hymyilevä virkamies omilla kasvoillaan. 

Rakennuttajien vahvaa puhuja-asemaa vahvistettiin kuvituksella entisestään. Kalevassa 

uutisoidun kiistan visualisointina toimivat kaivauskuvat ja kuvat löydetyistä rakenteista. Yhteen 

juttuun oli myös lehtori Koivunen antanut kasvonsa. Kuvassa hän nojaa huolestuneen näköisenä 

tulkinnaltaan kiistanalaiseen muinaisjäännökseen. Juttujen visualisointi toimi näin yhtenä kiistan 

kehystä tukevana elementtinä.  

 

Kiistan kehys voidaan tulkita Entmanin (1993, 52) kehysluokittelun mukaan ongelmia 

määritteleväksi kehykseksi. Ongelmaksi voidaan määritellä kaupunkiarkeologisesta 

tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset, muinaismuistolaki ja tieteenalan sisäiset erimielisyydet. 

Medialla on usein tapana etsiä syytä tai syyllistä tapahtumille (Karvonen 2000). Jutuissa 

kausaalisiksi agenteiksi (toimijaksi) hahmottuivat Museovirasto ja muinaismuistolaki.  

 

6.5.1 Kiistan kehyksen lukijakommentit  

 

Vuonna 2010 Kalevan kaksi kiistan kehyksessä uutisoitua juttua oli saanut verkkosivuilla 

kommentteja.  Jutut olivat ”Arkeologisista kaivauksista tuli mojova lasku taloyhtiölle”, joka sai 

kaikkiaan 59 lukijakommenttia ja ”Historiaa kaupungin alla”, joka oli saanut kaksitoista 
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kommenttia. Jutuista ensimmäinen uutisoi Museoviraston ja oululaisen taloyhtiön kiistaa 

tutkimuskustannuksista ja esitti kaupunkiarkeologian negatiivisessa valossa. Jälkimmäisessä 

jutussa kerrottiin tulevasta kaupunkiarkeologisesta seminaarista, jossa jutun tietojen mukaan piti 

käsitellä myös edellistä kiistaa. Kyseinen juttu esitti kaupunkiarkeologisen tutkimuksen 

positiivisessa valossa.  

Kommenteissa otettiin kantaan jutuissa uutisoituihin kiistoihin, joten niiden voidaan sanoa 

ainakin osittain korreloivan kiistan kehystä. Suurin osa lukijoista oli valmis hyväksymään 

Museoviraston kiistan syypääksi ja muinaismuistolain epäreiluksi.  

 Nämä muinaismuistolait uudistamisen tarpeessa, ne ovat joltain keskiajalta jolloin 

 muutenkin sai kansalaisia nöyryyttää. Nimim. Jenni 

 Onko tosi, että tuo museoviraston porukka pitää päästää joka paikkaan hiplaamaan 

 ja tonkimaan maata? Nimim. hus, pois!  

 Jos kerran Museovirastolla (=valtiolla) on lain mukaan oikeus tehdä arkeologisia 

 kaivauksia siellä missä haluavat, pitäsi myös rahoituksen tulla valtiolta. 

 Tällaisissa tapauksissa olisi kohtuullista, että rakennuttaja maksaisi esim. 

 jonkinlaisen esitutkimuksen ja mikäli mielenkiintoista paljastuu, jatkotutkimusten 

 kulut menisivät sitten valtion piikkiin. Nimim. Muinaismuistolaki on mätä 

Kiistan kehyksessä käytetty väheksynnän retoriikka näkyi yleisesti uponneen lukijoihin, koska 

myös kommenteissa toistui väheksyntä arkeologiaa ja arkeologeja kohtaan. Arkeologit 

miellettiin työttömiksi, ylikoulutetuiksi, verovaroin eläjiksi, jotka heiluttelivat kapustoja, 

pullasuteja ja pensseleitä lahonneiden puupalojen ja rautanaulojen takia. Muutamien 

kommentoijien mielestä Suomessa ei ollut lainkaan historiaa, mitä tutkia. Tällöin mielipiteistä 

huokui historian ja sen tutkimisen merkityksen ymmärtämättömyys.  

 

 Pari metriä talon ulkoseinästä ja parin metrin syvyydestä löytyy muutama tiili ja 

 hirsi/parru. Uskoisimpa niiden olevan kerrostalotyömaan aikaista rakennusjätettä 

 eikä muinais-Oulua. Ainakaan ne eivät voi olla alkuperäisillä paikoillaan. Niin 

 siistejä ja taitavia ei ole olleet senkään kerrostalon rakentajat. Nimim. Turhaa 

 touhua 
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 Ei taas järjen häävääkään tuossa asiassa. Ketä kiinnostaa, onko TÄSSÄKIN 

 paikassa joskus keitetty potut tai ollut vanha laituri. Sijoittaisitte enemmän 

 tulevaan, kuin vanhojen tonkimiseen, millä ei ole yhtään mitään merkitystä. 

 Eiköhän ole jo tarpeeksi hyvin tiedossa, että Oulussa on ollut asutusta ennenkin 

 eikä kaikkia vanhoja huussin pohjia tarvitse kaivaa hammastikulla auki.

 Nimim. Nenän kaivajat Ry 

 Eiköhän tosiaan noista muutamasta sadasta vuodesta tiedetä jo ihan tarpeeksi 

 muutenkin, Oulunkin kohdalta. Mitä se rakennusten perustuksen esiin harjaaminen 

 siihen lisää tuo? Kyllä niitä lankkuja ja lusikoita on jo näytillä tarpeeksi

 Nimim. pal 

 

 Laillista ryöstöä turvatyöpaikoissa killuvien ylikoulutettujen työmarkkinoilta 

 pudonneiden tutkijoiden toimesta. Kohtuus on kyllä tästä taas kaukana Ei 

 nimimerkkiä  

 

 No nämähän on verovaroin elätettäviä humanisteja. Mitäs ne kustannuksista 

 välittäis. Ei nimimerkkiä  

 

 Mitä sieltä sitten löytyi? Maatunut hirsi ja rautanaula vai? Nimim. nykypäivää   

 Nämäkin pullasutien heiluttajat joutaisivat mennä oikeisiin tuottaviin töihin… 

 Nimim. työmies  

 

Kiistan kehys innoitti lukijoita kommentoimaan myös tulevaisuudessa toteutettavaa 

kallioparkkia ja kaupunkiarkeologisten tutkimusten vaikutusta hankkeet kustannuksiin. 

Kustannusten pelättiin paisuvan miljooniin nimenomaan arkeologisten kaivausten takia.   

 

 Mietityttää että montako miljoonaa tulisi maksamaan tutkimukset jos kallioparkkia 

 joskus alettaisiin rakentamaan… Ei nimimerkkiä 

 

 Nyt äkkiä kaivamaan sitä kallioparkkia että saadaan museovirastolle muutama 

 kymmenen miljoonaa kallioparkin tilaajan pussista. Nimim. näin tapahtuu 
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Kriittisemmät lukijat eivät kuitenkaan ottaneet vastaan tarjottua negatiivista kehystä. 

Museovirastoa ja muinaismuistolakia puoltavia kommentteja esiintyi melko paljon. Suurimmassa 

osassa positiivisista kommenteista kaupunkiarkeologiaa tulkittiin suojelun kehyksissä, joissa 

menneisyyden tutkimista ja säilyttämistä pidettiin tärkeänä ja merkityksellisenä. 

 

 Yhteiskunnassamme ei näytä millään muulla kuin rahalla – ja vieläpä 

 lyhytnäköisesti – olevan merkitystä. Historian merkitys on suuri – myös 

 nykyaikana – mutta pidämme sitä itsestään selvänä emmekä osaa arvostaa sitä. 

 Ihmisten ahneus on kuvottavaa. On asioita, jotka ovat tärkeämpiä kuin raha. Ei 

 nimimerkkiä 

 

 Minä olisin enemmänkin käärmeissäni Oululaiselle taloyhtiölle, joka yritti lähteä 

 rakennuttamaan teettämättä lainmukaisia selvityksiä. Laskun osoite on siis aivan 

 oikea, kieroilija maksaa korkoineen siitä ymmärryksestä, että laki koskee myös 

 heitäkin. Nimim. sjt 

 

6.6 Suojelu  

 

Kolmas käytetty kehys kaupunkiarkeologisen tutkimuksen uutisoinnissa oli suojelu (liite 2). 

Kaikkiaan suojelun kehykseen rakennettuja juttuja oli koko aineistossa noin 22 %. Suojelun 

kehykseen rakennettuja juttuja oli kaikissa kolmessa sanomalehdessä: Turun Sanomissa 

yhdeksäntoista, Kalevassa kahdeksantoista ja Helsingin Sanomissa viisi juttua. Eniten Turun 

Sanomissa suojelun kehyksen juttuja oli ilmestynyt vuosina 2001, 2004 ja 2009 ja Kalevassa 

vuosina 2003 ja 2009. Kaikki Turun Sanomien jutut ilmestyivät Kotimaa-sivulla, Kalevassa 

Tiede-, Oulu-, Pohjois-Suomi ja Kotimaa-sivuilla ja Helsingin Sanomissa Kotimaa- ja 

Kaupunki-sivuilla.  

 

Näkökulmana kehyksessä oli kaupunkiarkeologisen kulttuuriperinnön suojelu. Kerronnan 

jännitteitä olivat nykyhetki ja tulevaisuus sekä menneisyyden suojelu ja tuhoutuminen.  Lähes 

kaikissa suojelun kehyksen jutuissa kerrottiin tulevista tai meneillään olevista 

kaupunkiarkeologisista tutkimuksista, joilla varmistettiin arkeologisen kulttuuriperinnön 

tallentaminen ennen niiden tuhoutumista. Muutamissa kirjoituksissa korostettiin myös suojelun 

merkitystä. Sen kerrottiin olevan tärkeää, koska arkeologista kulttuuriperintöä on Suomen 

kaupungeissa jäljellä enää hyvin vähän. Jutuissa korostuikin perinnön ainutlaatuisuus. 
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Kaupunkiarkeologisia kerrostumia ja muinaisjäännöksiä nimitettiin aarteiksi ja 

muinaisjäännösalueita aarreaitoiksi ja -paikoiksi, joita tutkijoiden kerrottiin suorastaan 

himoitsevan. Jutuissa muinaisjäännöksiin liitettiin myös adjektiivit merkittävä, arvokas ja 

korvaamaton.  

 

 Franzenin puiston tulevaisuus on arka monessa mielessä. Kaikissa vaihtoehdoissa 

 puiston alla makaavat arkeologiset aarteet aiheuttavat päänvaivaa. Kyseessä on osa 

 kaupungin vanhinta arvokkainta aluetta. Vuoden 1822 palon jälkeen Franzenin 

 puiston tienoo on vain tasattu ja maan alle jääneissä raunioissa makaa materiaalia, 

 jota jokainen arkeologi himoitsee. (Kaleva 21.2.2003) 

 
 Arkeologiset aarteet uhattuina (Kaleva 3.12.2007) 
 

Suojelun kehykseen rakennettu uutisointi oli hyvin positiivista kaupunkiarkeologiaa kohtaan. 

Kaupunkiarkeologiset tutkimukset nähtiin yhtenä keinona tallettaa kulttuuriperintöä ennen sen 

tuhoutumista esimerkiksi rakennustöissä. Jutuissa puhuttiin muinaismuistojen ”pelastamisesta” 

tai ”turvaan viemisestä”. ”Maan poveen” halutaan jättää perintöä tuleville polville. 

Kaupunkiarkeologisia kerrostumia nimitetään ”kaupungin kadotetuksi muistiksi”. 

Kaupunkiarkeologista perintöä uhkasivat ennen kaikkea kaupunkien uudisrakentaminen, rahan 

puute, maallikkojen ”omin päin sorkkiminen”, ilmaston lämpeneminen ja happosateet. 

 

 Turussa kulttuuriaarteistoa ovat ankarimmin uhanneet uuden rakentaminen ja 

 paaluttaminen. Ennen vuonna 1963 voimaantullutta muinaismuistolakia ehdittiin 

 tuhota arvokkaita alueita. (TS 2.11.2003) 

 

Kaupunkiarkeologian uhat olivat pääosin varsin konkreettisia, mutta myös moraalisia ja eettisiä 

ongelmia. Jutuissa painotettiin, että kulttuuriaarteistoa suojaa muinaismuistolaki, jonka 

toteutumista valvoo Museovirasto. Muinaismuistolaista ja Museovirastosta rakennettiin hyvin 

positiivista kuvaa. Museovirastosta jäsennettiin kuvaa auttavana, ohjaavana ja opastavana tahona 

ja muinaismuistolain kerrottiin suojaavan ”Turun maaperän aarteita”. Myös muinaismuistolakia 

ja Museoviraston toimenkuvaa avattiin lukijalle. Arkeologisesta perinnöstä rakennettiin kuvaa 

yhteisenä kulttuuriperintönä, jonka suojeluun jokainen kansalainen voi osallistua.  
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On huomattava, että myös suojelun kehyksessä muinaisjäännöksiä kuvataan ”aarteina”. Toisin 

kuin viihteen kehys, suojelun kehys raamittaa kuitenkin aarre-sanan toisin. Suojelun kehyksen 

kontekstissa aarre määrittyy immateriaaliseksi eli aineettomaksi aarteeksi, joka rahallisen arvon 

sijaan omaa suojelullisia ja kulttuurisia arvoja.  

 

Suojelun kehyksissä tutkijan rooli oli toimia asiantuntijana. Kalevan jutussa ”Arkeologiset 

aarteet uhattuina” tutkija toimi myös ennustajana, joka maalasi lukijan eteen uhkakuvan 

kaupunkiarkeologisen kulttuuriperinnön kohtalosta, jos suojeluun ei panosteta. 

 

 ”Suomessa on näitä vanhoja kaupunkeja enää todella vähän, vain reilu 

 kaksikymmentä sellaista, joista löytyy 1700-luvun tai sitä vanhempia 

 kulttuurikerroksia. Nykyinen kaupunkirakentaminen tuhoaa kaiken altaan. Kohta ei 

 yksinkertaisesti ole materiaalisen kulttuurin lähteitä jäljellä 1700-luvun tai sitä 

 vanhemmasta kaupunkielämästä. Rakentaminen kaupungeissa on suuri eettinen 

 ongelma kansallisen kulttuuriperinnön suojelun kannalta”, Ylimaunu tuskailee. 

 (Kaleva 3.12.2007)  

 

Turun Sanomien jutussa asiantuntija taas avasi metaforan kautta suurelle yleisölle kuvaa 

arkeologisen perinnön merkityksestä.  

 

”Se olisi hyvin tärkeää tässä yhteiskunnassa, jossa tiedon kaivon menneisiin 

vuosisatoihin käy koko ajan kapeammaksi ja ohuemmaksi. Mitä enemmän tällaista 

olisi, sitä parempi…” (TS 4.6.2009) 

 

Kuvituksena suojelun kehyksessä käytettiin kuvia kaivauksilta, jossa tutkijat tallensivat 

kaupunkiarkeologista kulttuuriperintöä. Kuvissa esitettiin myös suojeltuja alueita ja löydettyjä 

rakenteita. Kuvitus tuki hyvin suojelun kehystä. Myös visualisoinnilla haluttiin ilmaista suojelun 

tärkeyttä ja merkitystä. 

 

Suojelun kehyksen uutisoinnista nostan erikseen esille Oulua vuonna 2009 kuohuttaneen 

tapauksen, jossa oululainen taloyhtiö rakensi muinaismuistolain rauhoittamalle tontille 

parkkihallin ilman edeltäviä kaupunkiarkeologisia kaivauksia. Tapaus uutisoitiin 

”muinaismuistotuhona” ja siitä kirjoiteltiin vilkkaasti lokakuussa 2009 viidellä kirjoituksella, 

joista yksi oli pääkirjoitus Kalevan kanta. 
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 Parkkihallin työmaan epäillään rikkovan muinaismuistolakia (Kaleva 15.10.2009) 

 Kulttuurikerrokset tuhottiin Oulussa (Kaleva 16.10.2009) 

 Käsittämätöntä hutilointia (Kaleva 18.10.2009) 

 Maakunta-arkeologeille löytyisi tarvetta (Kaleva 19.10.2009) 

 Torikadun muinaismuistojen tuhoamisesta tutkintapyyntö (Kaleva 22.10.2009) 

 

Juttujen otsikointi tiivisti juttujen sisällön lukijalle ja kertoi, millaista tulkintaa lehtikirjoitus 

tapahtuneesta ehdotti. Uutisissa kerrottiin arkeologisten muinaismuistoja kohdanneesta tuhosta. 

Kehyksissä lukijalle jäsennettiin kuvaa ainutlaatuisesta perinnöstä, joka oli menetetty iäksi ja 

olevan ”menetettyä maata”. Museoviraston todettiin yrittäneen suojella tontin ”aarteita”. Tuhosta 

syyllisiksi jäsennettiin taloyhtiötä sekä kaupungin virkamiehiä. Kaupungin virkamiehiä syytettiin 

”hutiloinnista” ja kaupungilla todettiin olevan välinpitämätön asenne kulttuuriperintöä kohtaan. 

Jutuissa kerrottiin, ettei historia ole ikinä ollut Oulussa ”arvossaan” ja että ”Oulun rakentamisen 

lähihistoria kertoo, että kaikki on mahdollista”. Kaleva vertasi tapahtunutta Oulun aiempien 

vuosikymmenien ”skandaalitapausten sarjaan”, joissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 

rakennuksia oli menetetty, ehkä jopa tietoisesti. 

 

 Vanha ei ole koskaan ollut erityisen suuressa arvossa Oulun rakentamisessa. Monia 

 kauniita merkkirakennuksia on puskettu luvan kanssa nurin, poltettu salaa yön 

 hämärissä ja päästetty tarkoituksella korjauskelvottomaan kuntoon. Kyse on ollut 

 sekä tietoisesta politiikasta että vilunkipelistä. (Kaleva 18.10.2009)  

 

Suojelun kehyksessä esiintyi draamallista kerrontaa, kuten kiistan kehyksessäkin. Kehyksen 

erotti kiistan kehyksestä se, ettei jutuissa esiintynyt kiista-asetelmia. Sen sijaan jutuissa voitiin 

nähdä jälleen pyhimys ja konna-asetelma. Museovirasto yritti suojella muinaismuistolaki 

apunaan kulttuuriperintöä. Kaupungin esittäminen poliittisen vilunkipelin pelaajana ja 

”munauksen” tehneenä osapuolena, sai kaupungin näyttäytymään uutisoinnissa konnana.  

 

Suojelun kehyksessä tutkijan rooli oli toimia asiantuntijana sekä tulkitsijana ja kertoa lukijalle, 

mitä tapahtuneessa menetettiin ja mitä menetys merkitsi. Tutkijoiden lausunnoissa tontin 

menetykset olivat Oulun historialle ”peruuttamattomia ja korvaamattomia”. Tontin kerrottiin 

olevan kuin ”aarreaitta” tutkijoille. Juttujen kuvituksena esiintyivät tutkijat ja työmaa, jossa 

muinaistuho oli tapahtunut.  
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Suojelun kehyksen uutisointi oli erittäin positiivista kaupunkiarkeologiaa kohtaan. 

Kaupunkiarkeologian ja kulttuurihistorian edustamia aineettomia arvoja korostettiin ja pidettiin 

yllä uutisoinnilla. Kehystä voidaankin pitää kiistan kehyksen vastakohtana, jossa 

kaupunkiarkeologia nähtiin negatiivisessa valossa ja useimmiten taloudellisena rasitteena ja 

kehityksen esteenä.  

 

Suojelun kehys voidaan luokitella moraalisia arvioita tekeväksi kehykseksi (Entman 1993, 52). 

Muinaismuistotuhona uutisoitu tapahtumasarja sai osakseen lehdistön taholta jyrkkää moraalista 

arvostelua. Tapahtuneen vaikutuksia kaupunkiarkeologiselle tutkimukselle ja oululaiselle 

identiteetille pohdittiin uutisoinnissa. Myös yleisesti kaupunkiarkeologisten kerrostumien 

merkitystä, suojelua ja arvostusta painotettiin. 

 

6.6.1 Suojelun kehyksen lukijakommentit 

 

Kalevassa kommentoitiin yhdeksää suojelun kehyksessä esitettyä juttua. Eniten kommentteja 

saivat juuri Torikadun muinaisjäännöstuhoa käsitelleet lehtijutut, joita oli kommentoitu yhteensä 

peräti 200 kertaa. Eniten reagoitiin juttuun ”Kulttuurikehykset tuhottiin Oulussa”, jolle oli 

annettu 95 lukijakommenttia. Suurin osa muinaisjäännöstuhoa koskevista kommenteista oli 

kehystetty uutisoinnin tapaan suojelun kehyksellä, jossa arkeologista kulttuuriperintöä haluttiin 

suojella. Kommenteissa tuomittiin mahdolliset syylliset hyvin voimakkaasti ja kaupungin toimia 

arvosteltiin vahvasti. 

 

 Sapettaa! Tällainen tuhotyötä ei voi kuitata ”kömmähdyksellä”, syylliset esiin! 

 Kuinka ihmeen ammattitaidotonta porukkaa kaupunki on onnistunut 

 löytämäänkään? Nimim. talekena 

  

 Edesmenneen historianopettajani oppitunnit olivat ehkä usein tylsiä, mutta hänen 

 ajatuksensa ”jos emme ymmärrä menneisyyttä, emme voi ymmärtää 

 nykyisyyttäkään” kiteyttää sen, miksi menneisyyden tutkiminen on tärkeää. 

 Kirjalliset ja muut ei arkeologiset lähteet eivät kerro läheskään kaikkea, joten myös 

 historiallista aikaa – esihistoriallisesta ajasta puhumattakaan – on erittäin tärkeää 

 tutkia arkeologian menetelmin. On todella surullista, että Oulussa ei vieläkään 
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 ymmärretä, että kaupungin menneisyyttä ja sen tutkimista tulisi arvostaa. Nimim. 

 Muualle muuttanut 

  

Muinaisjäännösten tuho rinnastettiin Oulun kaupungin aikaisempiin tapauksiin, joissa 

kulttuurihistoriaa oli menetetty. Kaupungin suhtautumiseen kulttuurihistorian suojelussa ja 

arvostamisessa otettiin kantaa.   

 

 Kulttuuri ja Oulu. Milloin nämä ovat sopineen samaan lauseeseen? Lukija 
 
 Tyypillistä toimintaa Oulussa. Nimim. P-eppu 
 

 No ei oo ensimmäinen kerta kun Oulussa jotain hävitetään ja siitä vastuussa olevat 

 eivät joudu vastaamaan teoistaan! Miten tämä muka poikkeaa puutalokeskustan 

 tahallisesta hävittämisestä? (Hups, sepä paloikin maan tasalle. Ai se oli vielä 

 suojelukohdekin, no voivoi”) Nimim. Lukija 

 

 hupsista, taidettiin taas tehdä jotain väärää tiedostaen. ihan kuin joskus muinoin 

 että päästiin rakentamaan silmiähivelevän kauniita taloja aleksanteriakadulle. hyvä 

 oulu, hyvä suomi! olen ylpeä oululaisuudestani taas kerran. oulusta oon, kehtaan 

 sanua. Nimim. raha haisee 

  

 Oulun mallia. Ois varmaan poltettu jos ois hoksattu. Nimim. Lukija 

 

Suojelun kehys herätti lukijoissa myönteistä suhtautumista kaupunkiarkeologiaa kohtaan.  Suurin 

osa kommenteista oli lehtijutun tapaan rakennettu suojelun kehyksen ympärille. Kalevan 

pääkirjoituksessa esiin otettu Oulun kaupungin synkkä historia kulttuurikohteiden suojelussa 

herätti paljon vastakaikua ja se otettiinkin useassa kommentissa uudelleen esille. Näissä 

puheenvuoroissa ei oululaisuudella ylpeilty. 

  

Osa lukijoista ei hyväksynyt kaupunkiarkeologialle rakennettua myönteistä kehystä. Näissä 

kommenteissa kaupunkiarkeologinen perintö ja tutkimus tulkittiin turhaksi ja sen merkitystä 

vähäteltiin. Muinaisjäännösten nähtiin olevan kaupungin kehityksen este.  

 

 Museo ihmiset eivät ole kuin jarruja kehityksen rattaissa. Nimim. kaikki viivästyy 

 Voi voi, nyt joku muinainen hirrenpalanen tuhoutuu ikiajoiksi. Nimim. Lukija 
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 Eiköhän näitä ”laitureita ja hirsikehikoita” ole jo ihan tarpeeksi. Ei koko kaupunki 

 voi olla museo! Nimim. töitä 

 

 Vanhan säilömisessä on jo tainnut mopo karata. Totta kai muutama vanha 

 rakennus, kirnu ja kokonaisuuskin tulee säilyttää, mutta onko jokainen maapala 

 harjattava ennen rakentamista? Oletteko muuten huomanneet, että kyse on AINA 

 korvaamattomasta menetyksestä? Nimim. Muinaisjäänne itsekin 

 

Lukijakommenteissa esiintynyt negatiivinen tulkinta voidaan todeta jälleen uhkan kehykseksi, 

joka esiintyi myös viihteen ja kiistan kehysten lukijakommenteissa. Tulkinnassa 

kaupunkiarkeologiaa pidettiin turhana ja taloudellisena rasitteena. Tutkimus nähtiin kaupunkien 

kehityksen esteenä. Tälle tulkintakehykselle olivat ominaisia kaupunkiarkeologiaa vähättelevät 

ilmaisut ja arkeologisen kulttuuriperinnön leimaaminen arvottomaksi.  

 

6.7 Paikallisuus 

 

Aineistosta kaikkiaan noin 7 % luokiteltiin kuuluvaksi paikallisuuden kehykseen (liite 2). Turun 

Sanomissa kolmetoista juttua oli kehystetty paikallisuuden kehyksellä. Sen sijaan Helsingin 

Sanomien jutuissa ei kehystä esiintynyt lainkaan ja Kalevassakin ainoastaan yhdessä jutussa 

vuonna 2009. Eniten paikallisuuden kehyksen juttuja oli ilmestynyt Turun Sanomissa vuonna 

2004, jolloin juhlittiin Turun 775-juhlavuotta. Yleisesti ottaen Turun Sanomissa ilmestyi vuosina 

2003-2008 tasaisesti 1-2 paikalliseen kehykseen rakennettua juttua per vuosi. Jutut ilmestyivät 

Kotimaa-, Viihde-, Mielipide-, Sunnuntai- ja Kulttuuri-sivuilla. 

 

Kehyksen keskiössä oli paikallisuus ja kaupunkikohtainen kaupunkiarkeologisen 

kulttuuriperinnön ja historian arvostus sekä niiden merkitys paikkakuntaidentiteetin muovaajana 

ja ylläpitäjänä. Paikallisuuden kehyksessä arkeologisesta kulttuuriperinnöstä oltiin ylpeitä ja sitä 

arvostettiin. On huomattava, ettei Museovirastolla ollut tässä kehyksessä lainkaan roolia. 

Kerronta muovautui historiattoman ja menneisyyden muistin, paikallisuuden ja muun Suomen 

sekä kansallisen ja kansainvälisen jännitteille.   

 

Paikallisuuden tulkintakehyksessä uutisoitiin kaupunkiarkeologiasta ja historiasta erittäin 

myönteisesti. Paikallishistorian ja oman kaupungin menneisyyden tunteminen korostui jutuissa. 
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Tämä painottui erityisesti Turun Sanomien kirjoittelussa, joissa kaupunkilaisille luotiin vahvaa 

turkulaisidentiteettiä kaupunkiarkeologian avulla. Turun kerrottiin olevan ”Suomen sivistyksen 

kehto” ja muistuttavan ”ikuista kaupunkia Roomaa”. Metaforilla vahvistettiin turkulaisten 

identiteettiä ja minäkuvaa. Turun kaupunkiarkeologisesta perinnöstä voitiin olla ylpeitä sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti. 

 

 Turha tässä turkulaisten onkaan itkeä, vaikka Turku kaupunkina näyttääkin 

 nuorentuneen. Kyse on kuitenkin 70 vuodesta, eikä Turun asema maan vanhimpana 

 ja pitkälle keskiajan jälkeenkin tärkeimpänä kaupunkina mihinkään muutu. 

 Lohdutukseksi voi vaikka ajatella, että Helsingissä ei tuolloin rakennettu vielä 

 yhtään mitään… (TS 16.4.2008) 

 

 Ja kun vanhoilla kaupungeillaan leveilevät EU-kollegat tulevat kysymään, että 

 missäs se teidän vanhakaupunkinne on, me opastamme heidät maan sisään 

 elämysretkelle. (TS 2.11 2003) 

 

Kaupunkiarkeologista kaivauksista puhuttiin ”lahjana” ja löydöistä ”aarteina”. Kuten suojelun 

kehyksissä, myös paikallisuuden kehyksiä vasten aarre-sana määrittyi positiiviseksi sekä 

aineettomia ja kulttuurisia arvoja omaavaksi. Kaupungin pitkästä historiasta oltiin ylpeitä ja 

kaupunkilaisille rakennettiin kuvaa me-hengestä.  

 

 Jippii! Turkulaiset saavat sen! ... Turkulaisille on päätetty antaa juhlavuoden 

 kunniaksi lahja: arkeologinen kaivaus keskellä Turkua, ihan tuomiokirkon juurella. 

 Suunnitelma on valmis. Hankkeen keskeisenä päämääränä on kaupungin 

 vanhimpien vaiheiden selvittäminen arkeologian keinoin. … Jippii! Me saamme 

 ihan itse kurkistaa keskiaikaan! (TS 31.12.2004) 

 

Turun Sanomissa paikallisuuden kehys liittyi selkeästi Turun kaupungin vuonna 2004 

viettämään 775-juhlavuoden uutisointiin sekä kaupungin pyrkimyksiin päästä yhdeksi Euroopan 

kulttuuripääkaupungeista vuonna 2011. Jutuissa kerrottiin kaupungin esimerkiksi juhlivan 

kaivauksin 775-juhlavuottaan. Kaupunkiarkeologisesta tutkimuksesta muovattiin kuvaa 

”turkulaisten yhteisenä projektina”, joihin myös maallikoita otettiin mukaan. Tutkimuksiin 

arpomalla valittuja kaupunkilaisia nimitettiin ”onnellisiksi”. 
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 Turun alkuperää selvittävät kaivaukset ovat kaupungin lahja turkulaisille. 

 Kaupunginvaltuusto myös edellytti, että urakasta tehdään turkulaisten yhteinen 

 projekti. Se merkitsee kaupungin informoimista kaivausten etenemisestä. … 

 Lisäksi turkulaisilla on ollut mahdollisuus ilmoittautua mukaan kaivuuseen. 

 Halukkaista on 60 valittu ammattikaivajien avuksi. Maallikot aloittavat urakkansa 

 22. elokuuta (TS 9.8.2005) 

 

 Kaivauksia ei tehdä pelkän tieteen vuoksi. Niitä tehdään kaupunkilaisille. (TS 

 31.12.2004) 

 

Kalevassa paikallisuuden kehyksen jutussa painottui kaupunkiarkeologian ja historian 

merkityksen osoittaminen oululaisten paikkakuntaidentiteetille. Historiattoman kaupungin 

kerrottiin olevan ”kuin muistinsa menettänyt ihminen” ja oman historian tuntemisella todettiin 

olevan suora yhteys identiteetin muodostukseen.  

 

 400 vuoden historia muokkaa kaupunkilaisen identiteettiä ja antaa perspektiiviä 

 tähän päivään. Sen avulla saadaan myös matkailutuloja. Historiallista kaupunkia 

 voi ylpeänä esitellä. Historiaton ei juuri kiinnosta edes sen omia asukkaita. (Kaleva 

 19.6.2009).  

 

Turun Sanomissa ja Kalevassa paikallisuuden kehyksessä tutkijan roolina oli toimia 

asiantuntijana ja avata menneisyyden tutkimisen ja löytöjen merkitystä kaupunkilaisille ja koko 

Suomen historialle. Juttujen visualisointina käytettiin enimmäkseen kaivauskuvia, joissa 

esiintyivät tutkijat omilla nimillään.  Kuvituksesta ei ollut löydettävissä elementtejä, jotka 

tukisivat erityisesti paikallisuuden kehyksiä.  

 

Paikallisuuden kehys oli luokiteltavissa parannuskeinoja ehdottavaksi kehykseksi (Entman 1993, 

52). Kulttuurihistoria ja kaupunkiarkeologia nähtiin kansallisen ja paikkakuntaidentiteetin 

pönkittämisen apuvälineenä. Jos kansalainen ei tunne historiaansa, syntyy juurettomuuden tunne. 

Myös omaa identiteettiään voi olla vaikea hahmottaa.  Kaupunkiarkeologian ja historian arvostus 

ja tunteminen voidaankin tulkita median ehdottamiksi parannuskeinoiksi juurettomuuteen.  

6.7.1 Paikallisuuden kehyksen lukijakommentit 
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Vuonna 2009 ilmestyi Kalevan ainoa paikallisuuden kehykseen luokiteltu juttu ”Historiaa on, 

mutta piilossa”, jota kommentoitiin Kalevan verkkosivuilla kaikkiaan seitsemäntoista kertaa. 

Paikallisuuden kehyksen sijaan suurin osa kommenteista oli kehystetty suojelun kehyksellä. 

Historian ja arkeologisen kulttuuriperinnön merkitystä paikkakuntaidentiteetille tai kansalliselle 

identiteetille ei juurikaan pohdittu. Sen sijaan esille nousi Oulun synkkä menneisyys 

kulttuuriperinnön arvottamisessa.  

 On tämä surkea kaupunki esim. Poriin ja Raaheen verrattuna, jossa on ymmärretty 

 säästää puutaloalueita keskustan liepeillä. Nimim. Pete 

 

 Outo juttu että ensin tuhotaan vanhat arvokkaat rakennukset (esim. puuhuvilat 

 Merikoskenkadun molemmin puolin jne.) ja sitten ihmetellään miten saisi historian 

 näkyville. Nimim. Tuhottu menneisyys 

 

Kaikki annetut kommentit olivat myönteisiä historiaa ja sen suojelua kohtaan. Kommenteissa 

putkahti taas esille paljon oululaisia puhututtanut kallioparkki. Kallioparkkiin varatut rahat 

haluttiin käyttää historian esiin tuomiseen ja suojeluun. Osassa kommenteissa ilmaistiin pelko 

siitä, että historian tutkimiseen varatut rahat käytettäisiinkin kallioparkkiin. 

 

 Mutta kallioparkkiin rahat nyt menevät. Uusille tervaporvareille. Nimim. Lukija 

 

 Eiköhän kallioparkin rahat ohjata vaikka tähän historialliseen kävelyreittiin ja sen 

 varrella olleiden merkittävien rakennelmien palauttamiseen niin täälläkin olisi 

 jotain katsottavaa tyyliin vanha Tallinna. Nimim. jepulis 

 

Paikallisuuden kehys synnytti positiivisia tulkintoja historiasta ja kaupunkiarkeologiasta. Tästä 

näkökulmasta käsin suuri yleisö vaalii myös kulttuuria arvoja ja ymmärtää historian ja 

kaupunkiarkeologian merkityksen identiteetille (suomalaisuus ja oululaisuus). Tässä mielessä 

paikallisuuden kehys, kuten suojelunkin kehys, voidaan nähdä vastakohtana kiistan kehykselle, 

joka tuotti hyvin negatiivisia tulkintoja kaupunkiarkeologiasta.  
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7 YHTEENVETO 

Pro gradu-työn ensisijaisena tavoitteena oli tutkia, millaisia tulkintakehyksiä käytettiin Kalevan, 

Turun Sanomien ja Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologiaa koskevassa lehtikirjoittelussa 

vuosina 2001–2010. Toisena tavoitteena oli tarkastella Kalevan vuosina 2009–2010 internetissä 

annettujen lukijakommenttien kautta lehtikirjoittelun mahdollista vaikutusta suureen yleisön 

tulkintoihin kaupunkiarkeologiasta. 

 

Tutkimusaineistosta luokiteltiin kaikkiaan neljä tulkintakehystä, joita olivat suojelu, kiista, 

paikallisuus sekä viihde. Osa sanomalehtiartikkeleista todettiin kehyksettömiksi. 

Kehyksettömien juttujen uutisointi oli niukkaa keskittyen ydinfaktoihin, eikä niissä ollut 

havaittavissa kehystämiseen kuuluvia elementtejä.  

 

Kaikkia neljää kehystä esiintyi melko tasaisesti tutkittuna ajanjaksona kaikissa lehdissä. Kaikissa 

kolmessa lehdessä yleisin kehyksistä oli viihde. Toiseksi yleisin oli suojelu. Kalevan 

kolmanneksi yleisin kehys oli kiista ja vähiten oli käytetty paikallisuuden kehystä. Helsingin 

Sanomien kolmanneksi yleisin kehys oli niin ikään kiista. Paikallisuuden kehystä ei sen sijaan 

esiintynyt lainkaan. Turun Sanomissa kolmanneksi yleisin kehys oli muista poiketen 

paikallisuus. Vähiten Turun Sanomissa oli käytetty kiistan kehystä.   

 

Viihteen kehyksen uutisointi, jossa tieteen popularisoinnilla oli merkittävä osuus, oli 

periaatteessa tieteenalaa kohtaan myönteinen. Kehyksen sanavalinnoilla ja ilmaisuilla 

jäsennettiin arkeologiasta viihteellistä, mutta positiivista kuvaa. Kehyksessä esiintyi kuitenkin 

paljon populaarikulttuurista tuttuja stereotypioita ja mielikuvia, jotka saattavat olla myös 

haitallisia tieteenalaan kohtaan. Korostamalla populaarikulttuurista tuttua teemoja ja elementtejä, 

häipyivät kaupunkiarkeologian todellinen luonne, merkitys sekä kulttuurihistorialliset arvot 

lukijoiden ulottumattomille.  

 

Myönteisimmät kehykset, joita kaupunkiarkeologian uutisoinnissa käytettiin, olivat suojelu 

paikallisuus. Näissä suurelle yleisölle jäsennettiin arkeologiasta erittäin positiivista kuvaa 

kulttuurisesti arvokkaana ja yhteisenä asiana. Varsinkin kaupunkiarkeologiset jutut, jotka oli 

uutisoitu paikallisuuden kehyksissä, herättivät suuressa yleisössä myönteisiä mielikuvia ja saivat 

tulkitsemaan kaupunkiarkeologiaa erittäin positiivisesti. Paikallisuuden ja suojelun kehyksen 

vastakohtana voidaan pitää kiistan kehyksen uutisointia. Kiistan kehyksessä 
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kaupunkiarkeologinen tutkimus ja tutkimuskustannukset uutisoitiin ongelmallisina. Myös tutkijat 

tarjosivat kiistan kehysten uutisoinnille aineksia. Kehystyyppi oli analysoiduista kehyksistä 

ainoa, joka jäsensi kielteistä kuvaa kaupunkiarkeologiasta.  

 

Lukijoiden tuottamia tulkintoja kaupunkiarkeologiasta analysoitiin Kalevan vuosien 2009 ja 

2010 internetissä ilmestyneiden juttujen lukijakommenttien kautta. Lukijoiden tulkintoja 

verrattiin suhteessa sanomalehden ehdottamaan tulkintaan. Neljäätoista kaupunkiarkeologiaa 

käsittelevää juttua oli argumentoitu kaikkiaan 419 kertaa. Internetissä annetut lukijakommentit 

eivät olleet suhteessa toisiinsa dialogisia, vaan ne muodostivat pikemminkin joukon yhtäaikaisia 

yksinpuheluita. Jutun kehyksestä riippumatta kommenteissa ilmeni voimakasta mielipiteiden 

polarisoitumista, jotka ilmaisivat selviä puolesta–vastaan-asetelmia. Yleisesti ottaen lukijat 

kommentoivat melko samalla tavoin pääjutun kehyksestä riippumatta. Negatiivisille mielipiteille 

oli tyypillistä räväkkä ja jokseenkin hyökkäävä ilmaisu. Mielipiteiden tueksi ei myöskään 

esitetty minkäänlaisia perusteluita. Osaa kommenteista voitiin pitää verkkokeskusteluissa 

tyypillisesti esiintyvinä provokatiivisina trolleina, joilla kommentoijat yrittävät saada aikaan 

voimakkaita reaktioita ja keskustelua. Kaikkien juttujen kommenteissa oli mukana myös täysin 

asiaan liittymättömiä kommentteja, joissa harhauduttiin kommentoimaan jotain ihan muuta kuin 

uutisoitua aihetta. Tällaisia olivat esimerkiksi mielipiteet kallioparkkihankkeesta sekä 

humanistien työllisyystilanteesta. Käytyä verkkokeskustelua aiheesta ei tämän tutkimuksen 

perusteella voidakaan pitää kovin laadukkaana.  

 

Lukijakommenttien kehyksistä löytyi vielä yksi kehystyyppi, uhka, jota ei varsinaisten juttujen 

kehyksissä esiintynyt. Arkeologia nähtiin uhkana esimerkiksi taloudelliselle ja kaupungin 

kehitykselle. Uhkan kehykseen liittyi olennaisesti myös arkeologisen tutkimuksen sekä 

kulttuuristen ja henkisten arvojen väheksyminen. Kommenteissa tuotetut tulkinnat heijastelivat 

lukijoiden arvomaailmaa. Kommenteista kävi hyvin selvästi ilmi, kuka argumentoi aineellisten ja 

kuka aineettomien arvojen puolesta. Lukijoiden arvomaailmojen vastakkaisuus ja niiden 

ilmaukset olivat hyvin selkeitä. 

 

Lukijoiden taustojen eli omien kokemusten ja arvojen vaikutusta uutisjutun kehyksen 

hyväksymiseen tai torjumiseen ei voitu tämän tutkimuksen yhteydessä tutkia. Mielenkiintoista 

olisikin syventää tutkimusta esimerkiksi lukijoiden haastatteluilla tai kyselylomakkeilla, joilla 

selvitettäisiin sanomalehtien tulkintakehyksen mahdollista vaikutusta lukijoiden 

mielipiteenmuodostukseen. Kiinnostavaa olisi laajentaa aineistoa ajallisesti ja ottaa mukaan 
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myös 80- ja 90-lukujen kaupunkiarkeologinen uutisointi. Näin pystyttäisiin pureutumaan myös 

sanomalehtikirjoittelussa käytettyjen kehysten mahdollisiin ajallisiin muutoksiin.  

 

Kaupunkiarkeologisen sanomalehtiuutisoinnin analysointi kehyksen käsitteen kautta yllätti 

tuloksillaan. Uutisointia seuranneena olin mieltänyt kaupunkiarkeologisen uutisoinnin melko 

yksipuoliseksi, populaarikulttuurissa muodostuneita stereotypioita vahvistavaksi ja negatiiviseksi 

kaupunkiarkeologiaa kohtaan. Vaikka myös edellä kuvatun kaltaisia piirteitä oli löydettävissä, 

havaitsin sanomalehtikirjoittelun kokonaisuudessaan rakentavan myönteistä ja monipuolista 

kuvaa kaupunkiarkeologiasta. Kielteistä uutisointia kaupunkiarkeologiaa kohtaa oli yllättävän 

vähän, vain kiistan kehyksen jutuissa. Paikallisuuden ja suojelun kehyksissä 

kaupunkiarkeologiasta jäsennettiin lukijoille kuvaa kulttuurisia ja suojelullisia arvoja omaavana 

asiana ja sen merkitystä avattiin suurelle yleisölle. Henkisiä arvoja uusinnettiin ja ylläpidettiin 

näin uutisoinnilla. Myös viihteen kehyksen uutisointi välitti kaupunkiarkeologiasta suurimmaksi 

osin positiivista kuvaa. Kansalaisten lukijakommenteissa jäsentämät tulkintakehykset eivät sen 

sijaan yllättäneet hyvässä eikä pahassa. Tutkimustulokset vahvistivat mielikuvan, joka minulla 

oli lukijakommenttien polaarisuudesta ja laadusta. Kommenteissa tuotetut tulkinnat puhuivat 

karua kieltä internet-keskustelujen laadusta julkisissa asioissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 71

LÄHTEET 

Painamattomat lähteet 

Harjula Riikka (2009). Kierikin lehdistökuva. Kehystutkimus Kalevan lehtikirjoituksista vuosina 
1996-2007.  Tiedeviestinnän pro gradu -tutkielma. Oulu: Oulun yliopisto.  

Järvinen Tähtitalvikki (1998). Arkeologiaa sanomalehdissä. Arkeologian laudaturtyö. Turku: 
Turun yliopisto.   

Lähteenmäki, Virpi (2011). Suomalaisuus pelissä: Diskurssianalyyttinen tutkimus 
suomalaisuudesta muualta Suomeen muuttaneiden internet-keskustelussa. Sosiaalipsykologian 
Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.  

Salo Tiia (2008). Valikoitu menneisyys: arkeologian kuvat Helsingin sanomien sivuilla. Yleisen 
arkeologian pro gradu -tutkielma. Oulu: Oulun yliopisto. 

Wessman Anna (2009). Lappeenrannan Huhtiniemen arkeologinen koekaivaus. Raportti 
kenttätutkimuksista 11.–15.5.2009. Helsingin yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, 
arkeologia.  
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjhanke/read/asp/hae_liite.aspx?id=
112062&ttyyppi=pdf&kunta_id=405 (luettu 14.2.2013) 
 

Tutkimuskirjallisuus 

Alasuutari, Pertti (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino.  

Arpo, Robert (2004). ”Teknologia, tulkinta ja kommunikaatio. Internet-keskusteluryhmät 
verkkosisältöinä”. Teoksessa Kupiainen, Jari & Laitinen, Katja (toim): Kulttuurinen 
sisältötuotanto, 97-108. Helsinki: Edita; [Joensuu]: Joensuun yliopisto, mediakulttuurin keskus.  

Arpo, Robert (2005). Internetin keskustelukulttuurit: tutkimus internet-keskusteluryhmien 
viesteissä rakentuvista puhetavoista, tulkinnoista ja tulkinnan kehyksistä 
kommunikaatioyhteiskunnassa. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. University of 
Joensuu Publications in the Humanities n:o 39. Joensuu: Joensuun yliopisto, 
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-705-X/urn_isbn_952-458-705-X.pdf (luettu 
14.2.2013) 

Bauer, Egil Marstein (2007). ”An Open Archaeology”. Teoksessa Heinonen, Tuuli & 
Latvakoski, Niko (edit.): Public Archaeology/Kontaktstencil 46, 15-20. Helsinki: Fællesnordisk 
råd for arkæologistuderende. 

Bentz, Marion & Liedmeier, Anna Katrien (2007). “Archaeology and the German Press”. 
Teoksessa Clack, Timothy & Brittain, Marcus (edit.): Archaeology and the Media, 153-174. 
Walnut Creek, (CA): Left Coast Press. Saatavana elektronisena kirjana Ebrary-kokoelmasta.  

Berger, Peter, L. & Luckmann, Thomas (1966, 1998). Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. 
Tiedonsosiologinen tutkielma. Helsinki: Gaudeamus 

  



 72

Entman, Robert M. (1991). “Framing US Coverage of International News: Contrasts in 
Narratives of the KAL and Iran Air Incidents”. Journal of Communication 41(4):6-27. 

Entman, Robert M. (1993). “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”. Journal of 
Communication 43(4): 51-58.  

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino 

Fagan, Brian & Rose, Mark (2003). “Ethics and the Media”. Teoksessa Zimmerman, Larry, J; 
Vitelli, Karen, D; Hollowell-Zimmer, Julie (edit.): Ethical Issues in Archaeology, 163-176. 
Walnut Creek (CA): Altamira Press.  

Flatstrand, May-Helen (2007). “The use of archeology in pulp fiction”. Teoksessa Heinonen, 
Tuuli & Latvakoski, Niko (edit.): Public Archaeology/Kontaktstencil 46, 27-31. Helsinki: 
Fællesnordisk råd for arkæologistuderende.  

Fowler, Peter (2007). “Not Archaeology and the Media”. Teoksessa Clack, Timothy & Brittain, 
Marcus (edit.): Archaeology and the Media, 89-107. Walnut Creek, (CA): Left Coast Press. 
Saatavana elektronisena kirjana Ebrary-kokoelmasta. 

Gamson, William, A., Croteau David, Hoynes, William & Sasson, Theodore (1992). “Media 
Images and the Social Construction of Reality”. Annual Rewiew of Sociology, Vol. 18: 373-393. 

Gamson, William. A. & Modigliani Andre (1989). “Media Discourse and Public Opinion on 
Nuclear Power: A Constructionist Approach”. American Journal of Sociology, Vol. 95(1): 1-37. 

Gjerde, Hege Skalleberg (2007). ”Talking Senses”. Heinonen, Tuuli & Latvakoski, Niko (edit.) 
teoksessa: Public Archaeology/Kontaktstencil 46, 9-14. Helsinki: Fællesnordisk råd for 
arkæologistuderende. 

Goffman, Erwing, (1974, 1986). Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. 
Repr. [new ed.]. Boston: Northeastern University Press. 

Haggrén, Georg, Lavento, Mika & Niukkanen, Marianna (1999). ”Kaupunkiarkeologia 1990-
luvun Suomessa.” Muinaistutkija 4/1999: 33-39.  

Hall, Martin & Silliman, Stephen, W. (2006). “Introduction: Archaeology of the Modern 
World”. Teoksessa Hall, Martin & Silliman, Stephen W. (edit.): Historical Archaeology, 1-19. 
Malden, MA: Blackwell.  

Harvig, Lise (2007). ”A multidisciplinary approach to the good story”. Teoksessa Heinonen, 
Tuuli & Latvakoski, Niko (edit.): Public Archaeology/Kontaktstencil 46, 41-48. Helsinki: 
Fællesnordisk råd for arkæologistuderende.  

Heikkilä, Elina (2006). Kuvan ja tekstin välissä: Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Herva, Vesa-Pekka & Ylimaunu, Timo (2007). ”Kaupunki prosessina ja muinaisjäännöksenä”. 
Arkeologi(a) ja media. Mikä on muinaisjäännös? Arkeologipäivät 2006, 76-83. Helsinki: 
Suomen arkeologinen seura.   

  



 73

Holmes, David (1997). “Introduction: Virtual Politics – Identity and Community in 
Cyberspace”. Teoksessa Holmes, David (edit.): Virtual Politics: identity and Community in 
Cyberspace, 1-25. London: Sage.  

Holtorf, Cornelius (2004). ”Doing Archaeology in Popular Culture”. Teoksessa Bolin, Hans 
(edit.): The Interplay of Past and Present. Papers from a session held at the 9th annual EAA 
meeting in St. Petersburg 2003, 41-50. Huddinge: Södertörns högskola.  

Holtorf, Cornelius (2005). From Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as Popular Culture. 
United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.   

Holtorf, Cornelius (2007a). “Can You Hear Me at the Back? Archaeology, Communication and 
Society”. European Journal of Archaeology 2007. Vol. 10(2-3): 148-165. 
http://www.hgo.se/arkeologi/digital_litteratur/Holtorf_C_2007_Can_you_hear_me_at_the_back.
pdf (luettu 25.4.20313) 

Holtorf, Cornelius (2007b). “An Archaeological Fashion Show: How Archaeologists Dress and 
How they are Portrayed in the Media”. Teoksessa Clack, Timothy & Brittain, Marcus (edit.): 
Archaeology and the Media, 69-88. Walnut Creek, (CA): Left Coast Press. Saatavana 
elektronisena kirjana Ebrary-kokoelmasta. 

Hujanen, Jaana (1998). ”Alue- vai lukijalähtöisesti? Näkökulmia maakunnalliseen 
journalismiin”. Teoksessa Perko, Touko & Salokangas, Raimo (toim.): Kymmenen kysymystä 
journalismista, 79-106. Jyväskylä: Atena. 

Huovila, Tapani (2001). Uutinen eri välineissä: GSM-sähkeestä taustajuttuun. Helsinki: 
Inforviestintä. 

Jameson Jr, John & J., Scott-Ireton, Della, A. (2007). “Introduction: Imparting Values/Making 
Connections”. Teoksessa Jameson Jr., John H; Scott-Ireton, Della, A. (edit.): Out of the Blue: 
Public Interpretations of Maritime Cultural Resources, 1-6. New York: Springer.  

Johnson-Cartee, Karen (2005). News Narratives and News Framing: Constructing Political 
Reality. Lanham (Md.): Rowman & Littlefield. 

Kallio, Titta & Lipponen, Sanna (2007). ”Kaupunkiarkeologiset kenttätyöt Suomessa ja 
erityisesti Oulussa.” Arkeologi(a) ja media. Mikä on muinaisjäännös? Arkeologipäivät 2006, 84-
90. Helsinki: Suomen arkeologinen seura.  

Kallio-Seppä, Titta (2012). ”Kaupunkiarkeologista kenttätutkimusta Oulussa kolmella 
vuosikymmenellä.” Teoksessa Ranta, Helena; Nurminen; Teija, Tenhunen Tanja & Niukkanen, 
Marianna (toim.). Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2007–2008, 45–55. Helsinki: 
Museovirasto. http://www.nba.fi/fi/File/1691/arkeologia-suomessa-2007-2008.pdf (luettu 
3.2.2013) 

Karvonen, Erkki (1999). Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja maine menestystekijöinä 
myöhäismodernissa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus. 

Karvonen, Erkki (2000). ”Tulkintakehys (frame) ja kehystäminen.” Tiedotustutkimus 2/2000. 
http://www.uta.fi/~tierka/Tulkintakehys.pdf (tulostettu 5.3.2011) 

  



 74

Koistinen, Mikko (1998). ” Pelkkää taloutta. Retoriikka journalismin tutkimuksessa.” Teoksessa 
Kantola, Anu; Moring, Inka; Väliverronen, Esa (toim.): Media-analyysi: Tekstistä tulkintaan, 40-
63. Helsingin yliopiston lahden tutkimus- ja koulutuskeskus: Lahti.   

Kulik, Karol (2007). ”A Short History of Archaeological Communication”. Teoksessa Clack, 
Timothy & Brittain, Marcus (edit.): Archaeology and the Media, 111-124. Walnut Creek, (CA): 
Left Coast Press. Saatavana elektronisena kirjana Ebrary-kokoelmasta. 

Kunelius, Risto, Hellsten Iina & Renvall, Mika (2000). ”Hankittuja ominaisuuksia: Hervanta ja 
hervantalaiset Aamulehden uutisvirrassa.” Teoksessa Kunelius, Risto (toim.): Juttuja lähiöstä. 
Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos. Julkaisuja, sarja A 93/2000, 107-138. Tampere: 
Tampereen yliopisto.  

Kunelius, Risto (2003). Viestinnän vallassa: kohdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. Helsinki: 
WSOY. 

Kuypers, Jim. A. (2010). ”Framing Analysis from a Rhetorical Perspective.” Teoksessa 
D’Angelo, Paul & Kuypers, Jim A. (edit): Doing News Framing Analysis: Empirical and 
Theoretical Perspectives, 286-311. New York, NY: Routledge.  

Lavento, Mika (2007). ”Menneisyyden ja median kohtaaminen.” Arkeologi(a) ja media. Mikä on 
muinaisjäännös? Arkeologipäivät 2006, 34-44.  Helsinki: Suomen arkeologinen seura.  

Lavento, Mika (2008). ”Johdatus arkeologiaan.” Teoksessa Halinen, Petri; Immonen, Visa; 
Lavento, Mika; Mikkola, Terhi; Siiriäinen, Ari; Uino, Pirjo (toim.): Johdatus arkeologiaan. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Lehtola, Minna (2011). ”Pulahdus arkeologian tiedeviestintään”. Muinaistutkija 2011:4. 36-42. 

Lehtola, Minna (2012). ”Katsaus: Arkeologi viihdemaailmassa.” Hybris 2/2012. 
http://hybrislehti.net/hybris-22012/katsaus-arkeologi-viihdemaailmassa (luettu 5.2.2013) 

Lippman, Walter (1998). Public Opinion/Walter Lippman with a new introduction by Michael 
Curtis.  New Brunswick (N.J.): Transaction Publishers. 

Löytömäki, Jukka (1998). “Vedetäänkö kotiinpäin? Sanomalehden taustan näkyminen 
poliittisissa uutisissa. Teoksessa Perko, Touko & Salokangas, Raimo (toim.): Kymmenen 
kysymystä journalismista, 207-223. Jyväskylä: Atena.  

MacKinnon, Richard C. (1995). ”Searching for Leviathan in Usenet.” Teoksessa Jones, Steven 
G. (edit.) Cybersociety: Computer-Mediated Communication and Community, 112-137. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 

Moring, Kirsikka (2007): ”Arkeologiset flyygelit.” Arkeologi(a) ja media. Mikä on 
muinaisjäännös?, 45-46. Helsinki: Suomen arkeologinen seura.  
 
Nelkin, Dorothy (1987). Selling Science. How the Press Covers Science and Technology. New 
York: Freeman. 

  



 75

Nisbet, Matthew C. (2010). “Knowledge Into Action: Framing the Debates Over Climate Change 
and Poverty.” Teoksessa D’Angelo, Paul & Kuypers, Jim A. (edit): Doing News Framing 
Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives, 43-83. New York (NY): Routledge.  

Niukkanen, Marianna (2001). ”Uusia kaupunkeja kauppaa varten.” Teoksessa Lounatvuori, Irma 
& Putkonen, Lauri (toim.): Rakennusperintömme: kulttuuriympäristön lukukirja, 69-72. 
Helsinki: Rakennustieto. 

Niukkanen, Marianna (2004). Kaupungit muinaisjäännöksinä. Kaupunkiarkeologia Suomessa. 
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 25. Helsinki: Museovirasto. 

Niukkanen, Marianna (2009). Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ja 
suojelu. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3. Helsinki: Museovirasto, 
rakennushistorian osasto. http://www.nba.fi/fi/File/685/hist-ajan-muinaisjaannokset.pdf 
(tulostettu 19.3.2013) 

Nyholm, Mikael (2012). ”Arkeologian kuva”. Muinaistutkija 2012/1: 46-59. 

Okkonen, Antero (1980). Toimittajan työ I. Hämeenlinna: Karisto. 

Partanen, Hannele (2007): ”Mikä arkeologiassa kiinnostaa?” Arkeologi(a) ja media. Mikä on 
muinaisjäännös?, 20-26. Helsinki: Suomen arkeologinen seura.  
 
Perko, Touko (1998). ”Media on nykypäivän kirkko ja raamattu?” Teoksessa Perko, Touko & 
Salokangas, Raimo (toim.): Kymmenen kysymystä journalismista, 9-38 Jyväskylä: Atena.  
 
Pietilä, Veikko (2001). ”Yleisönosasto ja Internet keskusteluareenoina”. Tiedotustutkimus 
2/2001: 18-33. 
 
Pietilä, Veikko (2010). ”Verkkokeskusteluareenat – deliberatiivista julkisuuttako?” Teoksessa 
Kylmälä, Timo, P.; Pietilä, Kauko; Renvall, Mika; Reunanen, Esa; Ridell, Seija; Sirkkunen, Esa; 
Suikkanen, Risto (toim.): Julkiso, yleisöt ja media: Suomennoksia ja kirjoituksia julkisista 
vuorovaikutus- ja toimintamuodoista, 423-446. Tampere: Tampere University Press. 
 
Puroila, Anna-Maija (2002). Erwing Goffmanin kehysanalyysi sosiaalisen todellisuuden 
jäsentäjänä. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja 
selvityksiä 41. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  
 
Scherzler, Diane (2007). “Journalists and Archaeologists: Notes On Dealing Constructively With 
the Mass Media”. European Journal of Archaeology Vol. 10(2-3): 185-206. http://www.diane-
scherzler.de/downloads/EJA_10_Scherzler.pdf (tulostettu 24.4.2013) 
 
Scherzler, Diane (2012). “A Look in the Mirror and the Perspective of Others: On the Portrayal 
of Archaeology in the Mass Media”. Teoksessa Simandiraki-Grimshaw, Anna & Stefanou, Eleni 
(Edit.) BAR International Series 2409. From Archaeology to Archaeologies: The “Other” Past, 
77-85. Oxford, England: Archaeopress.  
 
Scheufele, Dietram, A. (1999). ”Framing as a Theory of Media Effects.” Journal of 
Communication Vol. 49(1): 103-120. 

  



 76

http://www.asc.upenn.edu/usr/ogandy/c45405%20resources/scheufele%20framing%20as%20eff
ects.pdf (tulostettu 17.3.2011) 
 
Sipola, Simo (1988). ”Lisää koskettavuutta – miten käy uutisen?” Teoksessa Kantola, Anu & 
Mörä, Tuomo (toim.) Journalismia! Journalismia?, 83-98. Juva: WSOY.  

Taavitsainen, Jukka-Pekka (1998). ”Historiallisen ajan arkeologia tieteenalana ja antikvaarisena 
toimintana.” Historiallisen ajan arkeologian menetelmät. Seminaari 1998. Museoviraston 
rakennushistorian osaston julkaisuja 20, 6–14. Helsinki: Museovirasto.  

Tepper, Michele (1997). “Usenet Communities and the Cultural Politics of Information.” 
Teoksessa Porter, David (edit.): Internet Culture, 39-54. New York (NY): Routledge. 

Van Gorp, Baldwin (2010). ”Strategies to Take Subjectivity Out of Framing Analysis”. 
Teoksessa D’Angelo, Paul & Kuypers, Jim A. (edit.): Doing News Framing Analysis: Empirical 
and Theoretical Perspectives, 84-109. New York, NY: Routledge.  

Väliverronen, Esa (1996). Ympäristöuhkan anatomia. Tampere: Vastapaino. 

Väliverronen, Esa (2007). Geenipuheen lupaus. Biotekniikan tarinat mediassa. Helsinki: 
Helsingin yliopisto. 

Welinder, Stig (1987). Arkeologiska bilder.  Oslo: Univ. i Oslo. 

Welinder, Stig (1997). ”Arkeologi i massmedia”. Fornvännen, Tidskrift för svensk antikvarisk 
forskning.  1997/1: 19-32. 

Wickholm, Anna (2007). ”Millaisen kuvan sanomalehdet antavat arkeologiasta?” Arkeologi(a) 
ja media. Mikä on muinaisjäännös? Arkeologipäivät 2006, 27-33. Helsinki: Suomen 
arkeologinen seura. 
 
Wiio, Osmo, A. (1974). Ymmärretäänkö sanomasi? Hki: Weilin+Göös.  
 
Zupko, Sarah J. (1995). “Public Framing of the Mattox/Fisher Runoff and the 1994 Elections.” 
http:www.mcs.net/%7Ezupko/publicfm.htm (tulostettu 17.3.2011) 

Äikäs, Tiina (2009). ”Sankari vai huijari – Arkeologi suomalaisessa populaarikulttuurissa.” 
Muinaistutkija 2009/4: 2-9. 

URL 

Helsingin Sanomien mediatiedot 2011 http://medianetti.helsinginsanomat.fi/mediatiedot/ (luettu 
14.3.2011) 

Kalevan mediatiedot 2011 http://yritysasiakkaat.kaleva.fi/index.php?427 (luettu 14.3.2011) 

Museovirasto http://www.nba.fi/ (luettu 28.1.2013) 

Muinaismuistolaki  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1963/19630295 (luettu 28.1.2013) 

  



 77

Museovirasto, kaupunkiarkeologiset inventoinnit 
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/historiallisen_ajan_perinto/kaupun
git/kaupungiarkeologia (luettu 14.3.2011) 

Suomen arkeologinen seura ry. http://www.sarks.fi/index.html, seuran internet-sivustot. (luettu 
28.1.2013) 

Turun kaupunki  http://www.turku.fi/ (luettu 28.1.2013) 

Turun Sanomien mediatiedot 2011 http://mediamyynti.ts.fi/mediatiedot/turun-sanomat/ (luettu 
14.3.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 78

Liite 1. Kalevan, Turun Sanomien ja Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologiaa käsittelevien 
lehtijuttujen otsikot vuosina 2001–2010. 

KALEVA 

2010  

Kirkon vierestä löytyi vanhaa Oulua 11.5.2010 
Kaivaukset nostava tontin hintoja 21.5.2010  
Isokadulta löytyi kivirakenteita 1700-luvulta 10.6.2010  
Arkeologisista kaivauksista tuli mojova lasku taloyhtiölle 17.10.2010  
Valtion huolehdittava Museoviraston kuluista 19.10.2010  
Historiaa kaupungin alta 18.11.2010  
 

2009  

Kaivauksilla ennakoidaan kallioparkkia 26.5.2009  
Otto Karhin puistosta löytyi piippuja 2.6.2009  
Historiaa on, mutta piilossa 19.6.2009  
Muinainen laituri löytyi Oulun Pakkahuoneenkadulta 23.6.2009  
Arkinen jäte kertoo vanhasta Oulusta 15.7.2009  
Parkkihallin epäillään rikkovan muinaismuistolakia 15.10.2009  
Kulttuurikerrokset tuhottiin Oulussa 16.10.2009  
Kallioparkin alueelle arkeologisia kaivauksia 16.10.2009  
Käsittämätöntä hutilointia 18.10.2010 
Maakunta-arkeologille löytyisi tarvetta 19.10.2009  
Torikadun muinaismuistojen tuhoamisesta tutkintapyyntö 22.10.2009  
 

2008  

Turku tutkii menneisyyttään puistokaivauksilla 21.4.2008  
Turussa kaivetaan nyt keskiaikaisia laitureita 5.5.2008  
 

2007  

Lyseon pihalla alkavat arkeologiset kaivaukset 25.4.2007  
Pokkitörmän historia esiin 3.5.2007  
Tule ylös haudastasi, arkeologi 13.5.2007  
Lyseon kaivauksilta löytyi hopealusikka 19.5.2007  
Työmaa voi niellä tiedon satamasta 26.5.2007 + Hirret raastettiin maasta 26.5.2007  
Virastotalon tontti kaivetaan puhtaaksi 29.5.2007  
Arkeologi uskoo löytäneensä sisäsataman Oulusta 3.9.2007 
Museovirasto tutkii hirret 4.9.2007  
Satamasta eriävät näkemykset 4.9.2007  
Hirsilöydön ikä selvillä loppuvuodesta 5.9.2007  
Arkeologeille viikko lisäaikaa 5.9.2007  
Koivunen aikoo pelastaa lisää muinaishirsiä 8.9.2007 
Oulun päivien yllätyslöytö murenee virastotalon alta 10.9.2007  
Kauppa kävi Torniossa jo ennen Ikeaa 14.9.2007  
Vaarassa ryhdytään koekaivauksiin 20.9.2007  

  



 79

Kajaanin linnasta turha tonkia metalliesineitä 1.11.2007 
Arkeologiset aarteet uhattuina 3.12.2007  
 

2006  

Pikisaaresta löytyi ikivanha tunkio 24.5.2006 
Virastotalon pohjia kaivetaan 6.7.2006  
Turusta löytyi keskiaikainen rahakätkö 11.7.2006  
Oulun keskustasta löytyi ikivanha leivintupa 28.7.2006  
Oulun keskustasta löytyi vanha puusilta 6.9.2006  
 

2005  

Kirjastotontin arkeologiset löydöt yllättivät tutkijat 3.6.2005  
Parkkipaikan alta löytyi rakennusten jäänteitä Kajaanissa 11.8.2005 
Oulusta löytyi 1700-luvun rakennus 21.10.2005  
Pelastuskaivaukset edessä 26.10.2005  
 

2004 

Arkeologisia kaivauksia Oulun keskustassa 4.6.2004  
Autotorilta löydettiin rakennusten pohjarakenteita 29.6.2004 
Arkeologiset pistokokeet vuorossa 6.7.2004  
 

2003  

Franzenin puisto herättää tunteita 21.2.2003  
Arkeologi valvomaan valokaapelin vetoa 12.3.2003 
Tuomiokapitulon pihatyöt arkeologien valvonnassa 13.3.2003  
Arkeologit päivystävät taas työmailla 3.6.2003 
Autotorilla arkeologinen koekaivaus 18.6.2003  
Autotorilla saatetaan tehdä arkeologisia tutkimuksia 4.9.2003  
 

2002  

Pikiruukit aiemmin täysin tutkimatta 20.5.2002  
Tuomiokirjon työt lomittuvat 12.6.2002  
Vanha silta paljastui kaivausten keskeltä 20.6.2002  
Kellotapulin kivijalka esiin 26.6.2003  
Arkeologi tutkii tonttia 6.8.2002  
Tornio testaa vielä muinaismuistolakia 23.9.2002  
 

2001  

 

Ei uutisointia 

TURUN SANOMAT 
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2010  

Arkeologiset kaivaukset alkoivat Pinellan pihalla 11.2.2010  
Pinellanpuiston arkeologiset kaivaukset vauhdittuneet 26.2.2010  
Pinellan teltassa kaivettu esiin jäänteet 1400-luvun torpasta 13.4.2010 
Museokeskus kaivaa Linnankatu 1:n edustalla 27.10.2010  
Linnankadun alkupäässä kaivetaan hulevesiviemäreitä 28.10.2010  
Turussa kaivettu esiin jo 100 000 esinettä keskiajalta 14.11.2010  
 

2009  

Pinellan tontilla tehdään kuukausien kaivaukset 11.2.2009  
Aboa Vetuksen kaivauksissa paljastui 600-vuotias arinahirsi 12.2.2009  
Museovirasto tyrmää ravintola Pinellan näyttävän laajennuksen maan päälle 13.3.2009  
Turun keskustassa kaivettiin 1700-luvun rakennuksia esiin 1.5.2009 
Museovirasto ei näe estettä Turun torin rakentamiselle 5.5.2009 
Aurora-seuran talon rauniot löytyivät 300 vuoden jälkeen + Merkittävä arkeologinen löytö yllätti 
Linnankadun kaivajat 3.6.2009 
Pitäisikö Aurora-seuran talon rauniot jättää näkyville? 4.6.2009 
Kalatorilla tehtiin kauppaa jo satoja vuosia sitten 27.6.2009 
Pinellan tontin arkeologiset kaivaukset pahasti myöhässä 18.7.2009  
Arkeologit kaivavat esiin Porin historiaa 19.8.2009  
Neuvottelut kaivauksista ovat lykänneet Pinellan kauppaa 4.10.2009  
 

2008  

Aboa Vetuksen rauniomuureja seurataan laserkeilauksen avulla 13.2.2008  
Lönnrotinpuisto kuntoon kesään mennessä 5.3.2008 
Brahenpuistossa kaivetaan 1600-luvulle 15.4.2008  
Kaivauksista paljastui luultua nuorempi Turku 16.4.2008  
Brahenpuiston kaivaukset käyntiin tänään 21.4.2008  
Turun Brahenpuisto palaa alkuperäiseen asuunsa 22.4.2008  
Turussa kaivetaan nyt keskiaikaisia laitureita 5.5.2008 
Suomen vanhinta kellaria etsitään Turussa + Turussa kaivetaan esille Suomen vanhinta 
kivikellaria 1.8.2008  
Kengät kertovat 3.9.2008  
 

2007 

Museovirasto ei jättäisi Rauman torin kellaria näkyville 20.1.2007  
Varhainen Turku – hanke jatkuu ja etenee 3.4.2007 
Missä viipyvät tuomiokirkon kaivausten tulokset 1.4.2007  
Kaivaukset alkuun aikaisintaan 2008 + Vihreät pelkäävät EU-tuen valumista toriparkkiin 
20.4.2007  
Aurajoen rannassa kaivetaan esiin 1700-luvun laitureita 25.4.2007  
Arkeologit kaivavat Aurajoen rantaa 3.5.2007  
Turun kauppatorin arkeologiset kaivaukset pois EU-hankkeesta 8.5.2007 
Varhaisen Turun kaivauslöydöt nyt Turun linnassa 19.6.2007  
Arkeologisissa kaivauksissa lapiota ja lastaa ei syrjäytä mikään 3.7.2007 
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2006 

Monen kerroksen historiaa 18.2.2006  
Keskiaikaisen Turun kaivauksilta odotetaan nyt enemmän raunioita 28.3.2006  
Turun historiaa kaivetaan esiin kesällä 20.4.20006 + Piispankadun päässä etsitään keskiaikaisen 
kaupungin rajoja 21.4.2006  
Löytöjä luostarin reunamilta 15.5.2006  
Tutkimuskaivaukset jatkuvat tuomiokirkon vieressä 19.6.2006 + Tuomiokirkkoaukio myllätään 
taas auki 20.6.2006  
Rauman torin uumenista löytyi toinenkin kellari 21.6.2006 
Menneitä kaivelemassa 1.7.2006 
Savinen sian pää valaisee turkulaista hygieniaa 1500-luvulta 12.7.2006  
Rikas porvari asui melkein Tuomiokirkon portailla 8.8.2006  
Rauman torin alta löytyi elämän merkkejä aina 1600-luvulta saakka 2.9.2006  
Varhaisin Turku paljastumassa 16.9.2006  
 

2005 

Naantalin museolle kunnostettiin pätkä 1600-luvun katua 7.2.2005  
Tervetuloa, uudet kulttuurikerrokset 11.2.2005  
Turun kaivaukset keskittyvät Tuomiokirkon ympärille 26.5.2005 
Kirjastotontin arkeologiset löydöt yllättivät tutkijat 3.6.2005 + Kirjastotontin arkeologiset löydöt 
yllättivät tutkijat 4.6.2005  
Naantalin kirkon ympäristössä kaivaudutaan keskiajan arkeen 11.6.2005  
Kaivaukset alkoivat tuomikirkon liepeillä 8.8.2005 + Historialliset kaivaukset käynnistyivät 
kaatosateessa 9.8.2005  
Tuomiokirkon vierestä löytynyt pihamaita, katuja ja perustuksia 24.8.2005  
Naantalista löytyi vanhoja ruukunpalasia 29.8.2005 + Naantalin menneisyys esiin pinnan alta 
30.8.2005 
Arkeologiset kaivaukset Tuomiokirkolla muuttivat kuvan varhaisesta Turusta 7.9.2005  
Tuomiokirkon edustalta löytyi puupintainen Kirkkokatu 21.9.2005  
Tuomiokirkkoaukiolta uusia löytöjä 4.10.2005 + Tuomiokirkko-aukion kaivaukset etenevät 
5.10.2005  
Naantalin luostarin alueelta tehty jo yli 2000 löytöä 17.10.2005 
 

2004  

Turku aikoo juhlia tilaamalla arkeologit Tuomiokirkkotorille + Turku aikoo kustantaa 
Tuomiokirkon ympäristössä 800 000 euron kaivaukset 9.1.2004  
Arkeologeille yhä täysin tutkimatonta maaperää 9.1.2004  
Arkeologia kulkee uusia tiedon polkuja 12.1.2004  
Tule ylös sieltä kuopasta 25.1.2004  
Turun kaupungin syntypaikalle kaivaudutaan ensimmäistä kertaa 8.6.2004  
Arkeologisiin kaivauksiin noin 400 000 euroa 15.6.2004 
Brittitutkija näkee hansa-ajan vaikutuksen Turun kaupunkikuvassa 18.6.2004  
Kauppatorin kaivaukset paljastavat vanhan Turun kulttuurikerrokset 25.8.2004  
Saari keskellä Turkua 4.9.2004  
Varhainen Turku on täynnä arvoituksia 19.9.2004  
Kaivaukset alkavat Marinan tontilla 5.10.2004  
Marinan kaivauksissa löytynyt keramiikkapaloja 9.10.2004  
Metsuri pätki lehmukset uuden kirjaston tieltä 14.10.2004  
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Turku tutkii arkeologisten kaivausten kilpailuttamista + 
Kauppatorin remonttisuunnitelmassa kuusi vaihtoehtoa toriparkin paikaksi 14.10.2004  
Kadonneen Turun metsästäjä 21.10.2004  
Luuluistin seulottiin esiin mullasta 11.11.2004 
Arkeologisilla kaivauksilla sää yllättänyt löytöjä enemmän 26.11.2004  
Muinainen porsas saa mielikuvituksen liikkeelle 10.12.2004  
Dokumentit kertovat menneestä 18.12.2004  
Arkeologi ei kultaa kaivanne 28.12.2004  
Kurkistus keskiaikaan 31.12.2004  
 

2003 

British Museumin arkeologi kehuu Turun kaivauksia 14.2.2003 
Kaivaukset alkoivat uuden kirjaston tontilla 16.5.2003 + Muinaisjäännökset turvaan uuden 
kirjaston tieltä 17.5.2003 
Kirjastotontilla kaivetaan esiin muinaista elämää 24.6.2003 
Pääkirjaston pihamaalta on kaivettu esiin mökkisaari 26.7.2003 
Kaivaukset kertovat Turun tarinaa 4.9.2003 
Kirjaston tontilla asui varakasta väkeä 5.9.2003 
kivisavikeramiikkaa ja rautaesineitä 6.9.2003 
Turkulaisten jalkojen alla on saveen vajonnut kaupunki 2.11.2003 
Muinaismuistolaki suojaa Turun maaperän aarteita 2.11.2003 
Kauppatorilla tehdään ennen uudistustöitä arkeologisia kaivauksia 9.12.2003 
Kiehtovimmat kaivaukset vielä tekemättä 12.12.2003 
 

2002  

Kansallisen perinnön vahtikoira 6.5.2002 
Historian palasia maan uumenista 15.5.2002 
Linnankatu 3:n kaivauksissa löytyi 1700-luvun kaivo 18.6.2002 
Naantalin kaivaukset kertovat 1600-luvun elämästä 27.6.2002 
Aurakadun varresta etsitään keskiaikaisen sairaalan raunioita 16.9.2002 + Aurakadun varresta 
etsitään keskiaikaisen sairaalan raunioita 17.9.2002 
Ulvilan kaivauksista löytyi viitteitä rakennuksista 14.11.2002 
 

2001  

Torin arkeologiset kaivaukset veisivät kaksi kesäkuukautta 7.4.2001 
Kaivaukset jatkuvat Turun Rettinginrinteessä 12.4.2001 + Rettinginrinteen kaivaukset 
porautuvat nyt syvemmälle 13.4.2001 
Museovirasto: Turun rakennushankkeet edellyttävät arkeologisia kaivauksia 20.4.2001 
Tuomiokirkontorilta haetaan mennyttä Turkua + Maakuntamuseo tutkii Tuomiokirkontorin 
pohjan 3.7.2001 
Rettinginrinteessä harvinainen löytö: Vuosisatojen takainen sienirihmasto esiin 19.7.2001 
Vanhan Naantalin kaivaukset jatkunevat ensi kesänä 20.7.2001 

HELSINGIN SANOMAT 

2010  
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Museoviraston kaivauksista tuli iso lasku taloyhtiölle 19.10.2010 
 

2009  

Vanhaan kaupunkiin rakennetaan arkeologinen puisto 2.4.2009  
Museovirasto ei vastusta Turun toriparkin rakentamista 5.5.2009  
 

2008  

Keskiaikaisia laitureita etsitään kaivauksissa Aurajoen itärannalla 6.5.2008  
Vanha Rauma osa maailmanperintöä + Tutkimaton historia Vanhan Rauman pihoilla on vaarassa 
tuhoutua 6.8.2008  
 

2007  

Aurajoen rannan asutusta selvitetään kaivauksissa 3.5.2007 
 

2006  

Leirilinnasta museoksi + Hämeen linna voi olla arvioitua uudempi 11.3.2006  
Turun tuomiokirkon kaivauksilta löytyi keskiaikainen rahakätkö 12.7.2006  
Keskiaikainen ruokavalio selviää Turun kaivauksissa 2.8.2006  
Porvoon tuomiokirkosta löytyi viinikellari 8.9.2006  
Turun kaivauksissa löytyi vanha uunin pohja 13.9.2006  
Vanhakaupunki on Helsingin paras raha-apaja + Iso mynttilöytö Koskelan halleilta 10.11.2006  
Pronssista tykkiä etsitään maatutkalla Kajaanissa + Raunioista on löydetty tykinkuulia 6.12.2006  
 

2005  

Aboa Vetus esittelee keskiajan elämää + Museo syntyi sattumalta 10.4.2005  
Uusilla kaivauksilla haetaan Turun kaupungin todellista ikää 26.5.2005  
Turussa kaivetaan esiin uutta tietoa kaupungin synnystä 9.8.2005  
Kaivauksilla uutta tietoa Turun synnystä 7.9.2005  
Turun kaivauksissa löytyi 1300-luvun katu 5.10.2005  
Tornion muumioista ei tartuntavaaraa 13.10.2005  
 
2004  

Turku juhlii kaivauksin 775-vuotis-taivaltaan 14.1.2004  
Ulvilan rahalöytö ehkä Suomen suurin 16.10.2004  
 

2003  

Muinaisjäännösalue jää vaille rakentamista Vanhassakaupungissa 17.6.2003  
Lappeenrannan Linnoitus palaa vanhaan muotoonsa 18.8.2003  
 

2002 

Tornion rakentaminen tyssäsi muinaislöytöihin 21.1.2002  
Pommiepäily hidastaa Ingmanin talon arkeologisia kaivauksia 22.3.2002  
Keskiajan kaupungissa koirat jahtasivat rottia 10.5.2002  
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Arkeologit kaivoivat esiin elämää Helsingissä 1600-luvun lopulta + Tontit päätyivät 
Rahoitustarkastukselle + Senaatintorin kupeesta löytyi palasia elämästä 1600-luvulla 11.5.2002  
Helsingin syntysijoille ei kaavoiteta pientaloja 22.11.2002  
Arvokas historiallinen rakennuslöytö Turun Tuomiokirkkotorin alta 23.11.2002  
 

2001  

Kaivaukset jatkuvat Turun Rettinginrinteessä 13.4.2001  
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Liite 2. Kalevan, Turun Sanomien ja Helsingin Sanomien kaupunkiarkeologian tulkintakehykset vuosina 2001–2010. 

 

Kehys Kiista Viihde Suojelu Paikallisuus 
Näkökulma 
kaupunkiarkeologiaan 

Näkemyserot, 
tutkimuskustannukset 

Kaupunkiarkeologia viihteenä, 
kaupunkiarkeologian 
popularisointi 

Kaupunkiarkeologisen 
kulttuuriperinnön suojelu 

Paikallishistorian ja/tai 
kaupunkiarkeologisten 
kerrostumien arvostus ja 
merkitys paikkakunta- ja/tai 
kansalliselle identiteetille 

Kerronnan jännite Museovirasto/Oulun yliopiston 
lehtori, 
museovirasto/rakennuttaja, 
menneisyyden 
säilyttäminen/taloudellinen 
kehitys 

Tiede/viihde Nykyhetki/tulevaisuus, 
menneisyyden 
säilyttäminen/tuohoutuminen 

Historiaton, 
juureton/menneisyyden muisti, 
paikallinen/muu Suomi, 
kansallinen/kansainvälinen 

Metaforat, avainsanat Kiista, pattitilanne Aarre, "Kadonneen Turun 
metsästäjä", "tuhansien osien 
palapeli", mysteeri, mielikuvitus, 
harvinainen, merkittävä, 
kiehtova 

Aarre/aarrepaikka/aarreaitta, 
perintö, tuho, "menetetty maa", 
arvokas 

"Historiaton kaupunki on kuin 
muistinsa menettänyt ihminen", 
minäkuva, identiteetti, lahja, 
"turkulaisten yhteinen projekti" 

Tutkijan rooli Suojelija, asiantuntija Asiantuntija, popularisoija Asiantuntija, arvioija, 
ennustaja, suojelija 

Asiantuntija 

Visualisointi Torialue, työmaa tai kaivaus. 
Anonyymit tutkijat kaivauksilla 
tai Oulun yliopiston lehtori. 

Kuvia kaivauksilta, tutkijat 
työssään, tietokonemallinnokset 
esineistä 

Kaivaus, työmaa, vanhat 
valokuvat 

Kaivaus 
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