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JOHDANTO 

 
Japani ja Japaniin liittyvät asiat saavat nykyisin paljon huomiota mediassa. Myös erilaisten 

tieteellisten, Japania tavalla tai toisella koskevien, tutkimusten ilmestyminen sekä 

japanilaisten tapojen omaksuminen arkielämään osoittavat, että maa ja sen eri puolet 

kiinnostavat suomalaisia. 

 

Pro gradu- tutkimukseni käsittelee Japanin tieteellistä ja teknologista ”toimintaa” koskevia 

kirjoituksia suomalaisessa Tiede- lehdessä. Ensinnäkin selvitetään mitkä asiat ja ihmiset 

nousevat esille Japanin tieteellisestä ja teknologisesta ”toiminnasta” ja maahan liittyvistä 

”tutkimuskohteista” kerrottaessa. Lisäksi analysoidaan kuinka paljon molemmista 

kirjoitetaan tutkimusajanjaksolla. Toinen osa tutkimusta keskittyy selvittämään Japanin 

tieteellisen ja teknologisen toiminnan representaatiota. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 

hyödynnetään luokittelua ja aineistolähtöisen analyysin ideoita selvitettäessä mitkä asiat ja 

ihmiset nousevat esille aineistossa. Lisäksi analysoitaessa mainintojen määriä hyödynnetään 

kvantitatiivista metodia. Toisessa osassa, ”tekijöiden”, ”tutkimuksen” ja ”lopputulosten”, 

representaation tutkimisessa vuosien 2005 ja 2010 osalta hyödynnetään NORMAN 

FAIRCLOUGHIN esittelemiä kriittisen diskurssianalyysin metodeja. 

 

1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

1.1 Media tekstien tuottajana 

 
Japani sekä maahan liittyvät asiat ja ihmiset eivät ole suomalaisille täysin tuntemattomia, 

vaikka suoria kontakteja maahan ei olisikaan. Maan ollessa tunnettu on siis oltavia joitakin 

välittäjiä sen ja suomalaisten välillä. Media on tällainen yksittäinen välittäjä. Käsite viittaa 

median rooliin välittäjänä sekä julkiseksi tekijänä. Se perustuu latinankieliseen sanaan 

medium, jolla tarkoitetaan muun muassa sekä välittäjää että julkiseksi tekemistä.1 Tässä 

yhteydessä on syytä nostaa esille ERKKI KARVOSEN käyttämä termi ”julkinen, median 

välittämä kuva”. Ilmaisulla viitataan siihen, että media toimii kohteen ja yleisön välissä 

tiedon välittäjänä.2 Tässä tapauksessa kohde on Japanin tieteellinen ja teknologinen 

”toiminta” sekä maahan liittyvistä ”tutkimuskohteista” saadut tulokset.  

 

                                                 
1  Nieminen & Pantti 2005, 15. 
2 Karvonen 1999, 53, 78. 
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Puhuessaan median välittämästä kuvasta Karvonen viittaa itse asiassa mediavälitteiseen 

mielikuvaan.3 Mediavälitteisen mielikuvan muodostamisessa mediassa toimiva toimittaja 

tapaa toimijan. Toimittaja tulkitsevat toimijasta saatua tietoa kokemusten seurauksena 

muistiin syntyneen tietorakenteen pohjalta. Täten hän sitten muodostaa käsityksensä 

toimijasta. Muodostettu käsitys taas muotoillaan suurelle yleisölle tarkoitetuksi tekstiksi. 

Yleisö pääsee siis vasta tämän jälkeen muodostamaan käsityksiä kohteesta sen perusteella 

miten media on kohdetta tulkinnut ja halunnut sen esittää. 4  

 

Media ei kuitenkaan ole passiivinen välittäjä. Se hankkii kohteesta lisätietoja ja sen pohjalta 

muotoilee kohteesta saamansa asiat uudelleen.5 Tekstin tuotantoprosessissa on sarja 

muunnelmia, joissa syntyy monia muunneltuja tekstejä. Myös jutun lähteenä olevat tilanteet, 

kuten haastattelut, muuntuvat. Toisaalta tekstiä ei tuota ainoastaan sen toimittaja. Tekstin 

tuotanto on kollektiivinen prosessi, johon kuuluu toimittajan lisäksi tuottajia sekä 

toimituksellista ja teknistä henkilökuntaa. Lisäksi, koska suurin osa lähdeaineistosta 

muodostuu tietotoimistojen tuottamista uutisista, juttu voi käydä läpi saman prosessin 

useasti ennen kuin se ilmestyy.6  

 

Tekstin tuotantoon kuuluu myös valintojen tekeminen. Media ja toimittaja tekevät valintoja 

sen suhteen mitä seikkoja kohteesta tuodaan esille ja mistä vaietaan. Toisaalta esille 

nostettujen seikkojen osalta valitaan myös kuinka paljon niitä korostetaan. Toimittaja myös 

luo merkitykset tekstissä käsitellylle aiheelle.7 STUART HALL on representaatiosta 

puhuessaan nostanut merkitysten tuotantoon liittyen esille erään huomionarvoisen seikan. 

Hänen mukaansa merkitys, konstruktivistien näkökulmasta katsottuna, syntyy kielen ja 

muiden representaatioita tuottavien järjestelmien avulla. Sen sijaan maailma itsessään ei 

sisällä merkityksiä.8 Kielen ja merkityksen yhteyteen palataan representaation metodin 

yhteydessä. Kuitenkin on syytä nostaa esille se seikka, että toimittaja luo tekstiin merkityksiä 

ja tämän seurauksena syntyy representaatio todellisuudesta. HANNU NIEMINEN ja 

MERVI PANTTI nostavatkin esille sen, että representaatioon ei kuulu todellisuuden 

esittäminen sellaisenaan. Sen sijaan asiat ja ihmiset esitetään jonakin.9 Representaation 

määrittelyyn palataan sen analysoinnin metodien yhteydessä.  

                                                 
3 Ibidem. 
4 Karvonen siteeraa Bouldingia sekä Nimmonia & Savagea, Karvonen 1999, 52; Karvonen 1999, 78 - 79. 
5 Karvonen 1999, 79. 
6 Fairclough 1997, 68 - 69. 
7 Karvonen 1999, 78 – 79,85, 208. 
8 Hall 1997b, 25. 
9 Nieminen & Pantti 2005, 125. 
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Merkitysten tuotanto voidaan ymmärtää valintojen tekemiseksi. Tällöin kyse on siitä, että 

valittaessa jokin elementti tekstiin samalla siitä suljetaan pois muut valittavissa olevat 

elementit. Tässä yhteydessä tarkoitetaan valinnalla esimerkiksi sitä mitä sanoja valitaan 

merkitysten välittämiseksi. Kuitenkin Karvonen on huomauttanut, että yksilö voi tehdä 

valintansa tiedostamatta, oman kulttuurinsa pohjalta. Tällöin hän on tehnyt sen valinnan, 

minkä kulttuuri on tehnyt merkitysten tuottamisessa.10 Tässä valinnassa ei kuitenkaan ole 

kyse siitä mistä asioita vaietaan ja mitä asioita taas nostetaan esille. 

 

Valintaan liittyen on tehtävä pari huomautusta tätä tutkimusta koskien. Tutkimuksen alussa 

analysoidaan, mitä asioita ja ihmisiä teksteissä nostetaan esille. Kyse on tällöin Karvosen 

kuvaamasta käytännöstä, joissa valitaan seikkoja tekstiin. Tällaisessa analyysissa 

lähtökohtana on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysissa kiinnostuksen kohteena on 

kommunikaation sisältö, jonka ymmärretään kuvaavan todellisuutta.11 Työn ensimmäinen 

osa on siis lähtökohdiltaan erilainen kuin sen representaatiota käsittelevä osuus. Sen sijaan 

representaatiota käsittelevän osuuden tausta-ajatuksena on se, että todellisuutta ei esitetä 

suoraan. Työn ensimmäisessä osassa ei myöskään pohdita, mitkä asiat ja ihmiset jäävät 

tuomatta esille, vaan tämän pohtiminen kuuluu tutkimuksen jälkimmäiseen osaan. 

 

Ajatus merkitysten syntymisestä valintojen kautta kuuluu semiotiikan12alaan.13 Tällöin 

viitataan paradigman käsitteeseen. Paradigmassa on kyse yksikköjoukosta, josta voidaan valita. 

Paradigman yksiköillä täytyy olla keskenään jotakin yhteistä, mutta jokaisen yksikön on 

erotuttava selkeästi toisistaan. Tässä yhteydessä hyvä esimerkki yksikköjoukosta ovat 

suomen kielen sanat.14 Esimerkiksi yhteisenä piirteenä sanoille voi olla se, että ne ovat 

merkkejä15. Kuitenkin niiden kirjaimisto erottaa ne tosistaan. Valinta taas synnyttää 

merkityksen, ja valitsemamme yksikön merkitys määräytyy suurimmaksi osaksi niiden 

yksiköiden perusteella, jotka jätimme valitsematta. Liikennevaloesimerkkiä soveltaen 

voidaan ajatella, että liikennevalot muodostavat paradigman. Sen yksiköt ovat punainen, 

                                                 
10 Karvonen 1999, 63 - 64. 
11 Tuomi & Sarajärvi siteeraa Miles & Hubermania, Tuomi & Sarajärvi 2012, 47. 
 12Semiotiikalla tarkoitetaan merkki- ja merkitystiedettä. Viestintä nähdään merkitysten tuottamisena ja 
vaihtona. Fiske 1993, 14 – 15. 
13 Karvonen 1999, 63. 
14 Fiske 1993, 81 - 82. 
15 Semiotiikko C.S. Peircen mukaan merkillä tarkoitetaan asiaa, joka viittaa itsensä ulkopuoliseen kohteeseen. 
Se siis edustaa jollekin jotakin jossain ominaisuudessa tai suhteessa. Fiske siteeraa Peirceä, Fiske 1993, 63 – 64. 
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keltainen ja vihreä. Punainen merkitsee pysähtymistä, siitä erottuva vihreä väri taas lupaa 

mennä 16 

 

Semiotiikkaan kuuluu myös ajatus siitä, että viestintä on osaksi merkitysten luomista. Tähän 

liittyen termi ”koodi” on tärkeä. Niiden paradigmaattisen ulottuvuuden mukaisesti ne 

koostuvat valittavista yksiköistä. Koska niiden yksiköt ovat merkkejä, ne välittävät 

merkityksiä. Koodeilla on muun muassa viestinnällinen tehtävä. 17  

 

Koodien viestinnällisestä tehtävästä puhuttaessa on syytä nostaa esille käsitteet 

”sisäänkoodaus” ja ”uloskoodaus”. Hall käyttää näitä termejä puhuessaan television 

viestintäprosessista.18 Hänen ajatuksiaan voidaan kuitenkin soveltaa myös kirjoitetun tekstin 

tuotantoon ja lukemiseen. Nimittäin sisäänkoodaajalla voidaan viitata monenlaisiin 

sanoman19 tuottajiin, kuten kirjoittajaan tai puhujaan. Vastaavasti uloskoodajalla voidaan 

viitata esimerkiksi lukijaan tai kuulijaan.20 Sisäänkoodauksessa on kyse tapahtuman 

muuttamisesta koodattuun sanomamuotoon, tuottamisesta siihen merkityksiä. 

Uloskoodauksessa taas viitataan siihen tapahtumaan, jossa sanoma ja sen merkitykset 

tavoittavat vastaanottajan.21 Toisaalta tällä termillä Hall viittaa siihen hetkeen, jossa 

vastaanottaja tulkitsee saamansa merkit.22 Semiotiikassa näistä sanomista käytetään termiä 

”tekstit”, Lisäksi vastaanottajan sijasta puhutaan lukijasta.23  

 

Lukija osallistuu tekstin merkityksen luontiin. Semiootikot itse asiassa korostavat lukijan 

asemaa. koska heidän mukaansa tekstiin syntyy merkityksiä vasta silloin, kun se on 

vuorovaikutuksessa lukijan kanssa.24 Hall puhuu samasta asiasta todetessaan, että 

merkityksen tuotanto on riippuvainen tulkinnasta.25 Lukeminen on vuorovaikutuksellinen 

tapahtuma, jossa ovat mukana sekä lukija että teksti. Teksti tuo tähän tapahtumaan mukaan 

                                                 
16 Fiske 1993, 82, 84. 
17 Fiske 1993, 14, 60, 69, 87, 245. 
18 Hall 1992, 134 - 135. 
19 Puhumalla ”sanomista”, ”vastaanottajista” sekä ”sisään-” ja ”uloskoodaajista” käytetään itse asiassa 
semioottisella koulukunnalle vastakkaisen prosessikoulukunnan luomaa termistöä. Tämä koulukunta lähtee 
siitä, että viestintä on sanomien siirtoa ja tarkastelevat sitä, miten lähettäjä sisäänkoodaa ja vastaanottaja 
uloskoodaa siirrettyjä sanomia. Fiske 1993,14. Kuitenkin näitä termejä käytetään tässä semiotiikasta 
puhuttaessa. Näin siksi, että Hallin käyttämistä termeistä sisäänkoodaus ja uloskoodaus esiintyvät myös Fisken 
selittäessä semiotiikan näkemyksiä merkityksen luonnista. Fiske 1993, 63 - 65. Toisaalta muutkin Hallin termit 
ovat käyttökelpoisia tässä yhteydessä. 
20 Katso esimerkiksi Fiske 1993, 64 – 65. 
21 Hall 1992, 134 - 136. 
22 Hall 1997b, 33, 62. 
23 Fiske 1993, 13, 62. 
24 Fiske 1993, 16, 62. 
25 Hall 1997b, 62. 
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ne merkit ja koodit, joista se on rakennettu. Lukija taas tuo tapahtumaan mukanaan 

kulttuurilliset kokemuksensa koskien merkkejä ja koodeja. Myös hänen asenteensa ja 

tuntemuksensa vaikuttavat merkitysten syntyyn. Lukeminen on myös neuvottelua 

tapahtumassa syntyvistä merkityksistä näiden kahden tapahtumaan osallistujan kesken. 

Täten on myös mahdollista, että saman tekstin eri lukijat voivat löytää siitä erilaisia 

merkityksiä.26 Tähän samaan asiaan Hall viittaa puhuessaan siitä, ettei vastaanottaja 

välttämättä lue tekstistä sitä merkitystä, joka on sisäänkoodauksessa rakennettu. sen sijaan 

lukija löytää siitä toisenlaisia merkityksiä. Toisaalta Hall myös tekee koodeihin liittyen 

tärkeän huomautuksen todetessaan, että osa niistä on luonnollistuneita. Koodin ollessa 

luonnollistunut uloskoodattu merkitys vaikuttaa luonnolliselta vaihtoehdolta.27  

1.2 Tutkimustilanne 

 

Japaniin liitetyistä representaatioista on tehty paljon tutkimuksia. Myös lehdistön 

kirjoitukset ovat olleet näiden tutkimusten mielenkiinnon kohteena. Tässä yhteydessä on 

syytä nostaa esille pari historian tutkimuksen piirissä tehtyä työtä, jotka edustavat 

kotimaiseen lehdistöön kohdistunutta tutkimusta. Tällainen tutkimus on esimerkiksi 

OLAVI K. FÄLTIN väitöskirja Eksotismista Realismiin Perinteinen Japanin-kuva Suomessa 1930-

luvun murroksessa vuodelta 1982. Fältin tutkimuksessa on muun muassa tutkittu valittuja 

kotimaisten aikakausi- ja sanomalehtien kirjoituksia Japanista. Lisäksi hän on analysoinut 

muita kirjallisia teoksia. Fältin tutkimus kattaa ajanjakson aina 1850-luvulta 1930-luvun 

loppuun. Lisäksi 1940-luvun alun osalta suomalaisten sanomalehtiä on tutkinut JAAKKO 

UTUNEN vuonna 2001 ilmestyneessä Oulun yliopiston yleisen historian pro gradussa 

”Idästä tulee valo” – vai tuleeko? Japani-kuva suomalaisessa valtalehdistössä 1941 – 1942.  Hänen 

tutkimusaineistonsa on luonnollisesti suppeampi. Aineisto koostuu pakinoista, 

pääkirjoituksista, lehtien kirjeenvaihtajien arvioista ja Japania koskevista artikkeleista sekä 

uutisotsikoista, joita on ilmestynyt Helsingin Sanomissa, Suomen sosiaalidemokraatissa ja 

Uudessa Suomessa vuosina 1941 ja 1942.  Molemmissa tutkimuksissa analysoitu aineisto 

koostuu monenlaisista Japaniin liittyvistä kirjoituksista, joissa käsitellään esimerkiksi 

ajankohtaisia tapahtumia ja kulttuuria. Juuri kulttuuriin keskittyvien kirjoitusten vuoksi 

nämä tutkimukset ovat tärkeitä tämän tutkimuksen kannalta. 

 

                                                 
26 Fiske 1993, 16, 62. 
27 Hall 1992, 138 - 139, 145 - 148. 
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Lisäksi PETRI TONTERIN vuonna 2004 ilmestynyt Oulun yliopiston 

informaatiotutkimuksen sivulaudaturtyö on tärkeä tämän tutkimuksen kannalta. Hänen 

tutkimuksensa Japani-diskurssi historian oppikirjoissa ja aikauslehdissä – Kriittinen diskurssianalyysi 

– analysointikohteena ovat muun muassa Suomen Kuvalehdessä vuosina 1995 ja 2001 

ilmestyneet tekstit. Aineistoon sisältyy kaksi teknologiaan liittyvää kirjoitusta, joiden 

analyysin tuloksista on etsitty yhteisiä piirteitä tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Lisäksi 

jotkin Tonterin metodiin liittyvät ideat ja huomiot ovat vaikuttaneet tähän tutkimukseen, 

sillä hän käyttää osaksi samoja Faircloughin metodeja kun tässä tutkimuksessa. Lisäksi 

Tonterin työ sisältää muun muassa japanilaista kulttuuria käsitteleviä tekstejä, jotka ovat 

tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä.  

 

Lisäksi hyödyllisiä ovat olleet ne tutkimukset, joissa käsitellään tiedemiesten 

representaatioita. Tiedemiesten representaatioita on tutkittu muun muassa elokuvien ja 

televisiosarjojen osalta. Tämän vuoksi onkin mielenkiintoista verrata näihin muihin 

medioihin keskittyvien tutkimusten ja teosten esille tuomia tutkimustuloksia tässä 

tutkimuksessa saatuihin tutkimustuloksiin. Näin voidaan selvittää tuottavatko nämä mediat 

samanlaisia representaatioita.  

 

MARIA-MELINA VÄYRYNEN on vuonna 2009 ilmestyneessä Oulun yliopiston 

tiedeviestinnän pro gradussaan Tiedemiesrepresentaatio lasten- ja nuortenelokuvissa vuosina 1999 – 

2008 tutkinut lasten- ja nuortenelokuvien tiedemieshahmoja ja verrannut tuloksia noin 10-

vuotiaiden koululaisten tekemiin piirustuksiin tutkijoista. Tässä tutkimuksessa 

hyödynnetään vain hänen elokuviin liittyviä tutkimustuloksia.  Sen sijaan HELI 

TENHONEN on analysoinut vuonna 2011 ilmestyneessä, Oulun yliopiston aate- ja 

oppihistorian pro gradussa Nerous ei ole koskaan tylsää! Tiedemieskuva Olipa kerran keksijät – 

animaatiosarjassa kyseisen sarjan kuvauksia historiallisista, luonnontieteeseen keskittyneistä 

tiedemiehistä sekä sarjaa audiovisuaalisena mediatuotteena. Itse kuvauksen lisäksi Tenhonen 

pohtii sarjan tekemisen motiiveja ja kysymystä siitä, että miten elämänkerrallinen kerronta 

mahdollistaa tieteenhistorian oikeanlaisen kuvauksen. Hän myös vertaa saamiaan 

tutkimustuloksia tiedemiesten elämänkertaelokuviin. Tutkimuksen tärkeintä antia ovat 

tiedemiesten kuvaukset, mutta se on myös innoittanut vertaamaan tässä tutkimuksessa 

tutkimustuloksia muiden medioiden antamiin tieteen representaatioihin. Lisäksi 

CHRISTOPHER FRAYLING vuonna 2005 ensimmäisen kerran ilmestyneessä 

teoksessaan Mad, Bad and Dangerous? The Scientist and the Cinema tarkastelee, hyödyntäen 
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muiden tutkimustuloksia ja omia havaintojaan, tiedemiesten representaatioita elokuvissa, 

kirjoissa sekä televisio-ohjelmissa. Teoksessa viitataan myös tutkimuksiin, joissa 

analysoidaan ihmisten näkemyksiä tiedemiehistä. Kuitenkin tämän työn kannalta tärkeimpiä 

ovat teoksessa esille tuodut, eri medioiden representaatiot. Fraylingin aineiston myötä 

voidaan tämän tutkimuksen tuloksia verrata myös muiden medioiden tuottamiin 

tiedemiesten representaatioihin. Tosin suomalaisia esimerkkejä teoksesta ei luonnollisesti 

löydy. 

 

Näiden tutkimusten lisäksi on mainittava kaksi tärkeää teosta, joissa käsitellään tieteen 

representoimiseen liittyviä seikkoja. JOHN FISKE viittaa teoksessaan Merkkien kieli. 

Johdatus viestinnän tutkimukseen käsityksiin tieteestä. Sen sijaan MIKA KIIKERI ja PETRI 

YLIKOSKI käsittelevät teoksessaan Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus 

tieteentutkimukseen sitä miten tieteellisestä tutkimustoiminnasta kirjoitetaan ja mitkä seikat 

kuuluvat teoreetikkojen mukaan tieteen luonteeseen. Molemmat teokset ovat edellä 

mainittujen seikkojen takia tärkeää tutkimuskirjallisuutta tämän tutkimuksen näkökulmasta. 

  

Vaikka lehdistön Japania koskevaa representaatiota ja mielenkiinnonkohteita on tutkittu, 

Japaniin liittyviä tieteen ja teknologian tekstejä tiedettä popularisoivan tiedeviestinnän 

julkaisuissa ei ole aikaisemmin analysoitu. Tällainen tutkimus on uusi näkökulma 

suomalaisen median Japania koskevien kirjoitusten tutkimukseen. Toisaalta väitän, että 

nykyisin Japanin tutkimustoiminnasta puhuttaessa ihmisten mieliin tulee ensimmäisenä 

japanilainen teknologia, minkä takia myös maan teknologista ”toimintaa” koskevia 

kirjoituksia on myös mielekästä tutkia. 

 

Tämän tutkimuksen aineistoa, Tiede-lehteä on myös tutkittu aikaisemmin. Esimerkiksi 

ANU TILSALA-TIMISJÄRVEN vuonna 2011 ilmestyneessä Oulun yliopiston 

tiedeviestinnän pro gradussa Mitä tiede on yleistajuisissa tiedelehdissä ja mistä yleisö on kiinnostunut? 

Tiede (2000)-, Tieteen kuvalehti- ja Scientific American -aikakauslehtien artikkelien jakautuminen eri 

aihepiireihin vuosina 1989–1993 ja 2003–2008;kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? analysoidaan 

muun muassa artikkeleiden jakautumista eri aihepiireihin tutkimusajanjaksoina. Jakaumia 

tutkimuksessa vertaillaan sekä lehtien sisällä että lehtien välillä. Tutkimus hyödyntää osaksi 

samaa Tiede-lehden aineistoa kuin tässä tutkimuksessa. Nimittäin osa hänen 

tutkimusvuosistaan, vuodet 2005 ja 2006, sisältyvät tähän tutkimukseen. Kuitenkin Tilsala-

Timisjärven tutkimuksesta ei ole ollut varsinaista hyötyä tutkimusta tehtäessä. Toisaalta 
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tieteellisiä lehtiä on tarkasteltu myös muissa tutkimuksissa. JUHA LINDYN Jyväskylän 

yliopiston bio- ja ympäristötieteiden pro gradu Maailma muuttui – muuttuiko ekologinen 

tutkimus? Ekologia-aiheiset artikkelit Nature- ja Science - lehdissä 1981 – 2000 vuodelta 2008 

käsittelee ekologisen tutkimuksen kehitystä 1980 – 1990 -luvuilla kyseisissä lehdissä. 

Aineistonsa Lindy on hankkinut ”Cambridge Scientific Abstractsin” tietokannasta 

”Ecology Abstracts”. Lindyn tutkimuksessa aineistoon liittyen on tehty huomioita, jotka 

ovat hyödyllisiä myös tämän tutkimuksen kannalta. 

 

Tilsala-Timisjärven ja Lindyn töissä hyödynnetään sisällönanalyysia ja kvantitatiivista, 

suhteellisiin määriin perustuvaa, tutkimusotetta. Näitä metodeja on hyödynnetty myös tässä 

tutkimuksessa. Samoin suhteellisten määrien vertailu tutkimusajanjaksolla on yhteistä tämän 

tutkimuksen kanssa. Myös Fält ja Utunen hyödyntävät kvantitatiivista metodia 

tutkimuksessaan selvittäessään lehtien kiinnostusta Japania kohtaan. Toisin kuin Fältin ja 

Utusen tutkimuksissa tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että määrät kertovat vain jonkin 

verran asioiden herättämistä kiinnostuksesta. Sen sijaan sen määrä on pääteltävissä vasta 

sitten, kun tekstejä analysoidaan aiheluokkien jakaantumisen näkökulmasta. Tilsala-

Timisjärven ja Lindyn työt keskittyvät aihepiirien luokitteluun. Sen sijaan tässä työssä 

tekstejä luokitellaan niissä esiintyvien ihmisten ja asioiden mukaan. Siten edellä mainituissa 

töissä esitellyt tutkimustulokset eivät ole vertailukelpoisia tämän tutkimuksen tulosten 

kanssa. Toisaalta en ole löytänyt tutkimuksia, jossa tutkimustoimintaa luokitellaan siitä 

näkökulmasta, että mitä asioita ja ihmisiä siinä tuodaan esille. Täten tämä tutkimus tuo 

myös uutta tieto liittyen siihen, että mitä teksteissä nostetaan esille. 

1.3 Tutkimusongelmat 

 
Tässä pro gradussa analysoidaan Tiede-lehden kirjoituksia Japanin tieteelliseen ja 

teknologiseen ”toimintaan” ja maahan liittyviin ”tutkimuskohteisiin” liittyen. Analysoinnin 

kohteeksi on valittu kirjoituksia, jotka ovat ilmestyneet lehdessä vuosina 2005, 2006 ja 2010. 

Tutkimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa vastataan ensinnäkin 

kysymykseen siitä, että mistä asioista ja ihmisistä kirjoitetaan. Tämän jälkeen selvitetään 

kunakin vuonna ilmestyneiden, tutkittavia asioita ja ihmisiä, koskevien mainintojen 

suhteelliset osuudet mainintojen kokonaismäärästä, jotta mainintojen jakautumisen kautta 

voitaisiin hahmottaa kuinka vuodet eroavat toisistaan mainintojen suhteen. Toisaalta 

luokkia verrataan keskenään mainintojen kokonaismäärästä laskettujen suhteellisten 
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osuuksien avulla. Täten voidaan selvittää kuinka usein aiheluokka mainitaan aineistossa ja 

toisaalta miten nämä luokat sijoittuvat niiden osuuksia vertailtaessa.  

 

 Huomionarvoista on, että tässä yhteydessä termillä ”maininta” viitataan tekstissä 

esiintyvään viittaukseen kyseisestä aiheesta tai ihmisestä. Tutkimuksessa käytetään maininta-

termiä myös kahdessa muussa merkityksessä. Toiseksi sillä viitataan siihen, että 

tutkimusaiheeseen kuuluvat asiat ovat vain mainintana tutkimassani tekstissä. Kolmanneksi 

termiä käytetään analysoitaessa kutakin tekstiä siitä näkökulmasta, että mitkä 

tutkimusaiheeseeni kuuluvat maininnat saavat ”päähuomion” ja mitkä vain ”mainitaan” 

tekstissä. Viimeinen merkitys termille onkin tärkeä määrällisen analyysin toisen vaiheen 

näkökulmasta katsottuna. Nimittäin määrien analysointia syvennetään vielä siten, että 

jokaisen tekstin kohdalla erotellaan mitä asioita ja ihmisiä ne pääasiassa käsittelevät ja mitkä 

vain ”mainitaan”. Analysoimalla mistä asioista ja ihmisistä kerrotaan sekä tekemällä kaksi 

määrällistä analyysia aineistolle tavoitteena on antaa kokonaiskuva aineiston sisällöstä. 

Toisaalta tarkoituksena on myös osoittaa, kuinka paljon kukin aihe saa huomiota 

tutkimusajankohtana. 

 

Tutkimuksen toisessa osassa kahden vuosikerran, vuosien 2005 ja 2010, osalta selvitetään 

miten Japanin tieteellisen ja teknologiseen toimintaan liittyviä ihmisiä ja joitakin asioita 

representoidaan. Erityisen mielenkiintoista on selvittää esitetäänkö aineistossa, että on 

olemassa länsimaisesta tieteestä ja teknologiasta eroavaa japanilaista ”toimintaa”. Lisäksi 

analyysin tuloksia verrataan muiden medioiden luomiin tiedemiesten representaatioihin 

sekä muihin hyödynnettyihin tutkimuksiin. Näin voidaan selvittää onko näissä 

representaatioissa jotain yhteistä. Varsinaisten tekstien lisäksi tutkitaan miten kuvatekstit ja 

kuvat vastaavat tekstissä annettua representaatiota. Erityisen kiinnostavaa on selvittää 

esiintyykö kuvissa viitteitä erillisestä japanilaisesta tieteellisestä ja teknologisesta toiminnasta. 

Tutkimuskysymykset ovat koostetusti esitetty myös alla: 

 

1) Mitä aiheita ja ihmisiä nostetaan esille tutkimusaiheeseen liittyen? 

 

2) Miten aihemaininnat jakaantuvat tutkimusvuosien kesken? Miten aiheluokat sijoittuvat 

niiden suhteellisten määrien vertailussa? Ovatko aiheet teksteissä päähuomioiden kohteena 

vai mainitaanko ne vain? 
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3) Miten ”tekijöitä”, ”tutkimusta” ja ”lopputuloksia” representoidaan teksteissä? Onko 

näillä representaatioilla yhteyttä muiden medioiden tiedemiesrepresentaatioihin tai muissa 

aikaisemmissa tutkimuksissa esiintyviin representaatioihin? Miten kuvatekstien ja kuvien 

representaatio liittyy tekstien representaatioon? Viitataanko kuvissa muusta maailmasta 

eriliseen japanilaiseen tieteelliseen ja teknologiseen toimintaan? Onko Tiede-lehden 

representaation mukaan olemassa erillistä, japanilaista tiedettä ja teknologiaa? 

1.4 Tutkimusaineisto 

  
Tutkimusaineistonani on Suomessa ilmestyvä suomenkielinen tiedelehti Tiede. 

Ensimmäinen Tiede-lehti julkaistiin vuonna 1980. Kuitenkin idea suomalaisesta, tutkimus- 

ja tiedeinformaation levittämiseen tarkoitetusta tiedelehdestä oli syntynyt jo 1970-luvun 

loppupuolella.28 Alun perin lehden nimenä oli Tiede 2000,29 mutta vuonna 2001 lehti sai 

nykyisen nimensä Tiede.30 Tutkimusajanjaksoni alussa päätoimittaja oli Tuula Koukku. 

Nykyinen päätoimittaja, Jukka Ruukki, aloitti tehtävässään vuoden 2006 alussa.31 Lehteä 

julkaisee Tieteen tiedotus ry. Yhdistyksen tarkoitukseksi on määritelty tieteellisestä 

tutkimuksesta ja sen tuloksista tiedottaminen sekä niiden saattaminen yleiseen tietoisuuteen. 

Tiede-lehti on perustettu tätä tarkoitusta varten. 32Lehteä kustantaa Sanoma Magazines 

Finland Oy. 33 Lehdessä ovat edustettuna kaikki tieteen alat, vaikka siinä painotetaankin 

luonnontieteitä. 34  

 

Suomalaisena lehtenä Tiede on malliesimerkki siitä, miten Suomessa on tuotu Japaniin 

kuuluvia aiheita esille ja miten maan tieteellistä ja teknologista toimintaa on representoitu 

nimenomaan suomalaisille. Toisaalta lehden valinta on perusteltavissa sen suosiolla. 

LEVIKKITARKASTUKSEN tilaston mukaan vuosina 2005 - 2010, johon sisältyy tämän 

tutkimuksen ajanjakso, lehden levikki nousi lukuun ottamatta vuonna 2009 tapahtunutta 

notkahdusta. Vuonna 2005 levikki oli 53 351 kappaletta, kun vuonna 2010 se on ollut 63 

117 kappaletta. Luvut ovat koko vuoden keskiarvoja. Nousu levikkimäärässä viiden vuoden 

                                                 
28 Ruuskanen 2 009, 9 – 11,24. 
29 Ruuskanen 2009, 16, 21, 24, 32. 
30 ”Merkillinen maailma” (pk). Tiede 2000 5.12.2000; ”Seuraa linkkiä” (palstakirjoitus). Tiede (myöh. lyh 
Tiede) 18.1.2001. 
31 ”Koukku kiittää” (pk.). Tiede 10.1.2006; ”Ruukki jatkaa” (pk.) Tiede 10.1.2006. 
32 Ruuskanen 2009, 5, 17; Tiede-lehden toimituksen yhteystiedot, elektr. dokumentti. 
33 Tiede-lehden toimituksen yhteystiedot, elektr. dokumentti. 
34 Ruukki 2009, 67. 
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aikana on siten 9766 kappaletta. Levikkitarkastuksen tutkimista Tiede- ja kulttuurilehdistä35 

Tiede- lehdellä on suurin levikki vuosina 2007 – 2010. Kuitenkin vuosina 2005 - 2006 

suurin levikki on ollut Tieteen kuvalehdellä.36 Sen sijaan Kansallisen mediatutkimuksen 

syksyllä 2011 julkaiseman tutkimuksen mukaan ajanjaksolla syksy 2010 - kevät 2011 Tieteen 

kuvalehti on lukijamäärältään suurempi kuin Tiede. Tieteen kuvalehdellä on lukijoita 400 

000 ja Tieteellä 240 000.37 Tutkittuja lehtiä tässä tilastossa on kuitenkin vähemmän.38 

Levikki- ja lukijamäärien tarkastelu antaa hieman erilaisen kuvan siitä kuinka suosittu lehti 

Tiede on suomalaisten keskuudessa. Kuitenkin se näyttää vähintään kuuluvan maamme 

suosituimpien tiedettä populaaristavien lehtien joukkoon.  

 

Alun perin aineisto koostui kaikista vuonna 2005 – 2010 ilmestyneistä lehdistä. Kuitenkin 

tutkimukseen valitun metodin, jonka avulla aineistoa tarkastellaan yksityiskohtaisesti, 

seurauksena tutkittavaa aineistoa oli syytä tiivistää. Ensimmäisenä valintaperusteena on 

käytetty sitä, että vuodet 2005 ja 2010 ovat alkuperäisen aineiston ensimmäinen ja 

viimeinen vuosi. Vuoden 2006 sisällyttäminen aineistoon selittyy sillä, että ennen lopullista 

aineistossa mainittujen asioiden ja ihmisten lukumäärän laskemista, kyseisenä vuonna 

mainintoja esiintyi toiseksi eniten.39 Lisäksi näistä vuosista koostuva aineisto sisälsi kaikki 

aiheluokat, jotka löytyvät jo alkuperäisestä laajasta aineistosta. 

  

Lehden ilmestymistiheys on vaihdellut. Vuonna 2005 lehteä ilmestyi yhdeksän numeroa, 

40samoin kuin vuonna 2006.41 Vuonna 2010 lehteä ilmestyi kaksitoista numeroa.42  

Läpikäytyjä numeroita on siis yhteensä neljäkymmentä kappaletta.  Lehdessä on pitkien, 

johonkin aihepiiriin keskittyvien artikkeleiden lisäksi lyhempiä uutisia. Toisaalta Tiede- 

lehden kirjoituksista ilmestyy tietyillä vakinaisilla palstoilla ja pituudeltaan nämä kirjoitukset 

vaihtelevat suuresti. Nämä kirjoitukset on luokiteltu tilanteen mukaan. Osa näistä 

kirjoituksista käsittelee tutkimusaihetta kokonaan ja osassa siihen liittyvät asiat ja ihmiset 

                                                 
35 Tarkastuksessa ovat olleet mukana tiede- ja kulttuurilehtien osalta seuraavat lehdet: Geo, Kanava, National 
Geographic Suomi, Parnasso, Tiede, Tieteen Kuvalehti ja Tieteen Kuvalehti Historia. ”LT-levikit 1998 – 
2011”, elektr. dokumentti. 
36 ”LT- levikit 1998 – 2011”, elektr. dokumentti. 
37 ”Liite: KMT Syksy 2010/Kevät 2011 lukijamäärät”, elektr. dokumentti.  
38 Tutkittuja lehtiä on vain kolme:Tieteen Kuvalehti, Tiede ja Geo. ”Liite: KMT Syksy 2010/Kevät 2011 
lukijamäärät” elektr. dokumentti. 
39 Vuonna 2005 ne mainittiin yhteensä kolmekymmentäneljä, vuonna 2006 kolmekymmentäkolme, vuonna 
2007 kaksikymmentäyhdeksän, vuonna 2008 kolmekymmentäyksi, vuonna 2009 kaksitoista ja vuonna 2010 
kaksikymmentäkahdeksan kertaa. 
40 Tiede-lehden verkkosivujen arkisto vuoden 2005 osalta, elektr. dokumentti 
41 Tiede-lehden verkkosivujen arkisto vuoden 2006 osalta, elektr. dokumentti. 
42 Tiede-lehden verkkosivujen arkisto vuoden 2010 osalta, elektr. dokumentti  
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vain mainitaan. Lopulliseen analyysiin valikoitui uutisia yhteensä kymmenen kappaletta,43 

uutismainintoja kolme kappaletta,44 artikkeleita kaksi kappaletta,45 artikkelimainintoja 

kuusitoista kappaletta,46 luokkaa ”muu” kuuluvia kirjoituksia kaksi kappaletta47 ja luokkaan 

”muu maininta” kuuluvia tekstejä yksi kappale.48 Täten tekstejä on yhteensä 

kolmekymmentäneljä kappaletta. Huomionarvoista on, että edellä mainittu luokittelu 

juttutyyppeihin perustuu tätä tutkimusta varten tehtyyn luokitteluun eikä vastaa lehden 

antamaa luokitusta. 

 

Tutkimukseni ulkopuolelle on jätetty lehden palaute-, kysymys- ja vastauspalstat sekä kirja-

arvostelupalstan ja kuva-arvoitukset. Ensimmäisen kahden palstan kohdalla syynä on se, 

että niiden tekemiseen ovat lukijat osallistuneet. Täten ne sisältävät materiaalia, joka ei ole 

syntynyt vain kirjoittajien toimesta. Kirja-arvosteluissa taas viitataan muiden kuin lehden 

tuottamiin teksteihin Japanista. Kuva-arvoituksiin taas ei kuulu pitkiä kirjoituksia, joissa 

kerrotaan Japanista. Lisäksi aivan lyhyet, sanan tai parin sekä yhden virkkeen pituiset 

maininnat on jätetty aineiston ulkopuolelle, koska ne eivät kerro mielestäni erityisen paljon 

Japanin tieteellisestä ja teknologisesta ”toiminnasta” tai kyseiseen maahan liittyvistä asioista 

”tutkimuskohteena”. Sen sijaan, jos tekstissä nostetaan tutkimusaiheeseeni kuuluvia asioita 

tai ihmisiä esille useamman kerran tai jos niille omistetaan tilaa vähintään yhden kappaleen 

verran, ne on laskettu osaksi tutkimusaineistoa.  Toisaalta ellei esimerkiksi sanoja Japani tai 

japanilaiset ole mainittu tekstissä, vaikka siinä puhutaan esimerkiksi jostakin tuntemastani 

Japanin kaupungista, tekstiä ei ole sisällytetty luokitteluun. Näin on toimittu, koska 

tutkimuksessa lähdetään siitä, etteivät lukijat välttämättä tunne hyvin esimerkiksi maan 

kaupunkeja tai yrityksiä. Täten he eivät välttämättä osaa yhdistää Japania kyseisiin nimiin. 

Lisäksi aineiston ulkopuolelle ovat jääneet tekstit, joissa viitataan Japanin 

tutkimustoiminnan kansainvälisiin yhteyksiin. Näin on toimittu, koska tutkimuksessa on 

haluttu keskittyä analysoimaan nimenomaan vain maan omaa tutkimustoimintaa. 

Poikkeuksena tähän on kuitenkin tutkimuskohteisiin keskittyvät tekstit. Näistä mukaan on 

laskettu myös ne tekstit, jotka käsittelevät muiden maiden tekemiä tutkimuksia Japaniin 

liittyvistä asioista ja ihmisistä. Näin on toimittu, koska kiinnostuksen kohteena tässä 

                                                 
43 Vuonna 2005 uutiseksi laskettavia ilmestyi neljä kappaletta, vuonna 2006 kolme kappaletta ja vuonna 2010 
samoin kolme kappaletta. 
44 Vuonna 2005 uutismaininnoiksi laskettavia tekstejä ilmestyi kaksi kappaletta ja vuonna 2010 yksi kappale. 
45 Vuonna 2006 artikkeliksi laskettavia tekstejä ilmestyi yksi kappale, samoin vuonna 2010. 
46 Vuonna 2005 artikkelimaininnoiksi laskettavia tekstejä ilmestyi seitsemän kappaletta, vuonna 2006 neljä 
kappaletta ja vuonna 2010 viisi kappaletta. 
47 Vuonna 2006. 
48 Vuonna 2006. 
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tutkimuksessa on ollut ylipäätään se, että kuinka paljon aineistossa on tekstejä, joissa 

nostetaan esille Japaniin liittyvät asiat ja ihmiset jonkun ”tutkimuksen tutkimuskohteena”. 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa teksteissä mainitut asiat ja ihmiset on luokiteltu eri 

luokkiin. Näin aineistoa tarkasteltuna voidaan nostaa esille, mitä asioita ja ihmisiä teksteissä 

käsitellään sekä antaa yleiskuva lehden sisällöstä. Lisäksi tällä tavalla voidaan pohjustaa 

representaatioanalyysia. Mainintoja, jotka koskevat tutkimusaiheeseeni kuuluvia asioita ja 

ihmisiä, laskemalla voidaan puolestaan analysoida, kuinka paljon näitä aiheita nostetaan 

esille. Koska aineistooni sisältyy vain kolme vuotta, tutkimuksessa ei voida tarkastella 

tarkemmin miten aihemäärät vaihtelevat lehdessä pidemmällä aikavälillä. Kuitenkin 

aineiston avulla voidaan hahmottaa määrällisiä vaihteluita eri aiheluokkien välillä.  

 

Luokitellusta aineistosta on valittu kuusi tekstiä tarkempaan representaatioanalyysiin. 

Valinnat on tehty vuosikerroista 2005 ja 2010, koska mahdollisten tarkempaan analyysiin 

valittavien tekstien määrää haluttiin rajoittaa jo ennen kuin ne valittiin. Valitut tekstit 

käsittelevät japanilaista tieteellistä ja teknologista ”toimintaa” tai Japaniin liittyviä asioita ja 

ihmisiä ”tutkimuskohteena”. Representaation tutkintaan valittujen kirjoitusten 

valintaperusteena on ensinnäkin niiden pituus. Jos tutkimusaiheeseeni liittyviä asioita ja 

ihmisiä mainitaan todella lyhyesti tekstissä, olen jättänyt tekstin tarkastelun ulkopuolelle. 

Toisaalta olen pyrkinyt saamaan mukaan esimerkkejä mahdollisimman monesta 

juttutyypistä, jotta aineisto olisi kattava. Juttutyyppien luokitukseen palataan tarkemmin 

luokittelun teoriassa. Juttujen kuvaukset ja lähdetiedot löytyvät liitteenä.49 Representaation 

tutkimuksen aineistoon sisältyy uutisia, uutismaininta ja artikkelimainintoja. Kokonaista 

artikkelia ei ole otettu mukaan aineistoon, koska käytetty metodi on liian yksityiskohtainen 

kokonaisen artikkelin tutkimukseen. Toisaalta juttutyyppeihin muu ja muu maininta 

kuuluvia tekstejä ei otettu mukaan analyysiin, koska molemmat esimerkit löytyvät vain 

vuoden 2006 aineistosta. Viimeisenä representaatioanalyysiin valittujen tekstien 

valintaperusteena on ollut, että yksittäisen tekstin analyysi on tuonut jotain uutta aineiston 

kokonaiskuvaan. Tosin valituista teksteistä löytyy myös samoja piirteitä aineiston 

kokonaiskuvasta katsottuna.  

 

Aineisto rajoittuu 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun, minkä takia kaikki 

2000-luvulla lehdessä esiintyneet aihepiirit eivät tässä tule ehkä käsitellyksi, vaikka se 

                                                 
49 Ks. liite 3. 
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sisältääkin kaikki ne aiheluokat, jotka löytyvät myös tutkittaessa vuosia 2007 - 2009. 

Toisaalta representaatioanalyysin aineisto on pieni, kuusi kirjoitusta niistä monista 

kirjoituksista, joita tutkimusajankohtana on ilmestynyt. Koska 2006 ei ole otettu mukaan 

tähän analyysiin, jotkut representaatiot voivat jäädä piiloon. Kuitenkin se, että aineisto 

muodostuu erityyppisistä teksteistä, mahdollistaa representaation tutkimisen laajemmin 

kuin vain keskittyessä yhteen juttutyyppiin. 

 

Tässä tutkimuksessa analysoiduista lehden uutisista, artikkeleista ja muista kirjoituksista 

käytetään yleistermiä teksti. Termi ”teksti” on Faircloughille yksi hänen kolmitasoisen, 

viestintätilanteiden eli yksittäisten viestinnän erityistapausten, tutkimiseen tarkoitetun 

analyysimallin tasoista.50 Tällainen erityistapaus voi olla esimerkiksi jokin lehden 

pääkirjoitus. 51 Faircloughin mukaan tekstit voivat olla esimerkiksi kirjallisia tai suullisia.52 

Tässä tutkimuksessa teksti ei kuitenkaan ole yksi analyysin taso. Silti termi on hyödyllinen 

siksi, että sillä voi viitata erityyppisiin kirjoituksiin. Toisaalta termi esiintyy myös 

käsiteltäessä semioottisen koulukunnan näkemyksiä merkityksen luonnista,53  mutta 

semiootikkojen näkemysten hyödyntäminen tässä tutkimuksessa ei ole vaikuttanut termin 

valintaan. 

 

Lopuksi on syytä tarkastella tutkimuskohteeni suhdetta tiedeviestintään. Kun Tiede-lehden 

perustamista suunniteltiin, sen sisältövaatimuksiksi määriteltiin ajanmukaisen tieteellisen 

tiedon levittäminen yleistajuisessa muodossa.54 JOHANNA VAATTOVAARA ja URPU 

STRELLMAN yhdistävät tiedeviestinnän ja tieteen yleistajuistamisen toisiinsa puhuessaan 

yliopistojen laissa määritellystä tehtävästä toimia vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. 

Tiedeviestintää he kehottavat tarkastelemaan yhteiskunnallisena vuorovaikutuksena sen 

sijaan, että sitä tarkasteltaisiin ”tiedon kaatamisena yhteiskuntaan ylhäältä alaspäin”.55 

”Tiedon kaatamisella” he viittaavat siihen, ettei tiedeviestintä ole sellaista viestintää, jossa 

tieteen tekijät kertovat tiedemaailman tieteestä ulkopuolisille.  

 

Toisaalta Vaattovaara ja Strellman huomauttavat, että tieteestä kiinnostuneita yleisöjä on 

monenlaisia, sekä tiedemaailman ulkopuolisia että toisten tieteenalojen asiantuntijoita. 

                                                 
50 Fairclough 1997, 78 - 79; Fairclough 1992, 4 - 5, 73. 
51 Fairclough 1997, 78. 
52 Fairclough 1997, 79; Fairclough siteeraa Hallidayta, Fairclougch 1992, 71. 
53 Näistä näkemyksistä katso Fiske 1993, 16. 
54 Ruuskanen 2009, 12. 
55 Vaattovaara & Strellman siteeraavat Väliverrointa, Vaattovaara & Strellman 2013,9. 
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Täten tieteen yleistajuistamisen tavoitteena on olla onnistuneessa vuorovaikutuksessa 

muiden kun kyseisen tieteenalan toimijoiden kanssa.56  Tiede-lehden sisältövaatimuksena on 

siis tämän määritelmän perusteella välittää tieteellistä tietoa myös tieteen parissa toimiville. 

Tosin vuonna 2010 kohderyhmäksi määriteltiin ”laatutietoiset ja uusista asioista 

kiinnostuneet nuoret ja aikuiset”,57 eikä tieteen tekijöihin viitattu. Täten lehden viestinnässä 

on kyse pikemminkin siitä tieteen yleistajuistamisen määritelmästä, jota Vaattovaara ja 

Strellman kutsuvat perinteiseksi määritelmäksi, kansantajuistamiseksi tai 

populaaristamiseksi. Tällöin tieteellistä tietoa muokataan tavallisille ihmisille 

ymmärrettävään muotoon.58 Tässäkin määritelmässä tieteellistä tietoa välitetään. Täten 

tämän tutkimuksen tutkimusaineisto muodostuu tiedettä populaaristavista teksteistä. 

Varsinainen tutkimusaihe on taas tämän määritelmän perusteella osa populaarissa 

muodossa välitetyn tieteellisen tiedon tutkimusta. Toisaalta on huomattava, että Tiede-

lehdessä on myös tekstejä, jotka liittyvät tekniikkaan, joten tämä tutkimus kuuluu myös 

tekniikan populaaristamisen piiriin. 

1.5 Aineiston luokittelu sisällön analysoimiseksi 

 

Tutkimukseni ensimmäisessä osassa tutkitaan mitä asioita ja ihmisiä Japaniin liittyvissä 

teksteissä tuodaan esille ja luodaan niistä aiheluokkia. Lopuksi näitä luokkia vertaillaan 

keskenään suhteellisten määrien perusteella. Tutkimuksessa lähdetään siitä, että näiden 

asioiden ja ihmisten esille nosto perustuu valintaan, kuten on jo tuotu esille. Toisin sanoen 

tässä tapauksessa kiinnostuksen kohteena on tekstin sisältö. Tällöin hyödynnetään sisällön 

analyysia, joka tarkastelee kommunikaatiota todellisuuden kuvana, eikä sen rakentamisena.59 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään sisällön analyysia siitä näkökulmasta, jota TUOMI ja 

SARAJÄRVI kutsuvat sisällönanalyysin väljäksi teoreettiseksi kehykseksi. Tällöin analyysin 

kohteena ovat esimerkiksi kirjoitettujen aineistojen sisältö.60 Metodityyppinä sisällönanalyysi 

kuuluu laadullisen, eli kvalitatiivisen,61 analyysin perinteeseen.62 Kvalitatiivista analyysia 

tehtäessä keskitytään esimerkiksi kuvaamaan jotain ilmiötä.63 Tässä tutkimuksessa ilmiöksi 

                                                 
56 Vaattovaara & Strellman 2013, 9 - 10. 
57 SanomaMagazines Finlandin mediaopas, Tiede-lehti, elektr. dokumentti. 
58 Vaattovaara & Strellman 2013, 9. 
59 Tuomi & Sarajärvi 2012, 47. 
60 Tuomi & Sarajärvi 2012, 91. 
61 Alasuutari 2011, 29. 
62 Tuomi & Sarajärvi siteeraavat Teschia, Järvistä & Järvistä sekä Hirsijärveä et aliia, Tuomi & Sarajärvi 2012, 
47. 
63 Tuomi & Sarajärvi 2012, 85. 
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voidaan ymmärtää kaikki ne asiat ja ihmiset, jotka yhdessä muodostavat tutkimusaineiston. 

Toisin sanoen ne ilmentävät kaikkea sitä, mitä Japanin tieteellisestä ja teknologisesta 

”toiminnasta” ja maahan liittyvistä ”tutkimuskohteista” kerrotaan Tiede-lehdessä. 

Varsinaisena metodina tässä tutkimuksessa käytetään luokittelua, johon on liitetty joitakin 

aineistolähtöisen analyysin ideoita.64Selvyyden vuoksi tutkimuksessa puhutaan kuitenkin 

luokittelusta. Luokittelu itsessään ei ole pelkkää kvalitatiivista analyysia, sillä se hyödyntää 

myös määrällistä, kvantitatiivista analyysia. Luokittelu on itse asiassa kvantitatiivista analyysia 

sisällön teemoin.65 Kvalitatiivisessa tutkimuksessa itsessään tuloksia ei pyritä esittämään 

numeraalisesti.66 Kuitenkin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysimallien metodien 

yhdistämistä eivät metodioppaiden kirjoittajat näe toisistaan poissulkevina, vaan niitä 

voidaan käyttää samassa tutkimuksessa.67 Alasuutari myös toteaa, että jako kvalitatiiviseen ja 

kvantitatiiviseen tutkimukseen on myös kyseenalaistettu ja niiden välinen raja ei ole enää 

selvä.68 

 

Tiede-lehdellä on olemassa oma aiheiden mukainen luokittelunsa. Kuitenkin se kuvaa 

lähinnä mihin asiaan tai alaan teksti keskittyy. Lisäksi se ei ole säännönmukainen. Artikkeli 

”Huojuva talo taipuu vaan ei taitu”69 löytyy nimen ”Älymateriaalit” alta. Artikkelille annettu 

luokitus kuvastaa sitä tutkimusalaa, mihin artikkeli kuuluu. Sen sijaa artikkeli ”Amerikassa 

yhä vanhimmat puut”70 löytyy nimen ”Ennätykset” alta. Tämä luokitus taas kuvastaa sitä 

mihin artikkeli keskittyy. Toisaalta luokittelussa on havaittavissa jotakin 

                                                 
64 Aineistolähtöiseen analyysiin liittyen on esitettävä pari huomiota, jotka liittyvät metodioppaihin eroihin 
aineistolähtöisen analyysin kuvailussa. ALASUUTARI viittaa siihen, että aineistosta muodostetaan erilaisia 
tyyppejä. Alasuutari 2011, 93. Tässä yhteydessä hän viittaa yhdysvaltalaiseen aineistolähtöiseen teoriaan, 
nimeltään ”grounded theory”. Tässä teoriassa aineiston erottelun lähtökohtana on se, mitä eroja aineistosta 
löytyy, eli minkälaisia tyyppejä siitä voidaan luoda. Tässä yhteydessä Alasuutari käyttää myös sanaa luokittelu. 
Täten hänen kirjoittamaansa voi tulkita siten, että tyypiteltäessä aineistoa itse asiassa luodaan luokkia. 
Alasuutari siteeraa Glaser & Straussia sekä Straussia, Alasuutari 2011, 93 – 94. Tuomen ja Sarajärven 
esittelemässä aineistolähtöisessä analyysissa aineiston analyysi lähtee taas siitä, että siitä etsitään 
tutkimuskysymysten mukaiset asiat, eli analyysin lähtökohta ei ole itse aineisto. Tuomi ja Sarajärvi siteeraavat 
Milesia & Hubermania, Tuomi & Sarajärvi 2012, 101. Sen sijaan analyysiyksiköt valitaan tehtävänasettelun 
mukaisesti, jolloin aineistosta pyritään tekemään teoreettinen kokonaisuus. Tuomi & Sarajärvi 2012,95. 
Alasuutari siis painottaa aineistoa, Tuomi ja Sarajärvi taas teoriaa analyysin teossa. Huomionarvoista on myös 
se, että Tuomi ja Sarajärvi pitävät luokittelua ja tyypittelyä eri metodeina. Tyypittelyssä heidän mukaansa on 
kyse yleistysten luomisesta aineistossa olevien asioista. Tuomi & Sarajärvi 2012, 93. Tämä määritelmä on 
lähellä Alasuutarin määritelmää erojen teosta ja typologisoinnista, eli sitä, mikä voidaan tulkita olevan 
aineistolähtöistä analyysia ja käytännössä eräänlaista luokittelua. Alasuutari siteeraa Glaseria & Straussia sekä 
Straussia, Alasuutari 2011, 94. Tässä tutkimuksessa on yhdistetty molempien metodioppaiden ideoita 
välittämättä havaituista ristiriitaisuuksista. Koska kyse on myös määrällisestä analyysistä, luokittelu on tässä 
perustelluin termi käytetylle metodille. 
65 Tuomi & Sarajärvi 2012, 93. 
66 Tuomi & Sarajärvi 2012, 85; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 140. 
67 Tuomi & Sarajärvi 2012, 65. 
68 Alasuutari 2011, 26. 
69 Rantanen, ”Huojuva talo taipuu vaan ei taitu ” (art.). Tiede 10.8.2010. 
70 Valste, ”Amerikassa yhä vanhimmat puut” (art.) Tiede 9.3.2010. 
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säännönmukaisuutta. Nimittäin uutiset ”Paniikki auttaa, kun kävely tyssää”71 ja ”Maido-

Kun kuuhun 2015”72 ovat molemmat luokiteltu ”robotiikan” alle, eli ne molemmat 

viittaavat samaan tekniikan alaan. Tietenkin voidaan ajatella, että lehden luokittelun 

epäsäännönmukaisuus johtuu siitä, että tarkoituksena ei ole ensisijaisesti luokitella aiheita. 

Sen sijaan luokittelun tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys siitä mitä aihetta teksti 

käsittelee. Kuitenkin, koska luokittelussa on epäsäännönmukaisuutta, ja koska tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on antaa yleiskuva sekä Japanin tieteellisestä ja teknologisesta 

”toiminnasta” että maahan liittyvistä ”tutkimuskohteista”, tutkimusta varten on luotu oma 

luokittelujärjestelmä. Toisaalta oman luokittelujärjestelmän luominen on perustunut 

aineistolähtöisen analyysin ajatukseen siitä, että analyysiyksiköt on valittu tutkimuksen 

tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti ilman analyysiyksikköjen etukäteen 

sopimista..73 Osittain tässä luokittelussa on lähdetty siitä, että on selvitetty 

tutkimuskysymysten mukaisesti mitä asioita ja ihmisiä on aineistossa nostettu esille. 

Tutkimuksen kannalta on tärkeää saada vastaus kyseiseen kysymykseen. Sen sijaan tärkeää 

ei ole se, että juttu käsittelee esimerkiksi tähtitiedettä.  

 

Vaikka tutkimuskysymykset ovat ohjanneet luokkien syntymistä, apuna niiden 

muodostamisessa on käytetty myös erojen tekoa ja tyyppien muodostamista. Aineistosta on 

siis myös selvitetty, että minkälaisia erilaisia tekijöitä ja toimintoja, eli tyyppejä, siinä on. 

Täten saman tyyppiset asiat ja ihmiset ovat osaltaan muodostaneet yhden luokan. Toisaalta 

Alasuutari huomauttaa, että tyyppien, tai tässä tutkimuksessa luokkien, on mieluummin 

noustava aineistosta kuin että ne ”pakotettaisiin tiettyyn lokerikkoon”.74 Tämä ajatus on 

osaltaan ohjannut analyysin tekoa. Toisaalta myös Lindy on omassa tutkimuksessaan 

hyödyntänyt aineistossa valmiiksi olevia tietoja.75 Lisäksi hänen tapansa analysoida aineistoa 

osoittavat, että luokkien synnyttämisessä kannattaa hyödyntää itse tekstiä. Alasuutari 

kuitenkin huomauttaa, että loppujen lopuksi luokittelu on tutkijan luoma, vaikkakin 

luokittelukriteerien on oltava yksinkertaisia ja sellaisia, että kuka tahansa voi niitä 

hyödyntämällä päätyä samaan lopputulokseen. 76  

 

                                                 
71 ”Paniikki auttaa, kun kävely tyssää” (uutinen). Tiede 8.6.2010. 
72 ”Maido-Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 6.8.2010. 
73 Tuomi & Sarajärvi siteeraavat Eskolaa, Tuomi & Sarajärvi 2012, 95. 
74 Alasuutari 2011, 120. 
75 Lindy 2008, 14 – 15, 18. 
76 Alasuutari 2011, 120. 
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Lisäksi aineistolähtöisessä analyysissa voidaan käyttää hyväksi eritasoisten kategorioiden 

luomista. Tuomi ja Sarajärvi puhuvat tässä yhteydessä myös luokista.77 Koska myöhemmin 

tässä tutkimuksessa viitataan luokitteluun metodina, käytetään tässä termiä luokka. Analyysi 

lähtee siitä, että aineistosta tunnistetaan tutkimuskysymysten mukaiset asiat, lauseet, jotka 

pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi. Sitten nämä ilmaisut ryhmitellään joukoiksi yhtenäisiä 

ilmauksia. Tämän jälkeen samaa tarkoittavat ilmaukset järjestellään luokiksi. Sitten eri 

luokille annetaan niitä kuvaavat nimet. Lopuksi eri luokkia yhdistellään saman sisältöisiksi 

yläluokiksi ja nämä luokat yhdistetään kaikkia kuvaavaksi luokiksi.78  Tässä tutkimuksessa on 

kuitenkin toimittu hieman toisin. Ensiksi on muodostettu ylin luokka, jonka alapuolelle on 

luotu luokkia, jotka kuvaavat teksteissä mainittuja asioita ja ihmisiä. Näistä on taas luotu 

kolme luokkaa, jotka ovat näiden alaluokkien yläpuolella ja kuvaavat tiiviimmin aineistoa. 

Näin on toimittu, koska aineisto on ollut helpompi luokitella ensin isoimmaksi luokaksi ja 

siitä myöhemmin pienemmiksi alaluokiksi, joista lopulta on muodostettu kolme näiden 

väliin jäävää luokkaa. Ylin luokka on nimetty pääluokaksi, sen kolme alaluokkaa pääluokan 

alaluokiksi ja alimmat luokat alaluokiksi. Toinen luokkien nimeämisessä käytetty termi on 

nimeltään aiheluokka. Tässä tutkimuksessa sitä käytetään yleisnimityksenä puhuttaessa 

”pääluokista”, ”pääluokkien alaluokista” ja ”alaluokista”. Samaan aiheeseen liittyvät asiat 

muodostavat yhden aiheluokan, samoin kuin samanlaiset ihmiset tai ihmisryhmät. Termi on 

harhaanjohtava, sillä kyseessä eivät ole varsinaisesti tekstin aiheet, mutta yleisterminä se on 

käyttökelpoinen. 

 

Aineistoa ei kuitenkaan ole luokiteltu yksipuolisesti tietyn termin tai lauseen esiintymisen 

perusteella. Sen sijaan tärkeämpää on ollut se, mistä asiasta tai ihmisestä tekstissä kerrotaan. 

Tämän jälkeen samoista aiheista kertovat tekstit on laskettu osaksi samaa luokkaa. 

Kuitenkin joidenkin sanojen, kuten tutkijat, käyttö aineistossa on osaltaan vaikuttanut 

tiettyjen luokkien syntyyn, jolloin luonnollisesti kyseisen sanan käyttö tekstissä on johtanut 

tekstin laskemiseen osaksi kyseistä luokkaa. 

 

Toisaalta suositellaan, että jos luokat ovat syntyneet aineistosta, niitä ei muodosteta 

kymmenittäin. Näin siksi, että luokkien on tarkoitus tiivistää aineistoa.79 Tärkeää onkin 

suhtautua varovasti erotteluun ja säilyttää tietty yleisyystaso luokittelussa. Jos eroja tehdään 

paljon, on vaikeaa tehdä poikkeuksetonta sääntöä, joilla nämä erot liittyvät toisiinsa. Sillä 

                                                 
77 Tuomi & Sarajärvi 2012, 101. 
78 Tuomi & Sarajärvi siteeraavat Milesia & Hubermania sekä Kyngästä ja Vanhasta, Tuomi & Sarajärvi 2012, 
101. 
79 Tuomi & Sarajärvi 2012, 89. 
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tavoitteena on muodostaa suppeita havaintoja kuvaavia luokkia. Toisaalta tietyssä 

yleisyystasossa pitäytyminen varmistaa, ettei samaan luokkaan tule liian erilaisia tekstejä tai 

yhteen luokkaan vain muutama teksti.80 Jotta yleisyystaso on säilytetty, on pyritty luomaan 

asioista ja ihmisistä luokkia, joissa samaan asiaan viittaavat asiat ja ihmiset muodostavat 

yhden luokan. Täten esimerkiksi erilaiset yritykset, yliopistot ja muut tutkimusta tekevät 

yhteisöt on luokiteltu luokan ”tutkimusyhteisö” alle, samoin kuin erilaiset tutkimuksista 

saadut tulokset, kuten havainnot ja keksinnöt, luokan ”lopputulos” alle. Toisaalta 

luokittelussa on pyritty siihen, että yleisyystasosta huolimatta jokainen aiheluokka on sen 

verran tarkasti määritelty, että siihen kuuluvat asiat ja ihmiset muodostavat yhtenäisen 

kokonaisuuden. Näin toimimalla voidaan välttyä liian erilaisten tekstien ongelmalta. Tosin 

aiheluokkia luotaessa on välillä täytynyt tehdä poikkeuksia niihin sääntöihin, joiden mukaan 

tekstejä on luokiteltu. Poikkeuksia säännöistä on täytynyt tehdä, jotta aiheluokkiin on tullut 

samaan aihepiiriin kuuluvia tekstejä. Lisäksi tässä tutkimuksessa ei ole täysin vältytty siitä, 

että joihinkin aiheluokkiin on tullut vain muutama teksti. Näin siksi, että tekstissä mainitut 

asiat eivät ole olleet sovitettavissa muihin aiheluokkiin, minkä seurauksena niille on pitänyt 

muodostaa oma aiheluokkansa. Tällainen aiheluokka on esimerkiksi ”tieteen 

populaaristaminen”.  

 

Kun aineistosta on määritelty luokat, seuraavaksi lasketaan kuinka monta kertaa kukin 

luokka esiintyy aineistossa.81 Tässä tutkimuksessa lasketaan ensinnäkin kunkin vuoden 

mainintojen kokonaismäärät, jotka sitten lasketaan yhteen. Tämän jälkeen lasketaan kunkin 

vuoden osuus kokonaismäärästä, jotta voidaan selvittää mainintojen määrien vuosittaiset 

vaihtelut. Lopuksi lasketaan kussakin aiheluokassa ilmestyneiden mainintojen 

kokonaismäärät ja lasketaan niiden osuudet kokonaismäärästä. Täten aiheluokkia voi 

vertailla keskenään ja selvittää kuinka usein aiheluokka mainitaan aineistossa ja miten nämä 

luokat sijoittuvat suhteellisten osuuksien vertailussa. 

 

Tekstissä olevien aiheluokkien luokittelun suhteen on tehtävä eräs huomio. Analysoiduissa 

Tiede-lehden teksteissä mainitaan monia asioita ja ihmisiä, joten teksti on luokiteltavissa 

mainintojen perusteella moneen eri aiheluokkaan. Lindy on omassa tutkimuksessaan 

lähtenyt siitä, että sama tutkimus voi kuulua monitieteisyytensä takia moneen ekologian osa-

alaa kuvaavaan luokkaan.82 Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty Lindyn ajatusta siten, että 

                                                 
80 Alasuutari 2011, 43, 94. 
81 Tuomi & Sarajärvi 2012, 93. 
82 Lindy 2008, 18. 
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yksi teksti saattaa kuulua useampaan kuin yhteen aiheluokkaan, koska tarkastelun kohteena 

ovat tekstissä olevat aiheluokat ja niiden esiintymiskerrat. Määriä laskettaessa on lähdetty 

siitä, että jos tekstissä puhutaan samasta asiasta tai ihmisestä useamman kerran on ajateltu 

kyseiseen aiheluokan esiintyvän vain kerran. Kuitenkin, jos tekstissä selkeästi viitataan eri 

ihmisiin tai asioihin, kukin erillinen maininta lasketaan mukaan. Toisin sanoen tekstissä 

voidaan nostaa esille esimerkiksi kaksi eri tutkijaa, jolloin tekstissä esiintyy kahdesti 

aiheluokka ”tutkija”. Epäselvissä tapauksissa on toimittu siten, siten, että on ajateltu tekstin 

sisältävän vain yhden maininnan johonkin aiheluokkaan liittyen. Lisäksi joissakin 

tapauksissa on jouduttu pohtimaan esiintyykö jokin aiheluokka tekstissä vai ei. Näissä 

tapauksissa on toimittu seuraavalla tavalla. Tekstiä on tulkittu siten, että jos tekstissä olevien 

vihjeiden perusteella ei ole saatu selville kyseisen aiheluokan olevan tekstissä tai kyseisen 

maininnan viittaavan nimenomaan japanilasiin tai heidän toimintaansa, kyseistä aihetta ei 

ole täten mainittu. Representaatioanalyysissa tuodaan kuitenkin nämä epäselvät tapaukset 

esille. 

 

Luokiteltu aineisto voidaan esittää taulukkona.83 Koska tässä tutkimuksessa on tarkoitus 

vertailla esiintymiskertoja on luonnollista sijoittaa tulokset taulukkomuotoon niiden 

vertailemiseksi. Käytännössä on selvitetty se, että mitä Japanin tieteellistä ja teknologista 

toimintaa koskevia asioita ja ihmisiä kukin teksti sisältää. Tämän jälkeen ne on sijoitettu 

omiin aiheluokkiinsa ja laskettu kuinka usein kukin aihealue esiintyy kunakin vuonna ja 

koko aineistossa. Tulokset esitetään analyysissa pääosin prosentteina luokkien vertailemisen 

helpottamiseksi. Lisäksi liitteenä ovat taulukot, joissa esitetään kuinka paljon kukin aihe 

pääsee lukumäärällisesti vuositasolla ja kokonaisuudessaan esille. Prosenttiosuuksia 

kuvaavat taulukot on sen sijaan sisällytetty itse tekstiin. Huomionarvoista on, että tulokset 

kertovat kuinka monta kertaa kukin aihe esiintyy aineistossa. Ne eivät kerro, kuinka paljon 

kustakin aiheesta kirjoitetaan kussakin tekstissä. Täten esimerkiksi aiheluokan 

”tutkimusyhteisö” määrä on huomattavan korkea suhteutettuna siihen, että se yleensä vain 

”mainitaan” tekstissä.  

 

Tämän vuoksi aineistoa on analysoitu myös siitä näkökulmasta, että mitkä aiheet saavat 

päähuomion tekstissä ja mitkä vain mainitaan. Erottelu perustuu ensisijaisesti 

silmämääräiseen arvioon. Tällöin aihe, josta on kirjoitettu eniten, luokitellaan osaksi 

”päähuomioita”. Epäselvissä tapauksissa on kuitenkin laskettu kuinka monta sanaa tekstissä 

                                                 
83 Tuomi & Sarajärvi 2012, 93. 
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on käytetty aiheesta kerrottaessa ja suurimman sanamäärän saavuttanut on luokiteltu osaksi 

”päähuomioiden” luokkaa. Huomionarvoista on, että kussakin tekstissä voi olla vain yksi 

”päähuomio” ja muut tekstin aiheet luokitellaan täten ”maininnoiksi”. Lisäksi tämä 

luokittelu eroaa edellä käytetystä tavasta luokitella aineistoa siten, että tekstiä analysoitaessa 

jokainen samaan aiheluokkaan kuuluva maininta on laskettu vain yhdeksi maininnaksi. 

Täten, vaikka edellä mainitun luokittelun perusteella tekstissä käsiteltäisiin esimerkiksi kahta 

”lopputulosta”, ”päähuomioihin” ja ”mainintoihin” keskittyvän luokittelun perusteella 

aihetta käsitellään tekstissä vain kerran. Näin on toimittu, koska on haluttu vain yleisesti 

vertailla eri aihealueiden jakaantumista tekstissä. Täten tässä luokittelussa saadut tulokset 

eivät vastaa edellä mainitussa luokittelussa saatuja tuloksia. Lisäksi kunkin luokan osalta on 

laskettu suhteellisten ”päähuomioiden” ja ”mainintojen” osuus luokkien vertailemiseksi ja 

sen selvittämiseksi mitkä luokat ovat yleensä ”päähuomion” kohteena ja mitkä vain 

”mainitaan”. Lopuksi pohditaan, mitkä asiat selittävät saatuja tuloksia. 

 

Molempien luokitteluiden osalta suhteellisten osuuksien laskemisessa on verrattu kunkin 

aiheluokan yhteenlaskettua määrää mainintojen kokonaismäärään. Tämä on luonnollisesti 

johtanut siihen, että esimerkiksi päähuomioiden yhteen laskettu prosenttiosuus ei ole sata 

prosenttia. Toisaalta aiheluokan vertaaminen mainintojen kokonaismäärään mahdollistaa 

selvemmin sen tarkastelun, miten kukin aiheluokka päähuomioiden ja mainintojen osalta 

sijoittuu keskinäisessä vertailussa. Lisäksi huomionarvoista on, että laskettaessa kuinka 

monta kertaa kukin aihe esiintyy aineistossa, aiheluokkia vertaillaan toisiinsa vain 

yhteenlaskettujen määrien osalta. 

 

Vaikka tässä tutkimuksessa ei keskitytä siihen, minkä tyyppisissä kirjoituksissa Japanin 

tiedettä ja teknologiaa tai japanilaisia ja Japaniin liittyviä asioita esitellään, 

representaatioanalyysia varten tutkimusaineisto on luokiteltu tekstin ”juttutyypin” mukaan. 

Näin on ensinnäkin pystytty luomaan kriteeri, jonka mukaan valikoida tekstejä analyysiin. 

Tarkoituksena onkin ollut valikoida tekstejä sen mukaan, että representaation tutkimisen 

aineistoon tulisi mukaan eri juttutyyppejä edustavia tekstejä. Toisaalta tällainen luokittelu 

auttaa yleisemminkin hahmottamaan, minkälaisista teksteistä aineisto koostuu. Aineisto 

kuitenkin esitellään tarkemmin aiheluokittelun yhteydessä. 
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Lehdessä tekstien mainitaan edustavan tiettyjä juttutyyppejä, kuten uutisia ja artikkeleita. 

Edellä mainittu ”Huojuva talo taipuu vaan ei taitu”84 löytyy lehden alusta otsikon 

”Artikkelit” alta. Lisäksi lehdellä on palsta nimeltään ”Uutiset”. Osaltaan luokat perustuvat 

näihin juttutyyppien luokituksiin. Kuitenkin tutkimuksessa on luotu oma järjestelmä useasta 

syystä. Ensinnäkin ”Ajan merkit” -palstalla on tekstejä, joista osaa voi pitää uutisena niiden 

ajankohtaisuuden takia. Uutisen määritelmään kuuluu se, että siinä puhutaan jostain 

äskettäin tapahtuneesta.85 Tällainen esimerkki uutisen kriteerit täyttävästä kirjoituksesta on 

”Mammutintekijät taas liikkeellä”.86 Toisaalta aineistossa on lyhyitä tekstejä, joita ei voi 

laskea uutiseksi, koska ne eivät käsittele mitään hiljattain tapahtunutta. Lisäksi 

tutkimusaiheeseen kuuluvia asioita ja ihmisiä käsitellään joissakin teksteissä vain 

mainintoina, minkä takia tällaisia tekstejä varten on myös luotu omat luokkansa. Lehden 

oman luokituksen lisäksi luokkien muodostamisessa on käytetty hyväksi HARRI LARISEN 

pro gradu -tutkielmassa käytettyä jakoa uutiset, pääkirjoitukset ja muut kirjoitukset.87 

Häneltä on omaksuttu ajatus muista teksteistä, samoin kuin aineistossanikin esiintyvän 

luokka ”uutiset”. 

 
Se, kuinka pitkän osan kuhunkin aiheeseen keskittyvä tekstipätkä vie, määrittelee tekstin 

juttutyypin. Tässäkin on kyse silmämääräisestä arviosta. Joissakin tapauksissa on myös 

laskettu kuinka monta kappaletta tekstissä on omistettu tutkimusaiheelle ja verrattu sitä 

koko tekstin kappalemäärään. Suurin osa aineistosta on helppo luokitella tämän säännön 

perusteella. Joissakin tapauksissa on kuitenkin turvauduttu muihin luokitteluperusteisiin. 

Eräissä tapauksissa tekstin otsikko on viitannut siihen, että teksti keskittyy suurimmaksi 

osaksi tutkimusaiheeseen. Kuitenkin itse tekstissä aiheen taustoitus on vienyt enemmän 

palstatilaa kuin itse tutkimusaiheeseeni kuuluvista asioista kertominen. Tällaisia tekstejä ovat 

”Palkitut ledit syntyivät sisulla ja tuurilla”88 ja ”Nanoputkia paljon ja halvalla”89. Näissä 

tapauksissa on pääasiallisesti toimittu siten, että tekstille määritelty otsikko määrittelee 

juttutyypin. Täten nämä tapaukset on luokiteltu kokopitkiksi teksteiksi. Yhdessä 

tapauksessa on kuitenkin poikettu tästä säännöstä. Nimittäin, vaikka kyseisestä tekstistä 

suurin osa keskittyy tutkimusaiheeseen ja otsikko voidaan tulkita viittaavan tekstissä 

suurimmaksi osaksi käsiteltyyn asiaan, teksti on kuitenkin luokiteltu maininnaksi. Näin siksi, 

                                                 
84 Rantanen, ”Huojuva talo taipuu vaan ei taitu” (art.). Tiede 10.8.2010. 
85 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 460. 
86 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
87 Larinen 2003, 11. 
88 Rantanen, ”Palkitut ledit syntyvät sisulla ja tuurilla” (art.). Tiede 22.8.2006. 
89 ”Nanoputkia paljon ja halvalla” (uutinen). Tiede 11.1.2005. 
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että kyseessä on pääkirjoitus, nimeltään ”Tahdon asia”,90 jossa viitataan selkeästi muihin, ei 

tämän tutkimuksen tutkimusaiheeseen kuuluviin, lehden aiheisiin. Tämän vuoksi on 

luonnollisempaa luokitella kyseinen teksti vain maininnaksi.  

 

Aineisto on luokiteltu käsin. MIKKO SILVONEN on pro gradussa Suomenkielisten 

lehtiartikkeleiden luokittelu nostanut esille sen, että tämän tapaisen luokittelun ongelmana on 

subjektiivisuus. Ongelmana on muun muassa se, että yhdenkin luokittelijan mieltymykset 

voivat muuttua ajan saatossa.91 Subjektiivisuuden ongelma on tutkimuksessani pyritty 

ratkaisemaan säilyttämällä edellä mainittu tietty yleistaso luokittelussa sekä toisaalta käymällä 

läpi aineiston useamman kerran läpi, jotta samankaltaiset maininnat laskettaisiin samaan 

luokkaan. Subjektiivisuus on kuitenkin vaikuttanut luokitteluun, erityisesti juttutyyppien 

sijoittamiseen, eikä sen vaikutusta voi täysin ehkäistä tämän tyyppisessä tavassa luokitella 

aineisto. 

1.6 Representaation ja sen tutkimisen metodit 

 
Tutkimuksen toinen osa keskittyy representaation tutkimiseen. Representaatiota tutkiessa 

liitteissä tuodaan esille tarkemmin se, että millaisia luokkia kukin kokonainen teksti sisältää. 

Alussa on jo tuotu esille, kuinka tässä tutkimuksessa nojaudutaan ajatukseen valinnasta ja 

merkitysten tuottamisesta. Käsitys representaatiosta nojaa selkeästi näihin tausta-ajatuksiin. 

Myös käsitys lukijasta aktiivisena tulkitsijana kuuluvat työn tausta-ajatuksiin. 

 

Aluksi on syytä avata sitä, mitä termillä representaatio tarkoitetaan. Niemisen ja Pantin 

mukaan sillä tarkoitetaan jonkin esittämistä jonakin. Täten kohteeseen liittyvät merkitykset 

synnytetään välineen avulla. Nieminen ja Pantti eivät sano suoraan, mitä he tarkoittavat 

välineellä. Kuitenkin he puhuvat ilmiöiden nimeämisestä.92 Täten voidaan ajatella kielen 

olevan yksi väline merkitysten synnyttäjänä. 

 

 Stuart Hallin määritelmä representaatiosta taas nostaa kielen selkeästi esille. Hän myös 

nostaa, kuten Nieminen ja Pantti, termiä määritellessään merkityksen tuotannon esille.93 

Kuitenkin hänen mukaansa merkityksentuotanto tapahtuu vain osaksi kielen kautta. Hallin 

määritelmä representaatiolle on paljon yksityiskohtaisempi. Hänelle se on ensinnäkin 

                                                 
90 ”Tahdon asia” (pk.). Tiede 22.8.2006. 
91 Silvonen 1998, 2. 
92 Nieminen & Pantti 2005, 125. 
93 Hall 1997a, 1, 3. 
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merkityksen tuotantoa mielessämme olevista käsitteistä. Tämä tuotanto taas tapahtuu kielen 

kautta. Kieli taas mahdollistaa viittaamisen todellisen ja mielikuvituksellisen maailman 

ihmisiin, asioihin ja tapahtumiin.94 Tätä Hallin määritelmää on syytä täsmentää, jotta suhde 

mielen, kielen ja maailman välillä tulisi ymmärrettävämmäksi.  

 

Representaatio viittaa myös tulkinnalliseen prosessiin, jossa kieli, mielen käsitteet ja 

maailma kohtaavat95 JANNE SEPPÄSEN mukaan tästä näkökulmasta Hall erottaa 

toisistaan ”kaksi representaatioiden järjestelmää”. Tässä yhteydessä Hall itse käyttää termiä 

”systems of representation”.96 Ensimmäistä Hall kutsuu, Seppäsen suomennosta lainaten, 

”mentaaliseksi representaatioksi” eli ”merkitykselliseksi mielikuvaksi”. Kyse on 

mielessämme muodostuneista käsitteistä, jotka vastaavat mielemme ulkopuolisessa 

todellisessa ja fiktiivisessä maailmassa olevia asioita. Ilman mentaalista representaatiota 

emme voisi tulkita mielemme ulkopuolista todellisuutta, merkityksellistää sitä.97 Kieltä taas 

tarvitaan välittämään näitä merkityksiä toisille.98 Se taas koostuu merkeistä, kuten sanoista, 

jotka myös vastaavat mielemme käsitteitä. Hallin määritelmän mukaan representaatiolla 

tarkoitetaan siis prosessia, jossa mielemme ulkopuoliset asiat, mielemme käsitteet ja merkit, 

jotka muodostavat kielen, yhdistyvät.99 Tässä tutkimuksessa kuitenkin keskitytään vain 

kieleen, eli siihen representaation järjestelmään, jossa kieltä käytetään merkityksen 

tuotannossa. Kieli on Hallille yleiskäsite, jolla hän viittaa kirjoitetun kielen lisäksi muun 

muassa puhuttuun kieleen, musiikkiin ja visuaalisiin kuviin.100 Tässä tutkimuksessa kielellä 

kuitenkin tarkoitetaan kirjoitettua kieltä. 

 

Nieminen ja Pantti sekä Hall siis liittävät representaatioon merkityksen tuotannon kielen 

avulla. Fairclough taas näyttää erottavan representaation ja merkityksen puhuessaan 

teksteissä tehdyistä valinnoista.101 Kuitenkin tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että 

merkityksen tuotanto on tärkeä osa representaatiota, sitä miten asiat esitetään.  

 

Itse asiassa tämä tutkimus on saanut paljon vaikutteita Faircloughilta metodien osalta. 

Faircloughin mukaan teksteissä representaatiolla on kaksi pääasiallista aspektia. Toinen 

                                                 
94 Hall 1997b, 16 – 17, 19, 28. 
95 Seppänen 2005, 84. 
96 Hall 1997 b, 17. 
97 Hall 1997b, 17; Seppänen siteeraa Hallia, Seppänen 2005, 84. 
98 Hall1997b, 18 – 19.; Seppänen siteeraa Hallia, Seppänen 2005, 85. 
99 Hall 1997b, 18; Seppänen siteeraa Hallia, Seppänen 2005, 85. 
100 Hall 1997a, 4 - 5; Hall 1997b, 18 - 19; Seppänen siteeraa Hallia, Seppänen 2005, 85. 
101 Fairclough 1997, 30. 
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niistä liittyy lauseiden rakentumiseen. Tällöin tutkitaan ensinnäkin kuinka lause rakentuu 

sisältämistään elementeistä. Näillä elementeillä hän tarkoittaa lauseessa esiin tulevia 

prosesseja, osallistujia ja olosuhteita.102 Hän erottelee osallistujat vielä kahteen tyyppiin eli 

tekijöiksi ja kohteiksi.103 Tekstejä voidaan tutkia siitä näkökulmasta, että mitä niihin on 

valittu ja mitä jätetty ulkopuolelle.104 Luokitteluvaiheessa tekstejä on analysoitu siitä 

näkökulmasta, että mitä niihin on valittu. Osallistujista tekijöitä vastaavat aiheluokka 

”tekijät” ja prosessia taas aiheluokka ”tutkimus”. Kohde taas vastaa suurin piirtein tämän 

tutkimuksen aiheluokkaa ”lopputulos”. Nimittäin Fairclough määrittelee sen muun muassa 

asiaksi tai henkilöksi, johon teko vaikuttaa.105 Koska tässä tutkimuksessa ”lopputulos” on 

määritelty tutkimuksessa syntyneeksi, se voidaan ymmärtää syntyneen teon vaikutuksesta. 

Kuitenkin on huomautettava, että Faircloughin lauseiden jakaminen eri elementteihin toimii 

tutkimuksessa lähinnä ajattelun apuvälineenä. 

 

Lisäksi, vaikka elementtien tutkiminen kuuluu tässä tutkimuksessa luokittelun 

tutkimukseen, representaatiota tutkittaessa syvennetään luokittelussa saatuja tuloksia. Täten 

tekstejä analysoitaessa tuodaan esille joitakin elementeiksi, eli luokiksi, tulkittavia kohtia, 

joita ei tekstissä olevia mainintoja luokiteltaessa ole tuotu esille. Representaation analyysissa 

selitetään miksi mainintaa ei ole kuitenkaan ole laskettu johonkin aiheluokkaan kuuluvaksi. 

Toisaalta tekstiin valittujen elementtien, tai luokkien, valintojen avulla pystytään joiltakin 

osin kertomaan, mitkä asiat ja ihmiset jäävät tekstissä piiloon.  

 

Toisaalta puhuessaan elementeistä Fairclough haluaa kiinnittää huomiota siihen kuinka 

nämä valitut elementit ilmaisevat prosesseja, osallistujia ja olosuhteita. Toisin sanoen mitä 

valintoja on tehty kaikkien mahdollisten valintojen joukosta, kun tiettyä elementtiä 

kuvaamaan on valittu tietty tapa. Sama asia voidaan siis muotoilla eri tavoin.106 Yhdellä 

tasolla teksti koostuu valinnoista, jotka tehdään tarjolla olevien sanastollisten ja 

kieliopillisten vaihtoehtojen, eli kielellisten muotojen, valikoimasta. Nämä valinnat taas 

vaikuttavat ensinnäkin asiantilan ja tapahtuman representaatioon.107 Siksi tässä 

                                                 
102 Fairclough 1997, 137. Prosessiin Fairclough viittaa myös sanalla toiminta. Fairclough 1997,144. Lisäksi hän 
viittaa prosesiin myös sanalla aktiviteetit. Fairclough 1997, 151.  
103 Fairclough 1997, 144. 
104 Fairclough 1997, 151. Ajatus valinnasta toistuu Faircloughin ajattelussa representaatiosta usein, kuten 
jatkossa käy selville. Ajatus valintojen tärkeydestä pohjautuu systeemiseen kieliteoriaan. Kyseisen teorian 
näkökulmasta tekstit ovat vaihtoehtojen kokoelma ja tehdyt valinnat kuuluvat isompaan mahdollisten 
valintojen joukkoon. Faiclough 1997, 29 - 30. 
105 Fairclough 1997, 144. 
106 Fairclough 1997, 137, 151 -152. 
107 Fairclough siteeraa Quirk et aliia, 1972. Fairclough 1997, 30; Fairclough 1997, 40. 
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tutkimuksessa analyysi keskittyykin osaltaan kieliopillisten ja sanastollisten valintojen 

tutkimiseen. 

 

Kieli tarjoaa käyttäjälleen ennalta annettuja sanastollisia kategorioita. Kategorisoinnilla 

Fairclough viitaa siihen miten esitetty asia nimetään. Representaatioon kuuluu aina valinta 

siitä, että miten esitettävä asia nimetään, eli mihin kategoriaan se sijoitetaan. Sanaston lisäksi 

metaforat ovat osa tätä valintojen joukkoa.108 Havainnollistan kategorian käsitettä esimerkin 

avulla. Fairclough löytää analysoimastaan ”Uusi vihreä vallankumous” -ohjelmasta kolme 

köyhiin liittyvää kategoriaa: köyhät (köyhät, kaupunkiköyhälistö, köyhät kansanosat, 

köyhemmät kansanosat), maalaiset (maalaisväestö) ja kansa. Tässä esimerkissä heitä 

kuvatessa ei ole käytetty esimerkiksi riistettyihin liittyvää kategoriaa.109 Tutkimuksessani 

analysoidaan tekstejä osaltaan siitä näkökulmasta, että mitä kategorioita teksteistä on 

löydettävissä käytetyn sanaston ja metaforien osalta kun ne representoivat ”tekijöitä”, 

”tutkimusta” ja ”lopputulosta”. Näistä kategorioista tehdään myös yleistyksiä, kuten ”tietty 

tutkimusyhteisö”, jotta tekstejä olisi helpompi vertailla keskenään. Lisäksi huomionarvoista 

on, että tässä tutkimuksessa kategorioita etsitään liittyen sekä suoranaisiin japanilaisiin 

”tekijöihin”, ”tutkimukseen” ja ”lopputuloksiin” liittyen, mutta myös silloin, kun muiden 

”toiminnasta” kerrottaessa esiintyy seikkoja, jotka liittyvät suoraan japanilaisten 

”toiminnan” ja ”tekijöiden” representointiin. 

 

Valinta voidaan tehdä myös kieliopin tasolla.110 Kieliopin osalta tutkitaan ensinnäkin onko 

teksteissä käytetty verbin aktiivi- vai passiivimuotoa. Tässä yhteydessä on syytä tarkemmin 

esitellä miten verbin passiivimuotoa käytetään suomen kielessä. Verbeillä on kaksi 

pääluokkaa, aktiivi ja passiivi. Suomen kielessä verbin ollessa aktiivissa, toimijana on usein 

tietty toimija, mutta passiivia käytettäessä toimija muuttuu epämääräiseksi. Kuitenkin 

toiminnan taustalla ajatellaan olevan yhä inhimillinen tekijä.111 Joka tapauksessa 

aktiivilauseen korvaaminen passiivilla mahdollistaa vastuullisen tekijän, joka ilmenisi 

aktiivimuotoa käyttämällä, häivyttämisen.112 Toisaalta tekstit analysoidaan myös siitä 

näkökulmasta, onko niissä käytetty nominalisaatioita. Nominaalistuksilla tarkoitetaan 

verbeistä johdettuja substantiiveja.113 Toisaalta Fairclough määrittelee ne välineeksi, jolla 

                                                 
108 Fairclough 1997, 150. 
 109 Fairclough1997, 149. 
110 Fairclough 1997 siteeraa Quirk et aliia, Fairclough 1997; 30 Fairclough 1997, 40.  
111 Leino 2005, 76. 
112 Fairclough 1997, 41, 149; Fairclough 1992, 27, 182. 
113 Heikkinen et al siteeraavat Auli Hakulista & Fred Karlssonia sekä Maria Vilkunaa., Heikkinen 2001, 351. 
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prosessi tai toiminta voidaan tällä tavoin muuttaa asiaintilaksi tai objekteiksi. Kun toiminta 

nominalisoidaan, siihen osallistujista häviävät kaikki tai vain osa.114 Nominaalistuksillakin 

pyritään siis piilottamaan tekstistä tekijät. 

 

Kieliopillisten ja sanastollisten, eli muodollisten, valintojen seurauksena valitaan myös 

merkitys. Toisin sanoen käytetyt muodot synnyttävät tekstin merkitykset. Täten muodon 

vaihtuessa myös merkitys muuttuu.115 Täten ensinnäkin sanavalinnat luovat merkityksiä.116 

Käytettyjen sanojen muutos vaikuttaa merkityksen muutokseen,117 vaikka teoriassa sanoilla 

on usein eri merkityksiä ja merkitykset voidaan ilmaista eri sanoin.118 Sanojen lisäksi 

metaforat ovat tärkeitä merkitysten luonnissa. Toisaalta, koska metaforat luovat 

merkityksiä, voidaan ajatella, että myös pelkkien vertausten käyttö synnyttää näitä 

merkityksiä. Lauseiden osalta tässä tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota juuri 

sanavalintoihin ja metaforiin merkitysten luojina, vaikka vertausten, passiivin ja 

nominaalistuksien käyttöön samassa tarkoituksessa kiinnitetään myös huomiota. 

Lähtökohtana sanaston ja metaforien osalta on edellä mainittu ajatus siitä, että sanamuutos 

johtaa merkityksen muutokseen, toisin sanoen käytetyillä sanoilla on huomattava asema 

merkitysten luomisessa. Lisäksi mahdolliset eri merkitykset tuodaan tutkimuksessa esille, 

koska valittu sana voi merkityksellistää kuvaamaansa asiaa eri tavoin. Tässä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan käydä tarkemmin kaikkien tutkimusaiheen kannalta oleellisten sanojen 

merkityksiä, vaikka ne tuodaan tekstin kategorioita käsiteltäessä esille. Näin siksi, että niiden 

tarkempi merkityssisältö ei vaikuta siihen miten asiat ja ihmiset esitetään tekstissä. Lisäksi 

on huomionarvoista, että sanojen lisäksi joissakin tapauksissa analysoidaan myös sanoista 

muodostuvien lyhyiden ilmausten merkityksiä. 

 

Vuonna 1992 julkaistussa teoksessaan Discourse and Social Change Fairclough laskee 

metaforien tutkimisen osaksi sanaston tutkimista.119 Siksi metaforia analysoidaan samassa 

yhteydessä kuin sanaston käyttöä. Fisken määritelmän mukaan metaforaa käytettäessä 

ilmaistaan, kirjallisen määritelmän mukaan, uutta ja outoa tutun avulla. Tällöin metaforassa 

laiva kyntää merta yhdistyy tutuksi oletettu auran terän toiminta ja laivan keulan toiminta 

uudeksi ja oudoksi.120 TERHO ITKONEN ja SARI MAAMIES taas määrittelevät 

                                                 
114 Fairclough 1997, 40 - 41, 147. 
115 Fairclough 1997, 30, 79 - 80. 
116 Hall 1997, 3; Fairclough 1997, 30. 
117 Fairclough 1992, 185, 191. 
118 Fairclough 1992, 185, 190; Tonteri siteeraa Fairclougia, Tonteri 2004, 14. 
119 Fairclough 1992, 89, 159.  
120 Fiske 1993, 122 - 123.  
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metaforan varsinkin vertaukseen perustuvaksi kielikuvaksi.121 Täten koiranilma on metafora. 

Valinnat eri metaforien välillä voivat Faicloughin mukaan synnyttää ratkaisevan eron 

representaatioiden välille.122 Vuonna 1992 julkaistussa teoksessaan Discourse and Social Change 

hän ilmaisee saman asian hieman toisin. Tässä yhteydessä Fairclough tuo esille sen, että 

asioiden merkityksellistäminen metaforan avulla rakentaa todellisuutta. Tällöin, jos metafora 

muuttuu, muuttuu todellisuuden rakentaminen.123 Myös vertauksia analysoidaan sanaston 

yhteydessä. Vertauksella taas viitataan tässä tutkimuksessa vertailuun perustuvaan 

kielikuvaan, jossa on jokin kytkevä elementti kuten sana ”kuin”.124  Koska vertaus, kuten 

metafora, on kielikuva, voi vertauksenkin ajatella synnyttävän tekstiin merkityksiä.  

 

Faircloughin mukaan representaation toinen aspekti tekstissä liittyy lauseiden yhdistelyyn ja 

jaksotteluun. Tässäkin tapauksessa tehdyt valinnat ovat tärkeitä. Tällä tasolla tutkitaan sekä 

toistensa lähellä olevien lauseiden koherenssisuhteita että tekstin kokonaistasoa.125 Tässä 

tutkimuksessa keskitytään vain lauseiden, eli asioiden yhdistelyyn.126 Toisaalta lauseiden 

väliset koherenssisuhteet ovat tärkeitä. 

 

Ennen kuin tutkimuksessa käsitellään koherenssin tutkimuksen metodeita, on nostettava 

esille Faircloughin esittelemien metodien nimeäminen hänen eri teoksissaan eri tavoin.127 

Selvyyden vuoksi näitä metodeita esiteltäessä tässä tutkimuksessa käytetään ensimmäisestä 

metodista termiä ”paikalliset koherenssin suhteet” ja toisesta metodista termiä”koheesion 

merkit”. Nämä tasot esitetään myös vastakkaisessa järjestyksessä kun Fairclough ne esittää. 

Minusta tämä esitysjärjestys on loogisempi, koska ”koheesion merkit” osoittavat, ovatko 

                                                 
121 Itkonen & Maamies 2011, 249. 
122 Fairclough 1997, 150. 
123 Fairclough 1992, 194. 
124  Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 557. 
125 Fairclough siteeraa van Dijkia, Fairclough 1997, 136 - 137. 
126 Fairclough 1997, 137 - 138. 
127 Puhuessaan tekstin koherenssista Fairclough esittelee kaksi käytettävää metodia. Toista hän nimittää 
vuonna 1997 suomennetussa teoksessa Miten media puhuu kolmeksi tavaksi luoda koherenssia toistensa lähellä 
olevien lauseiden, lausekokonaisuuksien ja virkkeiden väliin. Fairclough 1997, 159. Kirjan englanninkielisessä 
painoksessa Media Discourse käytetään termiä “local coherence relations”, eli suomennettuna ”paikalliset 
koherenssisuhteet”. Fairclough 1995, 121. Nämä kolme tapaa Fairclough mainitsee keinoina tutkia tekstin 
koherenssisuhteita. Vuonna 1992 ilmestyneessä teoksessaan Fairclough viittaa myös näihin tapoihin, mutta 
käyttää kuitenkin koheesioon viittaavaa termejä nimetessään molemmat metodit. Fairclough 1992, 175 - 176. 
Lisäksi ensimmäisen metodin yhteydessä käytetään termiä ”funktional relationships between clauses” eli 
“funktionaaliset suhteet lauseiden välillä”. Fairclough 1992, 175. Toinen käytetty termi on ”cohesive 
functional relations” eli suomennettuna ”kohenssiiviset funktionaaliset suhteet”. Fairclough 1992, 176. Sen 
sijaan toisen metodin yhteydessä käytetään kaikissa kolmessa kirjassa termiä ”koheesio”. Vuoden 1997 
suomennoksessa vuoden 1995 teoksesta käytetään termiä ”koheesio”. Fairclough 1997, 160. 
Englanninkielisessä painoksessa käytetään taas termiä ”markers of cohesion”, eli suomennettuna” koheesion 
merkit”. Fairclough 1995, 121. Vuonna 1992 julkaistussa teoksessa käytetään taas termejä ”explicit cohesive 
markers on the surface of the text´” eli suomeksi ”tekstin pinnalla olevat näkyvät koheesion merkit” ja 
”surface cohesive marking”. eli suomeksi “pinnan kohenssiivinen merkitseminen”. Fairclough 1992, 176. 
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”paikalliset koherenssin suhteet ekspliittisiä vai impliittisiä”128. Itse analyysissa tässä 

tutkimuksessa etsitään ensin ”koheesion merkit” ja niiden pohjalta kerrotaan mitä 

”paikallisten koherenssin suhteita” kukin lausekokonaisuus edustaa. Näitä termejä ei 

kuitenkaan käytetä itse analyysissa, koska ei niiden käyttö analysoinnin tuloksia esiteltäessä 

ei ole tarpeellista. 

 

”Koheesion merkkien” tasolla Fairclough nostaa esille neljä eri tyyppiä: konjunktio, 

sanastollinen yhtenevyys, viittaus ja ellipsi.129 Konjunktioilla hän tarkoittaa joko suoranaisia 

konjunktioita tai lauseita sitovia adverbiaaleja. Adverbiaaleihin liittyen on tehtävä pari 

huomiota. Puhuessaan lauseita sitovista adverbiaaleita Fairclough käyttää esimerkkeinä 

sanoja ”kuitenkin” ja ”joka tapauksessa”. Huomionarvoista kuitenkin on, että hän puhuu 

nimenomaan lauseita sitovista adverbiaaleista.130 Mielestäni hänen määritelmänsä on lähellä 

PIRKKO LEINON määritelmää lauseenmääritteestä. Tällöin määrite kuuluu koko 

lauseeseen eikä määritä yksittäisiä sanoja. Ne myös ilmaisevat puhujan suhtautumista. 

Esimerkkinä hän käyttää sellaisia sanoja kuten ”ehkä”, ”kuulemma” ja ”päinvastoin”.131 

Faircloughin esimerkkinä käyttämä sana ”joka tapauksessa” on mielestäni yksi ilmaisu, joka 

voi kuvastaa kirjoittajan suhtautumista, vaikka se ei ole Leinon listassa. Toisaalta yhden 

määritelmän mukaan adverbiaali vastaa sellaisiin kysymyksiin kuten ”minne”, ”missä”, 

”miksi”, ”milloin” ja ”miten”.132 Toisen määritelmän mukaan ne ovat kieliopillisia 

lauseenjäseniä, jotka ilmaisevat muun muassa olotilaa, aikaa, paikkaa, tapaa tai syytä.133 

Aikaan viittavana määritelminä vastanalainen on Faircloughin esille nostama ilmaisu 

”jälkeenpäin”. Tämä ilmaisu on myös lauseiden yhdistämiseen tarkoitettu.134 Tässä 

tutkimuksessa on toisaalta huomioita Faircloughin ajatus lauseiden yhdistämisestä ja Leinon 

ajatus lausemääritteistä, toisaalta kaksi viimeistä adverbiaalin määritelmää. Täten adverbiaalit 

voivat ensinnäkin olla lauseen määreitä ja ilmaista täten puhujan suhtautumista asiaan. 

Toisaalta ne voivat vastata edellä mainittuihin kysymyksiin tai ilmaista, kuten kolmannessa 

esimerkissä, muun muassa aikaa. Loput ”koheesion merkit” vastaavat Faircloughin 

määritelmää. Sanastollisella yhtenevyys tarkoittaa samojen tai samankaltaisten sanojen 

toistumista lauseissa ja virkkeissä. Viittauksen avulla taas voi lauseen yhdistää pronomineilla 

                                                 
128 Fairclough 1992, 75, 176. 
129 Fairclough siteeraa Hallidayta & Hasaa,.Fairclough 1997, 160; Fairclough siteeraa Hallidayta,  Fairclough 
1992, 176.   
130 Fairclough 1997, 160. 
131 Leino 2005, 138 - 139. 
132 Ibidem. 
133 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 6. 
134 Fairclough 1997, 160. 
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edeltäviin tai seuraaviin lauseisiin. Ellipsissä sen sijaan toistettu asia korvataan tai se jätetään 

kokonaan pois.135 Sanastollista yhtenevyyttä hyödynnetään myös silloin kuin tekstin eri 

kohdissa toistuvat samat sanat, vaikka nämä kohdat eivät ole lähellä toisiaan. Kuitenkin 

näissä tapauksissa vaikuttaa siltä, että molemmissa kohdissa viitataan samaan asiaan tai 

ihmiseen. 

 

”Paikallisten koherenssin suhteiden” tasolla Fairclough erittelee kolme tapaa tutkia 

koherenssia toistensa lähellä olevien lauseiden ja virkkeiden välillä. Nämä kolme tapaa ovat 

täsmentäminen (elaboraatio), lisääminen (ekstensio) ja tehostaminen. Täsmennystä käytetään 

silloin kun lause tarkentaa toista lausetta. Tällöin sitä kuvaillaan toisin sanoin tai annetaan 

siitä esimerkki tai selvennys. Lisäyksen avulla taas laajennetaan toiseen lauseen merkitystä 

jonkin uuden lisäämisellä. Käytännössä tämä voidaan tehdä jatkamalla lausetta 

samansuuntaisesti, jolloin käytetään sellaisia yhdistäviä sanoja kuten ”ja”. Sama asia voidaan 

myös tehdä siten, että lausetta jatketaan vertailevasti tai vastakkaisesti, jolloin käytetään 

muun muassa sanoja ”mutta” tai ”toisaalta”. Lisäksi lisäyksessä voidaan jatkaa lausetta 

vaihtoehtoisesti, jolloin käytetään sellaisia sanoja kuten ”tai” tai ”vaihtoehtoisesti”. 

Tehostuksen avulla taas lisätään toisen lauseen merkitystä laadullisella määreellä. Nämä 

määreet ovat joko ajallisia, paikallisia, kausaalisia tai ehdollisia.136 Alla on selvyyden vuoksi 

määritelty nämä määritteet tarkemmin. Tehostuksen määreitä selventääkseen Fairclogh 

käyttää kirjaimia A ja B viitatessaan tietyn tyyppisiin lauseisiin tai virkkeisiin.  

 

Määreen ollessa ajallinen lauseiden välillä on esimerkiksi seuraavanlaisia suhteita: A sitten B, 

A:n jälkeen B tai A:n aikana B.137 

 

Määreen ollessa paikallinen lauseiden välillä on esimerkiksi seuraavanlainen suhde: A siellä 

missä B.138 

 

Määreen ollessa kausaalinen lauseiden välillä on esimerkiksi seuraavanlaisia suhteita: A 

koska B tai A joten B.139 

 

                                                 
135 Fairclough 1992, 78; Fairclough siteeraa Hallidayta, Fairclough 1992, 176; Fairclough siteeraa Hallidayta & 
Hasaa, Fairclough 1997, 160. 
136 Fairclough siteeraa Hallidayta sekä Hoeta,  Fairclough 1992, 175 -176; Fairclough siteeraa Halldayta, 
Fairclough 1997, 159. 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem. 
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Määreen ollessa ehdollinen lauseiden välissä on esimerkiksi seuraavanlainen suhde: jos A, 

niin B.140 

 

Faircloughin ajattelussa nämä kaksi tasoa liittyvät erottomasti toisiinsa. ”Paikallisissa 

koherenssin suhteissa” on nimenomaan kyse suhteista, jotka muodostuvat toistensa 

läheisyydessä olevien lauseiden välille.141 ”Koheesion merkit” taas ovat lauseiden yhdistelyn 

välineitä. Faircloughin ajattelussa ne selkeästi viittaavat tekstin koheesioon.142 Koheesio 

itsessään on väline, jolla lauseita yhdistetään.143 Lisäksi sillä yhdistetään virkkeitä 

toisiinsa,144mutta myös laajempia tekstin osia. Ne myös määrittelevät kuinka selkeästi 

”paikalliset koherenssin suhteet” on määritelty.145 ”Koheesion merkit” saattavat olla 

näkyvissä tekstissä, mutta tekstin kirjoittaja ei välttämättä ole merkinnyt niitä näkyviin. 

Tällöin kyse on implisiittisistä suhteesta. Selkeissäkin tapauksissa lukijan on tulkittava 

näkyviä merkkejä ja niiden yhteyttä muihin merkkeihin. Täten ”paikalliset koherenssin 

suhteet” vaativat tulkintaa.146   

 

Edellä kuvatut metodit ovat tapoja tutkia tekstin koherenssia. Koherentti teksti itsessään on 

sellainen, että yksittäiset osat, kuten virkkeet, ovat merkityksellisessä suhteessa toisiinsa. 

Toisaalta, kun tekstin osat ovat merkityksellisessä suhteessa, tällöin koko teksti on 

järkeenkäypä, vaikka näkyviä ”koheesion merkkejä” olisi vähän. Koherenssi on täten tärkeä 

osa tekstin merkityksen luontia. Toisaalta ”paikalliset koherenssin suhteet” ovat tekstin 

tekijän luomia.147 Lukija johdatetaan siis päättelemään asioita tietyllä tavalla. Kuitenkin on 

mahdollista, että lukija tulkitsee tekstiä toisin kuin kirjoittaja on aikonut.148 Tekstiin sisältyy 

siis eräänlainen oletus siitä, miten sitä pitäisi lukea.149 Tämän seurauksena tekstiä voi tulkita 

siten, miten kirjoittaja on aikonut, mutta myös toisella tavalla. Toisaalta on myös 

mahdollista, että joku toinen lukija tulkitsee tekstiä toisin. Faircloughin ajatus on selkeästi 

                                                 
140 Ibidem. 
141 Fairclough siteeraa van Dijkia, Fairclough 1997, 137; Fairclough siteeraa Hallidayta, Fairclough 1997, 159; 
Fairclough 1992, 175. 
142 Vuoden 1992 teoksessa Fairclough puhuu metodien esittelyn lisäksi erikseen koheesiosta ja koherenssista. 
Fairclough 1992, 175 – 177. Tässä tutkimuksessa koherenssi ymmärretään siten, että se on tulkittavissa 
tekstistä molempia metodeja hyödyntämällä. Täten pelkkä ”paikallisten koherenssisuhteiden” tulkitseminen ei 
itsessään ole kerro minkälainen tekstin koherenssi on. 
143 Fairclough 1992 75, 235. 
144 Fairclough 1997, 79; Fairclough 1992, 75, 235. 
145 Fairclough 1992, 75, 176. 
146 Fairclough 1997, 160; Fairclough 1992, 177.  
147 Fairclough 1992, 83, 89, 177. 
148 Fairclough 1997, 160. 
149 Fairclough siteeraa Hall et aliia, Fairclough 1997, 160 – 161.   
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sama kuin Fisken ja Hallin esittämä ajatus aktiivisesta uloskoodaajasta.150 Lisäksi ajatuksen 

koherenssin luomien merkitysten erilaisista tulkinnoista voidaan laajentaa koskemaan myös 

metaforia, sanoja ja ilmaisuja, jotka myös luovat merkityksiä, kuten tässä tutkimuksessa on 

tehty. 

 

Edellä kuvattuja koherenssi tutkimuksen metodeja käytetään tässä siis tekstin koherenssin 

analysoimiseen merkityksen luojana. Huomionarvoista kuitenkin on, että teksteissä olevat 

”koheesion merkit”ja ”paikalliset koherenssin suhteet” tuodaan esille vain silloin, kun ne 

ovat tutkimuksen osalta tärkeitä. Toisaalta näitä metodeja hyödynnetään myös silloin, kun 

aineistosta etsitään ”tekijöihin”, ”tutkimukseen” ja ”lopputuloksiin” liittyviä kategorioita. 

 

Representaatiolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaankin asioiden esittämistä jonakin. Tämä 

esittäminen puolestaan pohjautuu valintoihin, joiden perusteella tekstin merkitykset 

syntyvät. Analyysissa tuodaan esille asioita ja ihmisiä, joita teksteissä ei mainita, mutta jotka 

ovat tärkeitä tämän tutkimuksen kannalta. Tästä esimerkkinä on edellä mainittu elementin 

valinta. Fairclough kehottaakin analysoimaan tekstejä myös siitä näkökulmasta, mitä 

tekstissä ei ole. Tällöin tutkitaan esimerkiksi sitä, mitkä representaatiot ja 

osallistujakategoriat puuttuvat. Toisaalta Faircloughin kertoessa näistä seikoista, jotka eivät 

ole tekstissä, hän korostaa sitä, että nämä seikat voisivat olla tekstissä.151 . Tässä 

tutkimuksessa lähdetään sen analysoinnista, että mitä seikkoja tekstissä jää ilmaisematta 

käytettyjen sanavalintojen ja ilmaisujen takia. Kuitenkaan tutkimuksessa ei oteta kantaa 

siihen, voisivatko nämä asiat olla tekstissä. Tekstien representaatio analysoidaan kunkin 

aiheluokan, ”tekijöiden”, ”tutkimuksen” ja ”lopputuloksen”, osalta erikseen. 

Representaation tutkimuksen lopuksi vielä kerrotaan tekstien representaatioiden 

yhteispiirteistä ja syvennetään representaation analyysia tekemällä yleisiä huomioita 

aineistossa olevista representaatioista.  

 

Fairclough painottaa myös muun kuin tekstin analysointia. Tällöin on eriteltävä muun 

muassa valokuvia monenlaisten semioottisten lähestymistapojen kautta. Fairloughin 

mukaan tässä analyysin puolessa olennaista on se, kuinka nämä semioottiset osat ja kieli 

yhdessä tuottavat merkityksiä.152 Kuitenkin, kuten Tonteri huomauttaa, Faircloughin 

                                                 
150 Fiske 1993, 16, 62; Hall 1997b, 62. 
151 Fairclough 1997, 80, 139. 
152 Fairclough 1997, 80 – 81.  
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analyysimalliin ei ole niiden tutkimista selkeästi sisällytetty.153 Tässä tutkimuksessa 

analysoidaan sekä artikkeleiden kuvitusta että niihin liittyviä kuvatekstejä. Tämä osa 

tutkimusta täydentää tekstien representaation analyysia, minkä takia kuvia ja kuvatekstejä ei 

analysoida yksityiskohtaisten metodien avulla. Aluksi analysoidaan kuvatekstejä, joiden 

tutkimuksessa käytetään samoja metodeja kuin itse tekstiä analysoitaessa. Tämän jälkeen 

analysoidaan tekstin kuvitusta. Tässä yhteydessä sovelletaan semiootikko ROLAND 

BARTHESIN ajatusta merkitysten luonnin ensimmäisestä tasosta, denotaatiosta. Tällöin 

viitataan merkin selvimpään merkitykseen, jolloin kiinnostuksen kohteena on se mitä on 

kuvattu.154 Toisin sanoen kuvien osalta tutkitaan, mitä kuvassa on ja mitä se esittää. Näiden 

huomioiden pohjalta taas pohditaan, minkälaisena asiat ja ihmiset esitetään. 

 

Kuvien ja kuvatekstien luomia representaatioita verrataan myös tekstin representaatioon. 

Tällöin selvitetään, tuovatko kuvat ja kuvatekstit jotain lisää tekstin representaatioon, 

vastaavatko ne tekstin representaatiota tai eroavatko ne tekstin representaatiosta. Kuvien 

yhteydessä kiinnostavaa on se, että näkyykö kuvituksessa mitään sellaista, jonka voisi tulkita 

viittaavaan erilisen japanilaisen tieteen olemassaoloon. 

                                                 
153 Tonteri 2004, 15. 
154 Fiske siteeraa Barthesia, Fiske 1993, 112 - 114. 
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2. ANALYYSI 

 

2.1 Aineiston sisällön analyysi luokittelun avulla 

 
Tässä luvussa tutkitaan mitä asioita ja ihmisiä nostetaan esille kun kirjoitetaan toisaalta 

Japanin tieteellisestä ja teknologisesta ”toiminnasta” ja toisaalta kun japanilaisia ja maahan 

liittyviä asioita tarkastellaan ”tutkimuskohteena”. Näissä luokissa ilmestyneiden mainintojen 

kokonaismäärien suhteellisia osuuksia mainintojen kokonaismäärästä vertaillaan myös 

keskenään. Lopuksi aineistoa tarkastellaan siitä näkökulmasta, että miten luokkiin kuuluvat 

maininnat jakaantuvat ”päähuomioihin” ja pelkkiin ”mainintoihin” tekstin sisällä. Tässäkin 

yhteydessä luokkien osuuksia verrataan toisiinsa kokonaismäärästä laskettujen suhteellisten 

osuuksien avulla. 

 

Ennen kuin analyysissa mennään varsinaiseen aiheluokitteluun ja aihealueiden 

esiintymismäärien vertailuun, on kuitenkin syytä ensin kertoa hieman siitä mitä 

juttutyyppejä aineistoon sisältyy sekä tarkastella lehden aihepiirejä hieman laajemmin. 

Juttutyyppien osalta lehdessä on monia uutiseksi laskettavia tekstejä, mutta vain yksi 

artikkeli. Lisäksi joukossa on muutama teksti, jotka luokitellaan luokkaan ”muu” 

kuuluvaksi, koska lyhyydessään ne eivät vastaa artikkeleita eivätkä toisaalta vastaa uutuuden 

normia,155 jonka avulla uutiset luokitellaan. Toisaalta aineistosta löytyi myös tekstejä, joissa 

Japanin tieteellinen ja teknologinen ”toiminta” tai japanilaiset tai Japaniin liittyvät asiat 

”tutkimuskohteena” vain ”mainitaan”. Näiden huomioiden pohjalta on luotu kuusi luokkaa, 

jotka kuvaavat aineistossa esiintyviä juttutyyppejä. Nämä luokat ovat: uutinen, uutinen 

maininta, muu, muu maininta, artikkeli ja artikkeli maininta. Luokkien selitykset löytyvät 

liitteenä.156 Myös tekstien luokittelu juttutyypin mukaan löytyy liitteenä.157 

 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että lehti käsittelee Japania monipuolisesti. Tieteellisen ja 

teknologisen ”toiminnan” sekä maahan liittyvien ”tutkimuskohteiden” lisäksi huomiota 

saavat vaihtelevassa määrin maan ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset asiat, maan kaupungit ja 

maaseutu, yksittäiset japanilaiset osana tutkimuksen rahoitusta, kieli ja historia. Lisäksi 

luontoa tuodaan esille muunakin kuin vain tutkimuskohteena, sillä huomiota saavat erilaiset 

                                                 
155 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa, 460. 
156 Ks. liite 2.  
157 Ks. liite 3. 
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luonnonilmiöt. Tässä kuitenkin keskitytään vain tieteeseen ja teknologiaan sekä maahan ja 

sen asukkaisiin tutkimuskohteena. Lehdessä nostetaan esille sekä yleisesti maan tieteellinen 

ja teknologinen ”toiminta” että tämän ”toiminnan” eri ilmenemismuodot. Huomiota 

kiinnitetään maan tutkimukseen yleensä ja nostetaan sitä monipuolisesti esille. Varsinaisen 

tutkimustoiminnan lisäksi esille nostetaan sen tekijät, tutkimusvälineet ja tutkimuksen 

lopputulokset. Lisäksi kerrotaan japanilaisten omista ”tutkimuskohteista”, mutta myös 

muiden maiden tutkimuksista, joissa japanilaiset tai maahan liittyvät asiat ovat 

”tutkimuskohteena”. Teksteissä esille nostetut asiat ja ihmiset eivät siinä mielessä ole 

yllättäviä, että tutkimustoiminnasta puhuttaessa luonnollisesta kerrotaan, tutkimuksen 

lisäksi, sen ”tekijöistä” ja sen ”lopputuloksista”, kuten saaduista tuloksista. Toisaalta on 

myös luonnollista, että tutkimuksesta puhuttaessa mainitaan myös tutkimusvälineitä, joita 

käytetään uuden tiedon hankkimiseksi. Sen sijaan on ehkä yllättävää, että tässä yhteydessä 

kerrotaan myös siitä, miten tiedettä ja teknologiaa popularisoidaan. Tosin, koska 

tarkempaan tutkimusta koskien eri lehtien tieteen populaaristamista ei tässä tutkimuksessa 

ole hyödynnetty, huomion todenperäisyys jää varmentamatta. Aineistossa esiintyvät asiat ja 

ihmiset on järjestetty luokkiin määrien laskemiseksi.  

 

Kokonaisuudessaan aineisto muodostaa pääluokan ”tiede ja teknologia”, jonka alla on ensin 

kolme tämän toiminnan eri osa-alueita selventävää aiheluokkaa. Näitä luokkia kutsutaan 

nimellä ”pääluokan alaluokat”. ”Pääluokkien alaluokkien” alla taas on kahdeksan luokkaa, 

joita kutsutaan tässä tutkimuksessa ”alaluokiksi”. Nämä luokat kertovat tarkemmin, mitä 

asioita ja ihmisiä näihin kolmeen ”pääluokan alaluokkaan” kuuluu. Luokkien selitykset 

löytyvät liitteenä,158 mutta alla on esitetty käytetyt aiheluokat. 

 

 Taulukko 1. Pääluokkaan Tiede ja teknologia kuuluvat pääluokan alaluokat 

 

Pääluokan nimi Tiede ja teknologia 

Pääluokan alaluokan nimi Tekijät 

Pääluokan alaluokan nimi Toiminta 

Pääluokan alaluokan nimi Tutkimuskohde 

 

Taulukko 2. Pääluokan alaluokkaan Tekijät kuuluvat alaluokat 

 

                                                 
158 Ks. liite 1. 
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Pääluokan alaluokan nimi Tekijät 

Alaluokan nimi Tutkija 

Alaluokan nimi Tutkimusryhmä 

Alaluokan nimi Tutkimusyhteisö 

 

Taulukko 3. Pääluokan alaluokkaan Toiminta kuuluvat alaluokat 

 

Pääluokan alaluokan nimi Toiminta 

Alaluokan nimi Tutkimus 

Alaluokan nimi  Tutkimusväline 

Alaluokan nimi Lopputulos 

Alaluokan nimi Tieteen populaaristaminen 

 

Taulukko 4. Pääluokan alaluokkaan Tutkimuskohde kuuluva alaluokka 

 

Pääluokan alaluokan nimi Tutkimuskohde 

Alaluokan nimi Tutkimuskohde 

 

Seuraavaksi aineistoa tarkastellaan siten, että mikä on kunkin aiheluokan mainintojen 

määrän suhteellinen osuus koko aineiston aiheluokkien mainintojen kokonaismäärästä. 

Tulokset on pyöristetty neljän merkitsevän numeron tarkkuuteen, ja ne esitetään 

prosentteina. Varsinaiset lukumäärät löytyvät liitteenä.159 Samoin analysoiduissa teksteissä 

olevat aiheluokat löytyvät liitteenä.160Koko tutkimusajankohtana mainintoja kertyi yhteensä 

satakolmekymmentäyksi kappaletta. Aluksi selvitetään, miten nämä maininnat jakaantuvat 

eri vuosille. Niiden vuosittaiset määrät on esitetty alla olevassa taulukossa sekä lukumäärinä 

että prosentteina. 

 

Taulukko 5. Kunkin vuoden mainintojen lukumäärän kokonaismäärä ja sen prosenttiosuus 

tutkimusajanjakson kokonaismäärästä 

 

                                                 
159 Ks. viite 4. 
160 Ks. viite 3. 
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Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

 

Kuten taulukosta näkyy, mainintojen määrät vaihtelivat tutkimusjaksolla. Huomattavain 

muutos tapahtui verrattaessa vuosia 2006 ja 2010, jolloin suhteellinen osuus 

kokonaismäärästä laski yli kaksikymmentä prosenttia. Sen sijaan vuosien 2005 ja 2006 ero 

toisiinsa on vain noin neljä prosenttia. Määrällisesti paras vuosi on vuosi 2006, toiseksi 

paras vuosi on 2005 ja määrällisesti huonoin on vuosi 2010.  

 

Taulukko 6. Pääluokan alaluokkien Tekijät, Toiminta ja Tutkimuskohde mainintojen määrät 

prosentteina 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

 

Kun ”pääluokan alaluokkia” ”tekijät”, ”toiminta” ja ”tutkimuskohde” vertaillaan siten, että 

mikä aiheluokka saa eniten mainintoja tutkimusajankohtana, ensimmäiseksi sijoittuu 

”pääluokan alaluokka” ”toiminta”, joka sai yli puolet maininnoista. Tämän jälkeen toiseksi 

eniten mainintoja on saanut aiheluokka ”tekijät” ja viimeisenä kokonaisvertailussa on 

aiheluokka ”tutkimuskohde”. Huomionarvoista on, että kyseinen aiheluokka on saanut 

huomattavasti vähemmän mainintoja, alle kymmenen prosenttia, kuin kaksi edeltävää 

aiheluokkaa. 

 

Taulukko 7. Pääluokan alaluokkien Tekijät, Toiminta ja Tutkimuskohde kuuluvien 

alaluokkien määrät prosentteina 

 

Vuosi 2005 2006 2010 

Kokonaismäärä 49 55 27 

Prosenttiosuus 37,40 % 41,98 % 20,61 % 

Pääluokan alaluokan nimi Prosenttia aineiston määrästä 

Tekijät 41,22 % 

Toiminta 52,67 % 

Tutkimuskohde 6,107 % 
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Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

 

Kun ”alaluokkien” määriä vertaillaan keskenään, eniten mainintoja on saanut aiheluokka 

”lopputulos”. Toiseksi eniten mainintoja on saanut ”tutkimusyhteisö” ja kolmanneksi 

eniten mainintoja on saanut ”tutkimus”. Neljänneksi eniten mainintoja on saanut 

aiheluokka ”tutkija”. Loput neljä aiheluokkaa on saanut kukin alla kymmenen prosenttia 

kokonaismäärästä. Aiheluokkaluokka ”tutkimusryhmä” sijoittuu vertailussa neljänneksi 

viimeiseksi, ”tutkimuskohde” kolmanneksi viimeiseksi, luokka ”tutkimusväline” toiseksi 

viimeiseksi ja aiheluokkaluokka ”tieteen populaaristaminen” viimeiseksi. 

 

Yllä mainittu vertailu ei kuitenkaan kerro miten aiheluokat jakaantuvat tekstin sisällä, toisin 

sanoen mitkä aiheluokat saavat ”päähuomion” ja mitkä aiheet vain ”mainitaan”. Alla olevat 

taulukot kuvastavat aineistossa olevien aiheluokkien jakaantumista ”päähuomioihin” ja 

”mainintoihin”. Varsinaiset lukumäärät löytyvät liitteenä.161 Myös teksteissä olevien 

aiheluokkien jakaantuminen ”päähuomioihin” ja ”mainintoihin” löytyy liitteenä.162 

  

Taulukko 8. Pääluokan alaluokkien Tekijät, Toiminta ja Tutkimuskohde osuudet tekstien 

päähuomioista ja maininnoista prosentteina 

 

                                                 
161 Ks. viite 4. 
162 Ks. viite 3. 

Alaluokan nimi Prosenttia aineiston määrästä 

Tutkija 10,69 % 

Tutkimusryhmä 9,160 % 

Tutkimusyhteisö 21,34 % 

Tutkimus 16,03 % 

Tutkimusväline 3,053 % 

Lopputulos 32,06 % 

Tieteen populaaristaminen 1,527 % 

Tutkimuskohde 6,107 % 
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Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

 

Kuten taulukosta huomaa, ”päähuomioiden” ja ”mainintojen” yhteen lasketut suhteelliset 

osuudet eivät ole sata prosenttia. Tämä johtuu siitä, että määrät on suhteutettu 

”päähuomioiden” ja ”mainintojen” yhteen laskettuun määrään. Koska tekstille on 

määritelty vain yksi aiheluokka, johon se suurimmaksi osaksi keskittyy, ”päähuomioiden” 

suhteellinen osuus kokonaismäärästä on täten ymmärrettävä. Lisäksi ”päähuomioiden” 

osalta yhteenlaskettujen mainintojen suhteellinen osuus vääristyykin sen seurauksena, että 

kullekin tekstille on määritelty vain yksi ”päähuomion” saava aiheluokka. Kuitenkin 

taulukosta näkee, että useimmiten tekstissä eri asiat ja ihmiset vain ”mainitaan”. 

 

Aiheluokka ”tekijät” ei kertaakaan nouse aineistossa ”päähuomion” kohteeksi. Sen sijaan 

”mainintoina” se esiintyy suhteellisesti eniten. Toisaalta aiheluokkaan ”toiminta” kuuluvat 

aiheet saavat useimmiten eniten huomiota teksteissä ja ”tutkimuskohteet” toiseksi eniten. 

”Mainintojen” osalta ”toimintaan” kuuluvat aiheluokat sen sijaan jäävät vertailussa toiseksi. 

Lisäksi ”tutkimuskohteeseen” kuuluvat asiat eivät kertaakaan tekstissä esiinny yksittäisinä 

mainintoina. Saatuja tuloksia voi tulkita siten, että huomion keskipisteenä ovat usein itse 

tutkimus ja tutkimustulokset, eivät itse niihin liittyvät japanilaiset tieteen ja teknologian 

”tekijät”. Toisaalta tuloksia voidaan tulkita siten, että ”tutkimus” ja sen tulokset 

kiinnostavat eniten lukijoita. Toisaalta ”tekijöihin” liittyvien ”mainintojen” suhteen on 

huomautettava, että ”tekijöiden” suuri osuus ”maininnoista” selittyy usein sillä, että 

tekstissä mainitaan usein samassa yhteydessä sekä itse tutkimuksen ”tekijä” että 

”tutkimusyhteisö”, jossa hän työskentelee. Toisaalta joissakin teksteissä ”tekijästä” 

puhuttaessa tuodaan esille sekä ”tutkija”, ”tutkimusryhmä”, jossa hän työskentelee sekä 

”tutkimusyhteisö”, johon ”tutkimusryhmä” ja ”tutkija” kuuluvat. Tämä ilmiö tulee 

havainnollisesti esiin ”tekijöiden” representaatiota analysoitaessa. Seuraavaksi suhteellisia 

osuuksia vertaillaan tarkemmin ”alaluokkien” osalta. 

 

Pääluokan alaluokka Prosenttia päähuomioista Prosenttia maininnoista 

Tekijät 0 % 47,92 % 

Toiminta 31,25 % 15, 63 % 

Tutkimuskohde 5, 208 % 0 % 

Yhteensä 36,46 % 63, 54 % 
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Taulukko 9. Pääluokan alaluokkiin Tekijät, Toiminta ja Tutkimuskohde kuuluvien 

alaluokkien osuudet tekstien päähuomioista ja maininnoista prosentteina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

 

Aiheluokkien ”tutkija”, ”tutkimusryhmä” ja ”tutkimusyhteisö” sijoittuminen viimeiseksi 

”päähuomioiden” osalta selittyy sillä, että ne muodostavat aiheluokan ”tekijät”. Tätä 

aiheluokkaa ei koskaan nosteta aineistossa ”päähuomion” kohteeksi. ”Päähuomioiden” 

osalta viimeiseksi sijoittuu myös aiheluokka ”tutkimusväline”. Tämä osoittaa, että 

aiheluokkaan ”toiminta” liittyvistä aiheluokista vain ”tutkimus”, ”lopputulos” ja ”tieteen 

populaaristaminen” nousevat ”päähuomion” kohteeksi. Näistä ”lopputulos” on vertailussa 

saanut eniten huomiota. Aiheluokan sijoittuminen selittyy todennäköisesti sillä, että 

”tutkimuksen” ”lopputuloksia” tuodaan ylipäätään paljon esille aineistossa. Toiseksi 

vertailussa sijoittuu aiheluokka ”tutkimus”, kolmanneksi aiheluokka ”tutkimuskohde” ja 

neljänneksi ”tieteen populaaristaminen”. 

 

Myös ”mainintojen” osalta ensimmäiseksi sijoittuu aiheluokka ”lopputulos”. Sijoittuminen 

on, kuten ”päähuomioiden” kohdalla, selitettävissä aiheluokan suhteellisen suurella 

osuudella aineistossa esiintyvien ”alaluokkien” lukumäärästä. Tuloksia voidaan tulkita myös 

siten, että ”lopputulokset” kiinnostavat lukijoita eniten. Tosin tässä tutkimuksessa ei 

hyödynnetä tutkimuksia siitä, mitkä asiat kiinnostavat Tiede-lehden lukijoita. Täten 

edelliseen tulkintaan on suhtauduttava varauksellisesti. Seuraavaksi sijoittuu 

aiheluokkaluokka ”tutkimusyhteisö”. Aiheluokan sijoittuminen selittyy sillä, että 

Pääluokan alaluokka Prosenttia päähuomiosta Prosenttia maininnoista 

Tutkija 0 % 15,63 % 

Tutkimusryhmä 0 % 12,50 % 

Tutkimusyhteisö 0 % 19,79 % 

Tutkimus 6,250 % 10,42 % 

Tutkimusväline 0 % 1,042 % 

Lopputulos 23,96 % 31,25 % 

Tieteen 

populaaristaminen 1,042 % 1,042 % 

Tutkimuskohde 5,208 % 0 % 
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”tutkimusyhteisöt” mainitaan usein muiden ”tekijöiden” yhteydessä. Toisaalta aineistossa 

kyseinen aiheluokka mainitaan harvemmin ainoana ”tekijänä”. Kolmanneksi vertailussa 

sijoittuu aiheluokkaluokka ”tutkija” ja neljänneksi alaluokka ”tutkimusryhmä”. Viidentenä 

on aiheluokka ”tutkimus” ja kuudennen sijan jakavat aiheluokat ”tutkimusväline” ja 

”tieteen populaaristaminen”. ”Tutkimusvälineiden” sijoittumisen osalta on huomautettava, 

että niiden esille tuominen ”mainintoina ”ja ”mainintojen” osuus kokonaismäärästä 

kuvastavat kuinka vähän aineistosta nostetaan esille tutkimuksessa avuksi käytettyjä 

välineitä. Viimeisen alaluokan, aiheluokan ”tutkimuskohde”, sijoittuminen tuotiin esille jo 

”pääluokan alaluokkien” määriä vertailtaessa. 

2.2 Representaatioiden rakentuminen teksteissä 

 
Representaation analyysi perustuu teksteihin, jotka sisältävät aiheluokkaan ”tekijät” 

kuuluvia asioita ja ihmisiä ja aiheluokkiin ”tutkimus” ja ”lopputulos” kuuluvia asioita. 

Representaatiota tutkittaessa teksteissä nostetaan esille asioita ja ihmisiä, joita ei kuitenkaan 

ole laskettu osaksi aiheluokkien mainintoja. Asia nostetaan esille kussakin kohdassa ja 

samalla selitetään miksi näitä ihmisiä ja asioita ei tekstissä luokittelun mukaan ole. Tässä 

tutkimuksen osassa käsitellään kuusi tekstiä, joissa käsitellään japanilaisten tieteellistä ja 

teknologista toimintaa. Se, mistä analysoidut tekstit kertovat, tuodaan esille liitteessä 

samassa yhteydessä muiden tekstistä analysoitujen asioiden kanssa.163 Aiheluokkaan 

”tutkimuskohde” kuuluvat maininnat on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska 

tutkimusta ei välttämättä ole tehnyt japanilainen ”tekijä”. Tässä yhteydessä on haluttua 

tutkia nimenomaan sellaista tieteellistä ja teknologista ”toimintaa”, johon japanilaiset 

osallistuvat. Samoin aiheluokkaan ”tieteen populaaristaminen” kuuluvat maininnat on 

jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Näin on tehty, koska analyysissa on haluttu 

keskittyä vain tutkimustoiminnan representaatioon. Kunkin tutkitun osa-alueen kohdalla 

analysoitujen tekstien tulokset esitetään ilmestymisjärjestyksessä. 

 

Lopuksi on huomautettava, että analyysin tuloksia esiteltäessä käytetään aiheluokitukseen 

perustuvia termejä. Todellisuudessa näitä termejä ei pääsääntöisesti käytetä aineistossa. 

Näiden termien käyttö on kuitenkin perusteltua, koska niiden avulla tulokset voidaan esittää 

siten, että lukija tietää mihin puoleen tutkimusaihettani tekstissä viitataan. Tosin analyysissa 

tuodaan esille mitä sanoja tekstissä käytetään kyseisiä ihmisiä ja kyseistä toimintaa 

representoitaessa. 

                                                 
163 Ks. liite 3. 
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2.2.1 Tekstien representaatioiden analysointi tieteen ja teknologian tekijöiden osalta 
 
”Tekijöiden” analysointi aloitetaan tekstistä ”Pian skanneri mahtuu taskuun”164. Tässä 

tekstissä viitataan vain yhdellä lauseella tekijöihin: ” Japanissa on kehitetty minikoje - -.” 

 

Ainut ”tekijöihin” viittaava sanastokategoria on ”Japanissa”. Tämä sana viittaa ainoastaan 

maahan, jossa ”lopputulos” on saavutettu. Lisäksi verbimuoto ”on kehitetty” on passiivi, 

joka jättää tekijät piiloon. Täten tässä tekstissä ei tuoda esille kuka tai mikä yhteisö tai ryhmä 

on laitteen kehittänyt. Siksi tekstiä ei ole luokiteltu osaksi aiheluokkaa ”tekijät”. Tekstissä 

esitetäänkin, että tietyssä maassa on tehty jotakin. Tämä teksti on myös ainoa teksti 

aineistossa, jossa ”tekijää” ei määritellä. 

 

Analysoitavaan tekstiin liittyen on tehtävä vielä yksi huomio. Uutinen on hyvin lyhyt. Se on 

julkaistu lehden palstalla nimeltään ”Uutisarkisto”, jossa on vain lyhyitä tekstejä. Lukija voi 

halutessaan lukea palstalla ilmestyvistä uutisista lisää internetistä. Nimittäin tekstin perässä 

oleva numerosarja, 49716, mahdollistaa tämän. Kuitenkin tässä tutkimuksessa keskitytään 

vain lehdessä julkaistuun aineistoon, minkä takia tässä käsitellään vain sitä mitä itse lehdessä 

julkaistussa tekstissä on sanottu. 

 

Seuraavassa tekstissä, ”Pentakvarkkeja – onko niitä?”165, on luokittelun mukaan monia 

”tekijöihin” viittaavia kategorioita. Tekstissä viitataan ”tekijöihin” muun muassa seuraavissa 

lainauksissa: 

 

 Japanilaiset fyysikot kertoivat vuonna 2003 havainneensa pentakvarkin, peräti viidestä kvarkista 

muodostuvan teoreettisen hiukkasen. Pian sen oli havainnut moni muukin tutkimusryhmä - -. 

 

Pentakvarkkien synnyttämiseksi japanilaiset pommittivat Takashi Naganon johdolla hiiliatomeita 

gammasäteilyllä. Vuonna 2003 heitä onnisti. Sensaatiolöytö sai muut hiukkaskiihdyttimillä 

työskentelevät tutkimaan mittausarkistojaan. 

 

Lainausten perusteella tekstistä löytyy ensinnäkin kolmenlaisia kategorioita. Ensinnäkin 

”tekijöihin” viitataan kategorialla japanilaiset (”japanilaiset” sekä lainauksissa ja muualla 

tekstissä). Täten heidän kansallisuutensa nostetaan esille. Toiseksi heihin viitataan 

                                                 
164  ”Pian skanneri mahtuu taskuun“ (uutinen). Tiede 22.2.2005. 
165  ”Pentakvarkkeja – onko niitä?” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
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kategorialla fyysikot (”fyysikot”). Toisin sanoen myös heidän alansa nostetaan esille. 

Huomionarvoista on, että kategorioiden sanat ovat monikossa, minkä takia tekstissä 

viitataan ryhmän olemassa oloon. Aineistosta voidaan myös löytää selkeä osoitus siitä, että 

”tekijät” halutaan esittää nimenomaan ryhmänä. Ensimmäisen lainauksen toisessa 

virkkeessä on ilmaisu ”moni muukin”, joka sisältää kaksi edeltävään lauseeseen viittaava 

pronominia. Tulkintani mukaan nämä pronominit viittaavat ensimmäisen virkkeen 

japanilaisiin fyysikkoihin. Täten tekstistä löytyy myös kategoria tutkimusryhmä (esimerkiksi 

ilmauksessa ” moni muukin tutkimusryhmä”). Huomionarvoista tässä yhteydessä on myös 

tekstin alussa oleva otsikko ”hiukkasfysiikka”. Tämä otsikko on sanastollisen yhtenevyyden, 

sanan ”fysiikka”, perusteella liitettävissä tekstin japanilaisiin. Tällöin japanilainen 

”tutkimusryhmä” on tarkemmin määriteltynä tekstin mukaan hiukkasfysiikan 

”tutkimusryhmä”. Täten tekstissä tekijät representoidaan ensinnäkin tiettyyn 

kansallisuuteen kuuluvista ja hiukkasfyysikoista muodostuvana ”tutkimusryhmänä”. 

 

Toisaalta tekstissä viitataan yksittäiseen ”tekijään”. Tähän liittyen tekstistä on löydettävissä 

kaksi kategoriaa. Ensimmäinen kategoria on Takashi Nagano (”Takashi Naganon”). Täten 

”tekijä” kategorisoidaan nimen perusteella. Toisaalta tähän liittyen tekstistä löytyy myös 

kategoria johtaa (”johdolla”). Tämän sanan merkitykseen on tässä yhteydessä kiinnitettävä 

huomiota. Nimittäin sana ”johtaa” merkitsee muun muassa jonkin joukon käskemistä tai 

jonkin ryhmän toiminnan ohjaamista166 Nämä merkitykset viittaavat eräänlaiseen 

vastuunkatoon. Täten tekstissä Nagano merkityksellistyy ”tutkimusryhmän” johtajaksi. 

Sanastollisen yhtenevyyden, sanan ”japanilaiset” toiston avulla, hänestä tehdään tekstissä 

nimenomaan japanilaisten hiukkasfyysikoiden johtaja. Tämän merkityksellistämisen 

seurauksena kyseinen ”tutkimusryhmä” on aineiston ainoa, joka esitetään jonkun tietyn 

henkilön johtamaksi ryhmäksi. 

 

Lisäksi tekstistä voi löytää ”tutkimusyhteisöön” viittaavan luokan, vaikka tekstiä ei ole 

laskettu osaksi kyseistä aiheluokkaa. Yhteys ”tutkimusyhteisön” ja japanilaisten välillä on 

tekstistä kuitenkin löydettävissä. Toisen lainauksen viimeisessä virkkeessä on pronomini 

”muut”, joka viittaa edellisen virkkeen pronominiin ”heitä”. Tämä pronomini taas viittaa 

edeltävän virkkeen japanilaisiin. Tekstissä japanilaiset siis esitetään tietynlaisessa paikassa 

työskennelleeksi ryhmäksi. Huomionarvoista kuitenkin on, että hiukkaskiihdyttimen nimeä 

tai paikkaa ei identifioida tarkemmin. Tällöin sitä, missä maassa se on tai kenen 

                                                 
166 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 337. 



 

46 

 

 

omistukseen se kuuluu, ei tekstistä voi tulkita. Täten mainintaa hiukkaskiihdyttimistä ei ole 

laskettu mukaan ”tutkimusyhteisöistä” koostuvaan aiheluokkaan.  

 

Tekstissä ”tekijät” siis esitetään tietynmaalaisiksi ja tietyn alan ryhmäksi, jota johtaa tietyn 

niminen johtaja. Lisäksi heidät esitetään siten, että he työskentelivät pentakvarkkia 

etsiessään ”tutkimusryhmänä” tietynlaisessa paikassa. 

 

Seuraava ”tekijöiden” osalta analysoitava teksti on ”Mammutintekijät taas liikkeellä”167 

Luokittelun mukaan tekstissä on kaksi ”lopputulosta”, joista toiseen liittyen tekstissä on 

kuvattu myös ”tutkimusta”. Tässä yhteydessä huomionarvoista on, että näihin kaikkiin 

mainintoihin liittyy sama henkilö. Tutkimukseen liittyen tekstissä muun muassa sanotaan: 

 

Japanin maineikkaan Kinkin yliopiston geneetikko Akira Iridani suuntaa kesällä Siperiaan. Tarkoitus 

on sama kuin lukuisilla aiemmilla reissuilla: löytää ikiroudasta mammutti, josta saadaan talteen spermaa 

tai hyväkuntoista dna:ta. 

 

Tässä yhteydessä on olennaista kiinnittää huomiota vain lauseiden yhdistelyyn, ei 

varsinaiseen koherenssiin. Toisen virkkeen aloittava lause on ellipsi, jossa on jätetty 

toistamatta suuntaaminen kesällä Siperiaan. Toisen virkkeen toinen lause implisiittisessä 

suhteessa virkkeen aloittavaan lauseeseen, sillä toisen virkkeen alkuun voi ajatella 

konjunktion ”eli”. Toisen virkkeen kolmas lause taas alkaa viittauspronominilla ”josta”. 

Täten kohdassa yhdistetään Iridani ja matka Siperiaan mammutin löytämiseksi.  

 

Iridanin nimi toistuu myös seuraavan kappaleen alussa, jossa kerrotaan toisesta hänen 

tavoittelemastaan ”lopputuloksesta”: ”Iridani on jo vuosikymmenen kaavaillut 

esihistoriallisten jättien palauttamista maapallolle - -.” Tässä yhteydessä siis tuodaan esille 

Iridanin tavoittelevan tiettyä ”lopputulosta”. Lisäksi kolmannen kappaleen alussa tuodaan 

esille toinen Iridanin ”lopputulos”. Tässä yhteydessä huomionarvoinen on niitä seuraavan 

neljännen lauseen ”Iridani perustelee hankettaan” suhde edeltäviin lauseisiin: 

 

- Olen 20 vuotta kehittänyt lisääntymistekniikoita sukupuuton partaalla olevien eläinlajien 

pelastamiseksi. Kadonneitakin voidaan palauttaa henkiin, kun vain löydetään sopiva sperman tai 

perimäaineksen luovuttaja, Iridani perustelee hankettaan - -. 

                                                 
167 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
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Neljännen lauseen alkuun voi lisätä kirjoittajan suhtautumista kuvaavan adverbiaalin ”näin”. 

Täten lause on selventävä täsmennys, joka ensinnäkin tarkentaa, ketä on lainattu. 

Lainauksesta näkee sen, että kappaleen alussa on ajatusviiva, joka osoittaa kappaleen alun 

olevan lainausta. Iridani siis esitetään hankkeen ”tekijäksi”. 

 

Täten tekstissä on selkeästi ”tekijään”, eli Iridaniin, liittyen kolmenlaisia kategorioita. 

”Tekijä” on kategorisoitu sanan Iridani (”Akira Iridani” ja ”Iridani”), eli nimen, mukaan ja 

sanan geneetikko (”geneetikko”), eli tutkimusalan, mukaan. Toisaalta tämän ”tekijän” 

yhteydessä mainitaan myös hänen ”tutkimusyhteisönsä”, jolloin ”tekijään” liittyen tekstistä 

löytyy myös kategoria yliopisto (”maineikkaan Kinkin yliopiston”). Huomionarvoista 

viimeksi mainitussa ilmaisussa on sana ”maineikkaan”. Sanalla ”maineikas” on monenlaisia 

merkityksiä: nimekäs tai kuuluisa, kunniaa, mainetta tai kiitosta tuottava tai ansaitseva ja 

kunniakas.168 Yliopistosta puhuttaessa merkitykset, jotka viittaavat sen esimerkiksi sen 

kuuluisuuteen, siihen, että se ansaitsee mainetta tai että kyseessä on kunniakas 

”tutkimusyhteisö”, taitavat olla lähinnä tarkoitettua merkitystä. Kun tekstissä on esitetty 

Iridanin olevan osa tällaista ”tutkimusyhteisöä”, tarkoituksena on todennäköisesti ollut 

hänen merkityksensä korostaminen. 

 

Lisäksi tekstistä on löydettävissä yksi kategoria, joka viittaa jonkinlaisen ryhmän 

olemassaoloon. Nimittäin otsikossa oleva monikkomuoto, ”mammutintekijät”, 

merkityksellistää Iridanin tutkimuksen siten, että sen takana olisi jokin ryhmä. Kuitenkin, 

koska tekstissä ei viitata siihen, että kyseessä olisi japanilaisista koostuva ryhmä, tekstiä ei 

ole luokiteltu osaksi ”tutkimusryhmää”. 

 

”Tekijä” esitetään tekstissä siis maineikkaan ja arvostetun ”tutkimusyhteisön” jäseneksi, 

joka on luokittelun mukaan ”tutkija”. Hän on myös tietyn niminen ja työskentelee tietyllä 

alalla. ”Tekijän” merkitystä on myös haluttu korostaa mainitsemalla hänen 

”tutkimusyhteisönsä” olevan ”maineikas”. Tekstissä myös viitataan jonkinlaisen ryhmän 

olemassaoloon, mutta tämän ryhmän jäsenten kansallisuudesta ei kerrota mitään. 

 

                                                 
168 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 168. 
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Sen sijaan tekstissä ”Muisti alkaa kirkastua”169 on monia kategorioita, jotka viittaavat 

samaan ”tekijään”. Tekstissä sanotaan: 

 

Viimeisin tieto kertoo, että uudet neuronit voivat toimia myös hippokampuksen siivouspartiona. Tätä 

esittää Japanin Toyaman yliopiston neurutukija Kaoru Inokuchi. 

 

Tässä yhteydessä huomionarvoinen on viimeinen virke. Se on selventävä täsmennys, joka 

kertoo kuka on saavuttanut ”lopputuloksen” eli tutkimuksen ”tekijän”, luokittelun mukaan 

”tutkijan”. Tässä virkkeessä ovat myös ne kategoriat, jotka viittaavat ”tekijään”. Hänet on 

kategorioitu sanan yliopisto mukaan (”yliopiston”), alansa neuronien ja sanan tutkija 

mukaan (”neurotutkija”) sekä ilmaisun Kaoru Inokuchin (”Kaoru Inokuchi”), eli nimen, 

mukaan. Sana ”tutkija” merkitsee esimerkiksi tutkimuksen tekijää tai viittaa toimeen, joka 

tieteellisesti koulutetuilla työntekijöillä on.170 Molemmat tulkinnat ovat tässä yhteydessä 

mahdollisia. Nimittäin Inokuchi selkeästi tekee ”tutkimusta”, mutta hänen yhteydessään 

tuodaan esille myös yliopisto. Yliopistollahan viitataan muun muassa korkeakouluun. Kun 

kyseessä on korkeakoulu, voi olettaa, että siellä työskentelevällä on myös soveltuva 

tieteellinen koulutus. Lisäksi ”tutkimusyhteisö” on kategorisoitu sanoilla Japanin Toyama 

(”Japanin Toyaman”), eli japanilaiseksi, ja tietyssä paikassa olevaksi ”tutkimusyhteisöksi”. 

Lisäksi, koska yhteisön mainitaan olevan yliopisto, yhteisö esitetään tietynlaiseksi 

”tutkimusyhteisöksi”. 

 

”Tekijä” esitetään tekstissä siis tietyssä ”tutkimusyhteisössä” työskenteleväksi, tietyn 

nimiseksi ja tietyn alan harjoittajaksi. Hän on tutkimuksen ”tekijä”, mutta myös tieteellisesti 

koulutettu. Huomionarvoista on, että Inokuchi on ainut tekstissä esille tuotu ”tekijä”. 

Nimittäin, vaikka ”tutkimusyhteisö” tuodaan siinä esille, sitä ei esitetä tutkimuksen 

”tekijäksi” vaan paikaksi, jossa ”tekijä” työskentelee. Täten tutkimus esitetään yhden 

henkilön tekemäksi. Täten teksti on myös aineiston ainoa, jossa selkeästi esitetään 

”tutkimuksen” olleen yhden ihmisen, ei ”tutkimusryhmän” tai ”tutkimusyhteisön”, tekemä. 

 

Toisaalta tekstistä ”Pyörä matkalla museoon”171, kuten tekstistä ”Pian skanneri mahtuu 

taskuun”,172 löytyy myös vain yksi ”tekijöihin” viittaava kategoria. Ainut kategoria, jolla 

tekstissä ”tekijöihin” viitataan, on japanilaiset (”japanilaiset”). Toisin sanoen ”tekijät” 

                                                 
169 Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua” (art.). Tiede 9.3.2010. 
170 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 394. 
171 Rantanen, ”Pyörä matkalla museoon” (art.). Tiede 11.5.2010. 
172 ”Pian skanneri mahtuu taskuun” (uutinen). Tiede 22.2.2005. 
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kategorisoidaan heidän kansalaisuuteensa mukaan. ”Tekijöihin” viitataan kahdessa 

lauseessa. Ensimmäisessä lauseessa sanotaan: ”Japanilaiset ovat suunnitelleet voimalan- -.” 

Toisessa lauseessa taas sanotaan:” - - japanilaiset rakensivat jo lämpösähkögeneraattorin- -:”  

 

Monikkomuodon käyttö viittaa siihen, että kyseessä on jonkinlainen ryhmä. Täten teksti on 

luokiteltu osaksi aiheluokkaa ”tutkimusryhmä”. Kuitenkaan tekstissä japanilaisia ei esitetä 

”tutkimusryhmänä”. Silti siinä on vihje siitä, että kyseessä voi olla molemmissa tapauksissa 

sama ryhmä. Sanastollinen yhtenevyys, eli sanan ”japanilaiset” käyttö, sitoo kohtia toisiinsa. 

Tosin muita merkkejä, jotka osoittaisivat kyseessä olevan sama ryhmä, tekstistä ei löydy. 

Täten tekstiä on tulkittu siten, että kyseessä on yksi ja sama ryhmä, jolloin siinä on laskettu 

olevan vain yksi ”tutkimusryhmä”. Kuitenkin tekstissä vain esitetään, että ”tutkimuksen” 

takana ovat tietynmaalaiset henkilöt. Heidän ammatistaan tai muista seikoista ei anneta 

tietoja. 

 

Viimeisessä ”tekijöiden” osalta analysoitavassa tekstissä, ”Maido-Kun kuuhun,173 

”tekijöihin” liittyen taas sanotaan: ”Japani tähtää kauemmas. Astrotekniikan yritys Sohla 

aikoo kävelyttää omaa robonauttiaan kuussa 2015- -.” 

 

Ensimmäisen virkkeen ja toisen virkkeen välillä on implisiittinen suhde. Nimittäin toinen 

virke voitaisiin aloittaa konjunktiolla ”koska”. Täten kyseinen virke on selventävä 

täsmennys ensimmäiselle virkkeelle. Se kertoo tarkemmin mikä ”tutkimusyhteisö” ”tähtää 

kauemmas” Täsmennyksen seurauksena teksti merkityksellistää ”tekijän” tietyksi 

japanilaiseksi ”tutkimusyhteisöksi”. Toisin sanoen Japani ei ole ”tutkimuksen” ”tekijä”. 

Toisaalta tämän suhteen takia molemmista virkkeistä löytyy ”tekijään” liittyviä kategorioita. 

”Tekijä” kategorisoidaan tekstissä ensinnäkin Japanin (”Japani”,) eli maan, mukaan. 

Toisesta virkkeestä taas löytyvät kategoriat astrotekniikka (”astrotekniikan yritys”), eli tietty 

ala, yritys (”yritys”) ja Sohla (”Sohla”). Viimeisen kategorian avulla ”tekijä” esitetään tietyn 

nimiseksi. Huomionarvoista on, että yrityksen kohdalla selviää myös ”tutkimusyhteisön” 

ala. Lisäksi tämä teksti on aineiston ainoa, jossa ”tekijäksi” mainitaan ”tutkimusyhteisö”, ei 

siis yksilö tai ”tutkimusryhmä”. Täten tekstissä esitetään ”tutkimuksen tekijäksi” tietty sekä 

tietyn alan ja maan yritysmaailmassa toimiva ”tutkimusyhteisö”. Koska tekijäksi esitetään 

”tutkimusyhteisö”, yksittäiset ”tekijät” jäävät piiloon. 

 

                                                 
173 ”Maido – Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 8.6.2010. 
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2.2.2 Tekstien representaatioiden analysointi japanilaisen tutkimuksen osalta 

 
”Tutkimuksen ”representaatioiden analyysi aloitetaan jälleen tekstistä ”Pian skanneri 

mahtuu taskuun”174 ”Tutkimuksesta” sanotaan näin: Japanissa kehitetty minikoje.” 

Tekstissä on siis vain yksi ”tutkimukseen” liittyvä kategoria, kehittää (”on kehitetty”). Sana 

merkitsee tässä yhteydessä jonkin muuttamista johonkin suuntaan,175 sillä skanneristahan on 

tekstin mukaan tehty pieni. Lisäksi ”tutkimuksesta” kerrotaan vai se, että jotain on 

”kehitetty”. Varsinainen tutkimusprosessi jää representoimatta, jonka vuoksi tekstiä ei ole 

luokiteltu osaksi aiheluokkaa ”tutkimus”. ”Tutkimus” esitetään siis vain siten, että skanneria 

on muutettu pienemmäksi, paneutumatta sen tekemisen yksityiskohtiin. 

 

Sen sijaan tekstistä ”Pentakvarkkeja – onko niitä?”176 saadaan representaatiota analysoimalla 

tietää paljon enemmän ”tutkimuksen” tekemisestä. Tässä yhteydessä kyseisestä tekstistä on 

nostettava esille alla oleva kohta: 

 

 Japanilaiset fyysikot kertoivat vuonna 2003 havainneensa pentakvarkin, peräti viidestä kvarkista 

muodostuvan teoreettisen hiukkasen. Pian sen oli havainnut moni muukin tutkimusryhmä - -. 

 

”Tekijöiden” representaatiota analysoitaessa on jo osoitettu, että kyseessä on 

”tutkimusryhmä”. ”Tutkimuksen” representaation kannalta sana ”tutkia” on tärkeä. Se 

merkitsee muun muassa havaintojen ja päätelmien tekemistä tieteellisen menetelmin.177 

Tähän määritelmään liittyen on mielenkiintoista, että yllä mainitun lainauksen 

ensimmäisessä lauseessa käytetään sanaa ”havainneensa”, joka esiintyy muuallakin tekstissä. 

Täten ”tutkimukseen” liittyen tekstissä on ensinnäkin sanakategoria havaita 

(”havainneensa”, ”havaittavissa”). Sanan ”havaita” merkitsee tulkintani mukaan tässä 

yhteydessä aistien avulla huomaamista.178 Tähän viittaa seuraavan lainauksen koherenssi: 

”Sensaatiolöytö sai muut hiukkaskiihdyttimillä työskentelevät tutkimaan mittausarkistojaan. 

Muutamassa kuukaudessa pentakvarkista kertyi tusinan verran todisteita.” Virkkeitä 

yhdistää implisiittinen, aikaan viittaava adverbiaali ”sitten”. Huomionarvoista tässä 

yhteydessä on se, että kun mittausarkistoja tutkitaan ja löydetään todisteita pentakvarkista, 

mittausarkistoja ymmärtääkseni katsotaan. Koska muut ovat katsomalla huomanneet 

                                                 
174 ”Pian skanneri mahtuu taskuun” (uutinen). Tiede 22.2.2005. 
175 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 501. 
176 ”Pentakvarkkeja – onko niitä?” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
177 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S – Ö, 394. 
178 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 227. 
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pentakvarkin olemassaolon, voidaan mielestäni olettaa, että japanilaisten havaitessa 

pentakvarkin he itse asiassa näkivät sen mittauksissaan. Tämän jälkeen he päättelivät 

näkemästään, että pentakvarkit olisivat olemassa.  ”Tutkimuksen” representaation kannalta 

ensimmäisen lainauksen ensimmäisessä lauseessa on myös toinen tärkeä kategoria, kertoa 

(”kertoivat”). Tässä yhteydessä lähimmät tekstin kirjoittajan tarkoittamat merkitykset ovat 

ilmoittaa tai tiedottaa,179 koska tekstissä viitataan ilmiselvästi siihen, että. japanilaiset ovat 

virallisesti kertoneet löydöstään. Itse asiassa tämä teksti on aineistossa ainoa, jossa esitetään 

tutkimustuloksista kerrotun myös toisille. 

 

Kolmas ”tutkimukseen” liittyvä lainaus tuo esille muitakin tekstiin liittyviä representaatioita. 

Tekstissä sanotaan: 

 

- - Tutkijat laskivat, että neutronin ja K- mesonin törmäyksessä voisi syntyä erittäin lyhytikäinen 

pentakvarkki - -.  

 

Vuonna 1997 venäläiset fyysikot saivat japanilaiset vakuuttumaan siitä, että lyhytikäisen pentakvarkin 

hajoamisessa syntyvät hiukkaset olisivat havaittavissa. Pentakvarkkien synnyttämiseksi japanilaiset 

pommittivat Takashi Naganon johdolla hiiliatomeita gammasäteilyllä. Vuonna 2003 heitä onnisti. 

 

Lainauksen toiseksi viimeisessä virkkeessä olevat kategoriat ovat synnyttää 

(”synnyttämiseksi”) ja pommittaa (”pommittamiseksi”). ”Synnyttää” tarkoittaa tässä 

yhteydessä jonkin aikaan saamista.180 Pommittaminen taas tuo mieleen väkivaltaisen tavan 

toimia jonkin, eli tässä tapauksessa pentakvarkin, synnyttämiseksi. Tosin ”pommittaa” 

voidaan tässä yhteydessä ymmärtää viittaavaan samaan asiaan kuin lauseessa ”pommittaa 

atomiydintä alkeishiukkasilla”181 kuvattu toiminta. Tällöin pommittaminen esitetään vain 

tapana tehdä tämän tyyppistä ”tutkimusta”. 

 

Toisaalta tekstissä japanilaisten ”tutkimuksen” tekeminen esitetään myös prosessina, joka 

muodostuu toisistaan seuraavista vaiheista. Tämän osoittaa yllä mainitun lainauksen 

jälkimmäisen osan koherenssi. Ensimmäisen virkkeen lauseiden välillä on konjunktio 

”että”, jolloin toinen lause selventäen täsmentää mistä japanilaiset vakuuttuivat. Tässä 

yhteydessä tärkeä sanakategoria on vakuuttua (”vakuuttumaan”). Sana merkitsee tulemista 

                                                 
179 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 521. 
180 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 199. 
181 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 543. 
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jostakin täysin varmaksi.182 Toisin sanoen tekstissä japanilaisten ”toimintaa” 

merkityksellistetään siten, että he olivat täysin varmoja siitä, että pentakvarkki olisi 

havaittavissa. 

 

Lisäksi toisen virkkeen ensimmäisen lauseen eteen voi lisätä tulkintani mukaan ilmauksen 

”tämän jälkeen”. Ilmaus on aikaa ilmaiseva adverbiaali, jolloin virke on ajallinen tehostus 

sitä edeltävälle lauseelle. Seuraava virke on myös implisiittisessä suhteessa sitä edeltävään 

lauseeseen. Nimittäin sen alkuun voi tulkintani mukaan lisätä aikaan viittaavan adverbiaalin 

”sitten”. Täten tämäkin virke on sitä edeltävän virkkeen ajallinen tehostus. Täten 

japanilaisten vakuuttumista siitä, että pentakvarkit olisivat havaittavissa, seuraa japanilaisten 

”tutkimuksen” tekemisen ensimmäinen vaihe eli pommittaminen. Toinen vaihe on taas 

niiden havaitseminen. Itse asiassa ensimmäinen lause voidaan jakaa kahtia, jolloin tekstissä 

sanottaisiin: ”lyhytikäisen pentakvarkin hajoamisesta syntyy hiukkasia, jotka olisivat sitten 

havaittavissa.” Konjunktio ”jotka” viittaa hiukkasiin, mutta aikaan viittaava adverbiaali 

tekee lauseesta ajallisen tehostuksen. Myös pommittamisesta kertova lause voidaan jakaa 

kahtia. Tällöin tekstissä sanottaisiin: ”Japanilaiset pommittivat hiiliatomeita, jotta 

pentakvarkkeja syntyisi.” Konjunktio ”jotta” tekee lauseesta kausaalisen tehostuksen. Täten 

teksti sisältää paljon enemmän paljon kausaalisia ja ajallisia tehostuksia, joita ei pelkällä 

pinnallisella koherenssin analysoinnilla löydä. Kokonaisuudessaan ”tutkimus” siis 

merkityksellistyy toisiaan seuraaviksi vaiheiksi. Pentakvarkin hajoamisesta syntyy hiukkasia, 

jotka voidaan havaita. Tämän huomion seurauksena japanilaiset tekstin mukaan 

pommittivat hiiliatomeita, jotta he voisivat synnyttää pentakvarkin, jonka hajoamisesta 

syntyvät hiukkaset he voisivat nähdä. 

 

Toisaalta japanilaisten ”tutkimus” myös liitetään osaksi muiden tekemää ”tutkimusta”. 

Tämän huomaamiseksi tekstin koherenssin analysointi on aloitettava edellä mainitun 

lainauksen alusta. Ensimmäisen virkkeen toinen lause alkaa konjunktiolla ”että”. Tällöin 

kyseessä on ensimmäisen lauseen selventävä täsmennys, joka kertoo sen, että tutkijoiden 

laskelmien mukaan törmäyksessä voisi syntyä pentakvarkki. Ilmaisu ”tutkijat” ei kerro keitä 

he itse asiassa ovat. Kuitenkin sanastollinen yhtenevyys, ilmaisun lyhytikäinen pentakvarkki 

eri muodot, sitoo näistä tutkijoista kertovan lauseen venäläisistä fyysikoista kertovaan 

lauseeseen. Toisaalta sanastollisen yhtenevyyden avulla ”tutkijat” voidaan tulkita 

venäläisiksi, koska molemmissa kohdissa viitataan pentakvarkkiin. Kyse on kuitenkin 

                                                 
182 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 486. 
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tulkinnasta, jonka tueksi ei tekstistä löydy muita todisteita. Sen vuoksi tekstiä voi lukea 

myös siten, ettei siinä kerrota keitä ”tutkijat” ovat. Joka tapauksessa on selvää, että tekstin 

mukaan tutkijoilla ja venäläisillä on yhteys, koska molemmissa kohdissa viitataan 

pentakvarkkiin.. Tutkijoista kertovassa kohdassa viitataan sen syntymekanismiin ja 

venäläisiin viittaavassa kohdassa sen havaitsemiseen.  

 

Toisaalta laskelmia tehneisiin tutkijoihin viittaavassa virkkeessä on eräs tärkeä kategoria, 

joka on törmäys (”törmäyksessä”). ”Törmäys” on substantiivimuoto verbistä ”törmätä”, 

joka merkitsee osumista ”liikkeessä ollen johonkin vastassa olevaan”.183 Koska tekstissä 

kerrotaan japanilaisten ”pommittaneen” hiiliatomeita pentakvarkin synnyttämiseksi, eli 

käytännössä heidän tarkoituksenaan on ollut saada gammasäteily osumaan kyseiseen asiaan, 

mielestäni tekstissä täten luodaan yhteys tutkijoiden ja japanilaisten välillä. 

 

Toisaalta tekstissä esitetään myös japanilaisten saavuttaman ”lopputuloksen” saavan jatkoa. 

Tähän on viitattu epäsuorasti edellä analysoitaessa virkkeen ”Sensaatiolöytö sai muut 

hiukkaskiihdyttimillä työskentelevät tutkimaan mittausarkistojaan. Muutamassa 

kuukaudessa pentakvarkista kertyi tusinan verran todisteita” lauseiden suhteita. 

Implisiittinen ”sitten” tekee toisesta virkkeestä sitä edeltävän ajallisen tehostuksen. Täten 

tekstiin syntyy ajallinen jatkumo, johon viitataan myös kerrottaessa japanilaisten kertoneen 

löydöstään. Tässä yhteydessä on tärkeämpää vain osoittaa, että tekstissä löytyy merkitys, 

jonka mukaan japanilaisten ”tutkimus” sai jatkoa.   

 

Japanilaisten ”tutkimukseen” liittyen tekstissä on vielä kaksi kohtaa, joita on syytä lainata 

tässä yhteydessä. Tekstissä sanotaan ensinnäkin: ”GLAS on myös ensimmäinen 

koejärjestely, joka on suunniteltu nimenomaan pentakvarkkien jäljittämiseen.” 

 

Tässä yhteydessä ensimmäinen tärkeä kategoria on ensimmäinen koejärjestely 

(”ensimmäinen koejärjestely”). Ilmauksessa huomionarvoista on sen aloittava ilmaisu, eli se, 

että kyseinen asia on ”järjestyksessä kaikkia muita edeltävä”184. Toisaalta lainauksen toinen 

lause on selventävä täsmennys viittauspronominin ”joka” perusteella. Pronomini nimittäin 

tarkentaa, minkälainen ensimmäinen koejärjestely on. 

 

Toisessa kohdassa lisäksi sanotaan: 

                                                 
183 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S – Ö, 431. 
184 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A – K, 142. 
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Kansainvälinen joukko tutkijoita, joka käyttää itsestään nimeä GLAS, halusi varmistaa pentakvarkin 

olemassaolon. He ampuivat nestemäistä vetyä suurenergisillä fotoneilla Thomas Jeffersonin kansallisella 

hiukkaskiihdyttimellä Virginiassa Yhdysvalloissa. 

 

Tässä lainauksessa kategoria on ampua (”ampuivat”), koska GLASin toiminta muistuttaa 

japanilaisten hiiliatomien pommittamista. Toisaalta tärkeää on myös lauseiden yhdistely. 

Tässä yhteydessä huomionarvoinen on viimeinen virke, joka alkaa pronominilla ”he”. Se 

viittaa edeltävään lauseen tutkijoihin, jotka virkkeen keskellä olevan viittauspronominin 

”joka” avulla täsmentyvät ryhmäksi nimeltään GLAS.  

 

Tässä yhteydessä on tärkeää huomata ensinnäkin se merkitys, jonka mukaan GLASin 

”tutkimus” on järjestyksessä ensimmäinen, joka on suunniteltu nimenomaan pentakvarkin 

etsimiseen. Kuitenkin kyseinen ryhmä teki jotakin, joka muistuttaa japanilaisten toimia. 

Täten tekstiin syntyy mielestäni merkityksellistämisen suhteen ristiriita. Nimittäin tekstin 

alussa on merkitys, jonka mukaan japanilaiset etsivät pentakvarkkia. Sen sijaan tekstin 

lopussa on merkitys, jonka mukaan GLAS teki ensimmäisen järjestelyn, jossa pentakvarkkia 

etsittiin. Kuitenkin tekstissä molempien tapa tehdä ”tutkimusta” merkityksellistetään 

kuitenkin hyvin samanlaiseksi. 

 

Tekstissä siis esitetään japanilaisten ”tutkimus” aisteihin perustuvana ja tuloksista huomiota 

tekevänä ”toimintana”, jossa on monia vaiheita. Tekstissä myös esitetään, että tähän 

”tutkimukseen” kuului saaduista tuloksista muille kertominen. Toisaalta japanilaisten 

”tutkimus” esitetään myös osana ”tutkimusten” jatkumoa, jonka alku- tai loppupäätä se ei 

kuitenkaan muodosta. Kuitenkin omassa vaiheessaan japanilaiset olivat täysin varmoja siitä, 

että pentakvarkit olisivat havaittavissa. Lisäksi tekstissä esiintyy myös ristiriitaa liittyen 

siihen, että onko japanilaisten ”tutkimus” ensimmäinen pentakvarkin etsimiseen tarkoitettu 

”tutkimus ”vai ei. 

 

Samoin kuin edeltävässä tekstissä, tekstissä ”Mammutintekijät taas liikkeellä”185 on 

luokittelun mukaan nostettu esille vain yksi ”tutkimus”. Tämä johtuu siitä, että toisen 

”lopputuloksen” kohdalla itse tekemiseen viitataan vain yhdellä sanalla. Tekstissä 

sanotaan:” – Olen 20 vuotta kehittänyt lisääntymistekniikoita sukupuuton partaalla olevien 

                                                 
185 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
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eläinlajien pelastamiseksi.” Täten tältä osin tutkimukseen liittyy vain yksi kategoria, kehittää 

(”kehittänyt”). Tässä yhteydessä sana viittaa jonkin tekemiseen.186 Kuitenkin sanavalinta ei 

kerro tarkemmin, mitä on tehty, vaan ainoastaan sen, että jotakin on kehitetty. Toisaalta 

tämä ”toiminta” merkityksellistyy tekstissä luonnon suojelemiseen tähtääväksi 

”toiminnaksi”. Nimittäin metafora ”sukupuuton partaalla” viittaa siihen, että nämä eläinlajit 

ovat kuolemassa sukupuuttoon. Ilmaisua ”parras” käytetään muun muassa sanonnoissa, 

jotka kertovat jonkin uhkaavan jotakin.187 Täten tekstissä todetaan Iridanin kehittäneen 

tekniikoita, joilla nämä eläimet voidaan pelastaa uhkaavalta asialta, eli tässä tapauksessa 

kuolemiselta. Näin Iridanin ”tutkimus” voidaan tulkita luonnonsuojeluksi. Siten 

ensimmäinen ”tutkimus” esitetään siten, että jotain on tehty., ja myös siten, kyseinen 

”tutkimuksen” avulla pyritään myös suojelemaan luontoa. 

 

”Tutkimus,” joka on laskettu osaksi luokittelua, liittyy mammutteihin. Tähän liittyen 

tekstissä ensinnäkin sanotaan: 

 

Japanin maineikkaan Kinkin yliopiston geneetikko Akira Iridani suuntaa kesällä Siperiaan. Tarkoitus 

on sama kuin lukuisilla aiemmilla reissuilla: löytää ikiroudasta mammutti, josta saadaan talteen spermaa 

tai hyväkuntoista dna:ta. 

 

Kuten ”tekijöiden” representaatiota analysoitaessa jo todettiin, toinen virke on ellipsi, jossa 

on jätetty toistamatta Iiridanin Siperiaan suuntaaminen. Täten toinen virke 

kokonaisuudessaan on ensimmäisen selventävä täsmennys, joka kertoo miksi Iridani menee 

Siperiaan. Toinen lause alkaa, kuten on jo todettu, impliittisellä konjunktiolla ”eli”. Täten 

lause on selventävä täsmennys, joka tässä tapauksessa selventää vain edeltävää, toista 

virkettä aloittavaa lausetta. Täten tekstissä matkalle esitetään syy, eli mammutin löytäminen. 

Toisaalta tekstissä on myös ”tutkimusta” valaisevia sanakategorioita. Osa niistä liittyy 

matkustamiseen ja löytämiseen. Näitä kategorioita ovat suunnata (”suuntaa”), reissu 

(”reissuilla”) ja löytää (”löytää, löydetään”). ”Suunnata” tarkoittaa muun muassa johonkin 

suuntaan kulkemista.188 Tässä tapauksessa kyse on siis kulkemisesta Siperiaan. ”Reissu” taas 

on arkikielinen ilmaus sanoille matka ja retki.189 Huomionarvoista on, että sana on 

monikkomuodossa, joten matkoja on tekstin mukaan tehty enemmänkin. Toisaalta 

varsinkin tämä ilmaus tekee matkustamisesta arkipäiväistä, vaikka tulkitsen myös sanan 

                                                 
186 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 501. 
187 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 455. 
188  Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 184. 
189 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 678. 
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”suuntaa” arkipäiväiseksi ilmaukseksi. Lisäksi sanan ”löytää” lähin merkitys tämän tekstin 

yhteydessä on jonkin kateissa olleen saaminen käsiinsä sen jälkeen, kun sitä on etsitty.190 

Sanojen merkitysten ja koherenssin analysoinnin perusteella Iridanin ”tutkimus” siis 

representoidaan ensinnäkin matkustamiseksi, jonka tarkoituksena on löytää jotain 

kadoksissa ollutta. Matkustamisesta käytetyt termit tekevät siitä arkipäiväisen oloista, jolloin 

nämä matkat eivät ole muodollisia. Niissä on pikemminkin kyse löytöretkistä, joissa 

tavallaan etsitään kadonnutta aarretta. Samankaltaisia representaatioita löytyy myös muista 

medioita käsittelevistä tutkimuksista ja Fraylingin teoksesta.  

 

Väyrynen on löytänyt analysoimistaan lasten- ja nuortenelokuvista esimerkkejä, joissa 

tiedemies osallistuu löytöretkille.191 Hänelle ”seikkailija” on yksi rooli, joiden avulla 

tiedemiehiä esitetään. Väyrysen tutkimuksessa tällainen hahmo lähtee kiinnostuksensa 

kohteen motivoimana ja vaaroista välittämättä tuntemattomille seuduille.192 Sen sijaan tässä 

analysoidussa tekstissä ei mainita mitään mahdollisista vaaroista. Frayling taas viittaa 

tutkimuksiin, joiden mukaan tällaisia löytöretkeilijän hahmoja on elokuvissa.193 Tällaisia 

seikkailijoita hän löytää myös länsimaisesta kirjallisuudesta.194 Kirjallisuuden osalta seikkailija 

kuvataan myös hahmoksi, joka matkustaa tuntemattomille seuduille.195 Myös Tenhosen 

tutkimuksessa viitataan tutkimusmatkaa tekevään tieteilijään, Charles Darwinin hahmoon 

sarjassa Olipa kerran keksijät, mutta Tenhonen käyttää matkasta termiä tutkimusmatka.196 

Tenhosen tutkimuksessa ei myöskään viitata siihen, että Darwinin hahmo olisi 

nimenomaan etsinyt jotain. Täten on ilmeistä, että muissakin medioissa esiintyy 

löytöretkeilijän representaatio. Tosin Iridani ei täysin vastaa tätä representaatiota. Nimittäin 

hän ei matkaa tuntemattomille seuduille eikä kohtaa matkoillaan vaaroja. Teksti on 

kuitenkin tutkimusaineiston ainoa, jossa on löydettävissä löytöretkeilijän representaatio. 

 

Kuitenkin tekstissä on lisää merkityksiä, joiden selvittämiseksi tekstiä on analysoitava lisää. 

Tässä yhteydessä ensimmäisen lainauksen koherenssia on syytä analysoida tarkemmin. Itse 

se, minkälaista mammuttia etsitään, selviää tekstin lopusta. Kolmas lause alkaa pronominilla 

”josta”, joka viittaa mammuttiin. Kokonaisuudessaan virkkeen loppuosa on selventävä 

täsmennys, joka kertoo, millaista mammuttia etsitään. Kuitenkin sen keskellä oleva 

                                                 
190  Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 147. 
191 Ks. esimerkiksi Väyrynen 2009, 36, 38, 43. 
192 Väyrynen 2009, 56, 58.  
193 Frayling siteeraa Jouhaneauta, Frayling, 2006, 41 - 42. 
194 Frayling siteeraa Haynesia, Frayling 2006, 35 – 36. 
195 Frayling siteeraa Haynesia, Frayling 2006, 35 – 36; Frayling 2006, 215. 
196 Tenhonen 2011, 38, 48, 54. 
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konjunktion ”tai” seurauksena virkkeen lopussa on vastakkainen lisäys. Täten tekstiin 

syntyy merkitys, jonka mukaan sopiva mammutti on joko sellainen, josta saadaan spermaa, 

tai sellainen, josta saadaan dna:ta. 

 

Tähän samaan mammuttiin liittyvään ”tutkimukseen” liittyen tekstissä myös sanotaan: 

 

- Olen 20 vuotta kehittänyt lisääntymistekniikoita sukupuuton partaalla olevien eläinlajien 

pelastamiseksi. Kadonneitakin voidaan palauttaa henkiin, kun vain löydetään sopiva sperman tai 

perimäaineksen luovuttaja, Iridani perustelee hankettaan - -. 

 

Ensinnäkin sana sperma toistuu, tosin eri muodossa, myös toisessa lainauksessa samassa 

yhteydessä kun esille nostetaan ilmaisu ”perimäaineksen luovuttaja”. Täten sanastollinen 

yhtenevyys kytkee kohdat yhteen ja osoittaa, että molemmissa kohdissa viitataan samaan 

tutkimukseen. Täten ”tutkimukseen” voidaan liittää myös seuraavat kategoriat: sperma 

(”spermaa” ja ”sperman”), dna (”hyväkuntoista dna:ta”) ja perimäaines (”perimäaineksen”). 

Kaikki kategoriat liittyvät lisääntymistieteeseen. Täten tekstissä viitataan ”tutkimuksen” 

kohdalla, kuten ”tekijöiden” kohdalla, tiettyyn alaan. Tässä kohdassa on myös huomattava, 

että ensimmäisessä lainauksessa viitataan dna:n hyväkuntoisuuden vaatimukseen”. Sana 

”hyvä” merkitsee muun muassa laadukasta, erinomaista tai korkeatasoista.197 Nämä 

merkitykset ovat tässä yhteydessä sopivimmat. Toisin sanoen vain laadukas tai 

korkeatasoinen on dna hyödynnettävissä. Laadukas dna on taas tekstin mukaan hyvin 

säilynyttä, sillä tekstissä käytetään ilmaisua ”hyväkuntoista dna:ta”.  

 

Seuraavaksi tutkitaan toisen lainauksen koherenssia tarkemmin. Toisen virkkeen aloittava 

lause voidaan tulkita ellipsiksi, jossa on jätetty toistamatta ensimmäisen virkkeen sana 

eläinlajit. Kuitenkin tekstin kokonaismerkityksen kannalta on luonnollisempaa tulkita 

tekstiä siten, että toisen virkkeen alkuun ajattelee kirjoittajan suhtautumista kuvaavan 

adverbiaalin ”lisäksi”. Tosin, koska kohdassa lainataan Iridania, on ehkä luonnollisempaa 

ajatella adverbiaalin kuvastavan Iridanin suhtautumista. Joka tapauksessa, jos toisen 

virkkeen alkuun lisättäisiin sana ”lisäksi”, se olisi samansuuntainen lisäys, jolla annettaisiin 

Iridanin tutkimuksesta lisää tietoa. Seuraava lause alkaa aikaan viittaavalla adverbiaalilla 

”kun”, jolloin kaksi seuraavaa lauseetta muodostavat kokonaisuudessaan ajallisen 

tehostuksen niitä edeltävälle lauseelle. Täten tekstiin syntyy ajallinen jatkumo, jonka mukaan 

                                                 
197 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A – K, 302. 
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luovuttajan löytyessä voidaan kuolleita herättää. Lisäksi viimeinen lause alkaa konjunktiolla 

”tai”, jolloin siitä tulee edeltävän lauseen vastakkainen lisäys. Tämä lisäys kertoo sperman 

luovuttajalle vaihtoehdoksi perimäaineksen luovuttajan. Kuitenkin kertomalla vain siitä, että 

palauttamiseen tarvitaan tiettyjä asioita, tekstistä jäävät varsinaisen ”tutkimuksen” vaiheet 

representoimatta. Toisin sanoen tekstistä ei selviä, mitä vaiheita sopivan sperman, dna:n tai 

perimäaineksen löytämisestä seuraa, jotta mammutti voidaan herättää henkiin. Tässä 

yhteydessä merkittävä sanastollinen kategoria on palauttaa (”palauttaa”). Sanalla voidaan 

viitata muun muassa jälleen entiseen tilaan saattamiseen.198 Koska Iridanin tarkoituksena on 

ilmiselvästi herättää mammutit takaisin henkiin, on edellä esitetty lähinnä oikeinta 

merkitystä sanalle ”palauttaa”.  

 

Täten mammutteihin liittyvä ”tutkimus” esitetään löytöretkeilyn lisäksi myös asiana, jossa 

asiat palautetaan samanlaisiksi kuin ennen. Toisaalta esitetään myös, että tässä 

”tutkimuksessa”, tarvitaan joko spermaa, laadukasta, eli hyvin säilynyttä, dna:ta tai 

perimäainesta. Nämä kaikki ovat myös perinnöllisyystieteeseen kuuluvia asioita. Toisaalta 

huomionarvoista on myös se, että mammutin etsimisen esitetään liittyvän Iridanin toiseen 

”tutkimukseen”, jonka ”lopputuloksena” on syntynyt lisääntymistekniikoita.  

 

Tekstissä viitataan myös kolmanteen ”tutkimukseen”. Tekstissä sanotaan:  

 

Iridani on jo vuosikymmenen kaavaillut esihistoriallisten jättien palauttamista maapallolle - -. Pienen 

hiljaiselon jälkeen ajatus on ottanut uutta tulta Japanissa menossa olevasta Expo 2005 -

maailmannäyttelystä. Sen vetonaulaksi on noussut toissa vuonna Siperiasta kaivettu Yukagir-mammutti. 

 

Tässä yhteydessä tärkeä kategoria on kaivaa (”kaivettu”). Tekstissä kaivamisella itsessään 

viitataan siihen, että maan alta etsitään jotakin199. Nimittäin mammutti on tekstin mukaan 

kaivettu Siperiasta. Toisaalta tekstin alun perusteella, jossa kyseisen sanan eri muotoa myös 

käytetään, mammutteja etsitään roudasta. Sanastollinen yhtenevyys, sanojen mammutti ja 

Siperia käyttö eri muotoineen, sitoo kohtia yhteen. Täten lukija tulkitsee tekstiä siten, että 

maailmannäyttelyssä esillä oleva mammutti on löydetty Siperiasta. Kuitenkin on 

huomionarvoista, että ”kaivettu” on nominilisaatio. Täten se, ketkä ovat kaivaneet 

mammutin, jää sanamuodon perusteella arvoitukseksi. Kuitenkin tekstin koherenssin avulla 

lukija voi tulkita tekstistä sen, kuka mammutin on löytänyt. Tässä yhteydessä tärkeä on se 

                                                 
198 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 429 - 430. 
199 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 434. 
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yhteys, joka syntyy toisen ja viimeisen virkkeen välille. Pronomini ”sen” tekee viimeisestä 

virkkeestä viittauksen sitä edeltävään virkkeeseen. Lisäksi virke on selventävä täsmennys, 

joka tarkentaa, että näyttelyssä oleva mammutti on ollut Iridanin hankkeelle tärkeä. 

Tekstissä siis luodaan yhteys Iridanin hankkeen ja löydetyn eläimen välillä, mutta ei 

kuitenkaan esitetä, että ”Yukagir” olisi hänen löytämänsä. Tekstiä voi tulkita siten, että 

kyseessä on Iridanin löytö. Kuitenkin, koska tulkinta on epävarma, kohtaa ei ole otettu 

luokittelussa huomioon. Jos kohta kuitenkin tulkittaisiin viittaavaan Iridanin tutkimuksia, se 

olisi osa mammutteja koskevaa kokonaisuutta. 

 

Seuraavaksi siirrytään analysoimaan vuonna 2010 ilmestyneiden tekstien representaatiota 

”tutkimuksen” osalta. Tekstissä ”Muisti alkaa kirkastua”200 sanastollinen yhtenevyys sitoo 

toisiinsa teksti lainatut perättäiset kappaleet. Toistuvat sanat viittaavat ”lopputulokseen”, 

mutta tätä kautta lukija tulkitsee tekstiä lisäksi siten, että toisessa kappaleessa kerrotaan 

Inokuchin ”lopputuloksen” lisäksi myös hänen ”tutkimuksestaan”. Tekstissä sanotaan: 

 

Viimeisin tieto kertoo, että uudet neuronit vaivat toimia myös hippokampuksen siivouspartiona. Tätä 

esittää Japanin Toyaman yliopiston neorotutkija Kaoru Inokuchi. 

 

Kun rotilta estetään neurogeneesi, muistot jäävät kieppumaan niiden hippokampukseen. Ne löytyvät sieltä 

vielä kuukauden kuluttua, kun ne normaalioloissa ovat viimeistään tuolloin siirtyneet aivokuorelle. 

Havainto vihjaa, että nuoret neuronit toimivat kuin tehokas sihteeri. Ne siivoavat vanhat muistot 

säiliömuistiin, jotta syntyy tilaa uusille - -. 

 

Molemmissa kappaleissa toistuu eri muodoissa sana hippokampus. Lisäksi ensimmäisen 

kappaleen sanan ”siivouspartiona” alkuosa toistuu toisessa kappaleessa. muodossa 

”siivoavat”. Täten lukija tietää, että molemmissa kappaleissa kerrotaan Inokuchin 

saavutuksista, koska sanastollinen yhtenevyys sitoo niitä yhteen. Täten on ”tutkimuksen” 

representaation selvittämiseksi kiinnitettävä ensinnäkin huomiota toisen kappaleen 

koherenssiin. Ensimmäisen virkkeen toinen lause on ensimmäisen ellipsi, jossa on jätetty 

toistamatta ilmaisu estäminen. Lisäksi tähän virkkeeseen voi lisätä aikaan viittaavaan 

adverbiaalin ”jälkeen”, jolloin toinen lause implisiittinen ajallinen tehostus. Seuraava virke 

alkaa viittauspronominilla ”ne”, mutta merkityksen luonnin kannalta on luonnillisempaa 

kiinnittää huomiota aikaan viittaavaan adverbiaaliin ”kuukauden kuluttua”. Tällöin lause on 

                                                 
200 Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua” (art.). Tiede 9.3.2010. 
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myös ajallinen tehostus edeltävän virkkeen jälkimmäiselle lauseelle. Alun ajallinen tehostus 

luo tekstiin ensinnäkin merkityksen, jonka mukaan tehdään jotain, sitten tapahtuu jotain. 

Myös seuraava ajallinen tehostus on merkittävä, sillä se lisää kokonaisuuteen merkityksen, 

jota voisi kuvailla tällä tavoin: ”sitten muistot löytyvät vielä hippokampuksesta kuukauden 

kuluttua.” Toiseksi viimeinen virke voi tulkintani mukaan alkaa ilmauksella ”ja tämä”. 

”Tämä” on pronomini, joka viittaa edeltävän virkkeen kohtaan, jossa kerrotaan muistojen 

olevan hippokampuksessa kuukauden kuluttua. Toisaalta ”tutkimuksen” kannalta tekstin 

tärkein kategoria on muun muassa estää (”estetään”). Verbi ”estää” merkitsee muun muassa 

sitä, että tehdään jokin tapahtuma tai toiminta mahdottomaksi.201 Tähän liittyen 

neurogeneesi (”neurogeneesi”) on tärkeä kategoria. Sanana se toistuu tekstin alussa. 

Neurogeneesillä tarkoitetaan tekstin mukaan ”hermosolujen uusiutumista”. Täten 

”tutkimus” esitetään asiana, jossa hermosolujen uusiutuminen tehdään mahdottomaksi. 

Huomionarvoista myös on se, että verbistä ”estää” käytetään tekstissä passiivimuotoa, 

jolloin tekijä ei ilmene tekstistä. Toisaalta, koska tekstissä viitataan Inokuchiin saavutetun 

”lopputuloksen” esittäjänä, teksti voidaan tulkita siten, että hän on estänyt neurogeneesin. 

 

Kohdan koherenssia on syytä analysoida vielä tarkemmin. Konjunktio ”ja” tekee lauseesta 

kokonaisuudessaan implisiittisen lisäyksen ja lisää tekstiin uuden merkityksen, jonka 

mukaan muistojen jääminen hippokampukseen on havainto. Myös kategoria havainto 

(”havainto”) on ”tutkimuksen” representaatiossa tärkeä. Merkitys, joka tässä yhteydessä on 

luontevin, on ”tutkimustarkoituksessa tehty huomio”.202 

 

Toisaalta ”tutkimukseen” liittyen on syytä nostaa esille muita myös sanakategorioita, joita 

käytetään itse asiassa ”lopputuloksesta” puhuttaessa. Kuitenkin ne ovat myös tässä 

yhteydessä tärkeitä tekstin sanastollisen yhtenevyyden kannalta. Ensimmäinen kategoria on 

hippokampus (”hippokampuksen”, ”hippokampukseen”), toinen säiliömuisti 

(”säiliömuistiin”) ja kolmas aivokuori (”aivokuorelle”). Sana ”hippokampus” esiintyy 

muualla tekstissä muun muassa seuraavassa lauseessa: ” - - Neuroneja ei kuitenkaan 

valmistu kaikkialla, vaan kahdessa tietyssä rakenteessa - - hippokampuksessa, joka on 

muistikoneistomme työjuhta - -.” Kyseissä lainauksessa esiintyy myös sana muisti sanan 

”muistikoneistomme” alussa. Sana säiliömuisti esiintyy myös edellä mainitussa kohdassa 

hieman myöhemmin, tosin eri muodossa, samoin kuin sana aivokuori: ”Se - - lopuksi 

lähettää paketit säiliömuistiin aivokuorelle.” Sanastollisen yhtenevyyden avulla ”lopputulos” 

                                                 
201  Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 162. 
202  Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 227. 
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on siis liitettävissä osaksi nimenomaan hippokampukseen, aivokuoreen ja muistiin liittyvää 

”tutkimusta”. 

 

Tekstissä siis esitetään, että tietyn tapahtuman, eli neurogeneesin, mahdottomaksi 

tekemisestä seuraa tapahtumaketju. Tämän tapahtumaketjun lopusta taas tehdään huomio. 

Kun estäminen ja huomio esitetään toisiinsa liittyvinä, ”tutkimus” itsessään esitetään 

toimintana, jossa on kaksi vaihetta: estäminen ja sen seurausten havainnointi. Lisäksi tämä 

”tutkimus” esitetään olevan osa tiettyihin aivojen osiin ja aivotoimintaan liittyvää 

”tutkimusta”. 

 

 Sen sijaa tekstissä ”Pyörä matkalla museoon”203 taas tuodaan esille kaksi ”lopputulosta”, 

mutta itse ”tutkimukseen” ei viitata kummankaan kohdalla kuin parilla sanalla. Tämän 

vuoksi tekstiä ei ole luokiteltu osaksi kyseistä aiheluokkaa. Ensimmäisen ”lopputuloksen” 

kohdalla sanotaan: ”Japanilaiset ovat suunnitelleet voimalan - -.” Ainut kategoria tämän 

”tutkimuksen” kohdalla on siis suunniteltu (”ovat suunnitelleet”). Sana merkitsee muun 

muassa ennalta hahmottelemista.204 Tämä merkitys on ilmiselvästi lähinnä tekstin aiottua 

merkitystä, koska tekstissä keskitytään voimalan kuvaukseen. Toisaalta tältä osin ”tutkimus” 

esitetään siten, että jotain on suunniteltu. Toisen ”lopputuloksen” kohdalla ”tutkimuksesta” 

taas sanotaan: ” - - japanilaiset rakensivat jo 2003 lämpösähkögeneraattorin - -.” Toisin 

sanoen tämän ”tutkimuksen” kohdalla ainut kategoria on rakentaa (”rakensivat”).  Kyse on 

siis jostain paljon konkreettisempaan asiaan johtaneesta ”tutkimuksesta”, kun vain jonkin 

asian suunnittelusta. Huomionarvoista on, että tekstissä käytetään verbin imperfektimuotoa, 

jonka seurauksena ”lopputulos” esitetään valmiina olevana asiana. Tekstissä viitataan myös 

kummankin ”tutkimuksen” alaan. Nimittäin teksti on otsikoitu lehden sisällöstä kertovalla 

aukeamalla sanalla ”tekniikka”. Kyseinen otsikko on myös itse tekstin vasemman sivun 

vasemmassa ylänurkassa. Otsikoiden perusteella ”tutkimukseen” liittyen tekstistä siis löytyy 

myös kategoria tekniikka. Tällöin tekstin mukaan kyseessä on tietyn alan ”tutkimus”. 

 

Tekstissä molempien ”lopputulosten” kohdalla siis esitetään, että niihin liittyvä ”tutkimus” 

on tietyn alan ”tutkimusta”. Ensimmäisen ”lopputuloksen” kohdalla ”tutkimus” esitetään 

voimalan ennalta hahmottelemisena, ei siis valmiina asiana. Toinen ”lopputulos” taas 

esitetään jo valmiiksi tehtynä, rakennettuna ”lopputuloksena”. Tällöin kyseessä on paljon 

konkreettisempaan ”lopputulokseen” päättynyt ”tutkimus”. 

                                                 
203 Rantanen, ”Pyörä matkalla museoon” (art.). Tiede 11.5.2010. 
204 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 185. 
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Viimeistä tutkimuksen representaation osalta analysoitavaa tekstiä, ”Maido-Kun kuuhun 

2015”,205 ei ole luokiteltu osaksi ”tutkimusta”, koska siinä ei esimerkiksi ole kerrottu 

tarpeeksi sen tekemisestä. Kuitenkin tekstissä mainitaan asioita, jotka liittyvät 

”tutkimukseen”. Tekstissä sanotaan: 

 

Yhdysvallat on ilmoittanut lennättävänsä robonautin Kansainväliselle avaruusasemalle vielä tänä vuonna. 

Japani tähtää kauemmas. Astrotekniikan yritys Sohla aikoo kävelyttää omaa robonauttiaan Kuussa 

2015 - -.  

 

Ainut varsinaisen ”tutkimuksen” tekemiseen liittyvä kategoria on kävelyttäminen (”aikoo 

kävelyttää”). Sanalla ”kävelyttää” tarkoitetaan muun muassa sitä, että joku pannaan 

kävelemään.206 Toisin sanoen joku laitetaan tekemään jotakin, esimerkiksi ”robonautti” 

kävelemään. Kuitenkin tekstissä ei esimerkiksi kerrota miten tämä asia saadaan kävelemään. 

 

Toisaalta tekstissä tähän Sohlan ”robonautin” kävelyttämiseen liitetään kilpailu.  Ensinnäkin 

ilmaisu ”tähtää kauemmas” on metafora. Sana ”tähdätä” voidaan ymmärtää kuvallisesti 

siten, että ajatuksissa tai toiminnassa suuntaudutaan johonkin, pyritään johonkin tai sitten 

jotakin pidetään tavoitteena, päämääränä tai tarkoituksena.207 Toisin sanoen, kun tekstissä 

käytetään metaforaa ”tähdätä kauemmas”, tavoitteena on merkityksellistää ”toiminta” 

tarkoituksenhakuisena pyrkimyksenä päästä kauemmas kuin joku tai jokin muu taho. Täten 

”tutkimuksen” merkityksellistäminen kilpailuna tässä tekstissä on mielestäni osoitettavissa. 

 

Toisaalta tämän kilpailun osapuolet selviävät koherenssia tutkimalla. Ensimmäistä, 

Yhdysvaltojen suunnitelmista kertovaa virkettä, seuraa virke, jonka alkuun voi mielestäni 

lisätä kirjoittajan suhtautumista kuvaavan adverbiaalin ”kuitenkin”. Tällöin toinen virke olisi 

ensimmäisen virkkeen implisiittinen vertaileva lisäys. Tulkintani mukaan on selvää, että 

kirjoittaja adverbiaali valinnallaan haluaa asettaa nämä kaksi maata vastakkain. Kuten 

”tekijöitä” analysoitaessa on tullut ilmi, Japanilla tarkoitetaan itse asiassa japanilaista yritystä, 

Sohlaa. Täten tekstissä reprsentoidaan japanilaisen Sohlan pyrkivän kauemmas kuuhun 

”robonautillaan” kuin Yhdysvallat, joka tekstin mukaan aikoo kuljettaa omansa 

kansainväliselle avaruusasemalle. Täten tekstiin syntyy kilpailuasetelma näiden kahden 

                                                 
205 ”Maido-Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 8.6.2010. 
206 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 721. 
207 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 418. 
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tahon välille. Huomionarvoista tässä yhteydessä on myös se, että Yhdysvaltojen kohdalla 

kerrotaan miten laite kuljetetaan määränpäähänsä, mutta Sohlan kohdalla näin ei tehdä. 

Sohlan laite vain tekee jotain vuonna 2015 ilman, että tekstissä kerrotaan miten laite viedään 

määränpäähänsä. 

 

Tästä tekstistä saatujen ja Tonterin saamien tutkimustulosten välillä on joitakin 

yhtäläisyyksiä. Ne liittyvät tekstissä esille tuotuun kilpailuasetelmaan ja” tutkimuksen” alaan, 

joka voidaan laajemmassa mielessä katsoa kuuluvan tekniikkaan. Nimittäin Tonteri on 

analysoinut omassa tutkimuksessaan uutisen, joka keskittyy japanilaiseen 

matkapuhelinteknologiaan. Hän nostaa analyysissaan esille kilpailuasetelman japanilaisten 

matkapuhelinvalmistajien ja länsimaisten välillä. Lisäksi hänen mukaansa tämä asetelma 

esitetään luonnollisena asiana.208 Täten muustakin tutkimuksesta on löydetty esimerkkejä, 

joissa japanilaisesta tekniikasta kerrottaessa nostetaan kilpailu. Tämän kilpailun toiseksi 

osapuoleksi myös esitetään muut maat. Huomionarvoista on myös se, että kuten Tonterin 

tekstissä, analysoidussa tekstissä ei millään tavalla viitata tällaisen kilpailun mahdolliseen 

luonnottomuuteen. 

 

Lisäksi tekstistä käy ilmi se, mihin alaan Sohlan aikomus sekä kilpailu sen ja Yhdysvaltojen 

välillä liittyy. Tekstin alussa on otsikko ”Robotiikka”, minkä seurauksena Sohlan ”toiminta” 

ja tahojen välinen kilpailu merkityksellistyy robottitutkimukseen liittyväksi. 

Kokonaisuudessaan tekstissä siis esitetään Sohlan ”tutkimuksen” olevan ”robonautin” 

kävelemään laittamista, siis näennäisesti yhden teon tekemistä. Lisäksi se esitetään 

kilpailuksi Yhdysvaltojen kanssa siitä, kumpi saa laitteensa kauemmas. Toisaalta tekstissä 

esitetään tämän ”toiminnan” liittyvän robottitutkimuksen alaan.  

 

2.2.3 Tekstien representaatioiden analysointi japanilaisissa tutkimuksissa saatujen 
tai saatavien lopputulosten osalta 

 

Lopuksi aineistoa analysoidaan ”lopputulosten” representaatioiden näkökulmasta. Tekstissä 

”Pian skanneri mahtuu taskuun”209 ”lopputulokseen” liittyen sanotaan: 

 

Viimeistään kolmen vuoden päästä markkinoille tulee skanneri, joka ei ole luottokorttia suurempi. 

Japanissa kehitetty minikoje saa virtansa kännykästä, ja kännykkä toimii myös sen näyttönä ja muistina. 

                                                 
208 Tonteri 2004,1 78 – 79, 125. 
209 ”Pian skanneri mahtuu taskuun” (uutinen). Tiede 22.2.2005. 
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Lainauksen ensimmäisestä lauseesta selviää, että kehitetty ”lopputulos” on skanneri. 

Ensinnäkin se kategorioidaan skanneriksi (”skanneri”). Tekstin analysointi koherenssin 

avulla avaa siihen liittyen monia merkityksiä. Ensimmäisen virkkeen lauseet on yhdistetty 

toisiinsa pronominilla ”joka”, minkä takia toinen lause on viittaus ensimmäiseen lauseeseen. 

Toisaalta se on myös ensimmäistä lausetta selventävä täsmennys, joka merkityksellistää 

skannerin siten, ettei se ole ”luottokorttia suurempi”. Toisen virkkeen alkuun voi tulkintani 

mukaan ajatella ilmauksen ”ja tämä”. ”Tämä” täten viittaisi edellisen virkkeen skanneriin, 

jolloin myös ilmaisun ”minikoje” voi tulkita viittaavaan myös siihen. Konjunktio ”ja” tekisi 

virkkeestä myös samansuuntaisen lisäyksen, joka lisäisi skanneriin lisää merkityksiä. 

Tällainen uusi merkitys on esimerkiksi se, että kyseinen asia on hyvin pieni. Kyseessä on 

luonnollisesti implisiittinen suhde. Toisaalta ”lopputulokseen” liittyen tekstissä on siten 

toinen kategoria, minikoje(”minikoje”).  

 

Ilmaisu ”ei ole luottokorttia suurempi” taas luo skannerille sellaisen merkityksen, että se on 

luottokortin kokoinen. Täten se on hyvin pieni, jopa taskuun sopiva. Tähän liittyen sana 

”minikoje” on merkitykseltään mielenkiintoinen. Ilmaisun loppuosa ”koje” tarkoittaa 

esimerkiksi laitetta.210 Tässä tapauksessa kyseinen vastine olisi lähinnä tekstissä kuvailtua 

esinettä. Molemmissa edellä mainituissa kategorisoinneissa ”lopputulos” siis 

kategorisoidaan laitteeksi. Kuitenkin sanavalinta tuo mieleen epämääräisen laitteen, 

eräänlaisen teknisen lelun. Toisaalta myös pienuuteen viittaava ilmaisun alkuosa ”mini” on 

mielenkiintoinen. Tonteri on omassa tutkimuksessaan löytänyt Suomen kuvalehdestä kaksi 

uutista, joissa molemmissa hänen mukaansa suhtaudutaan vähättelevästi japanilaisen 

teknologian tasoon. Lisäksi toisessa hänen tutkimassaan uutisessa, jossa kerrotaan 

japanilaisyritysten matkapuhelinnäkemyksestä, todetaan seuraavaa: ”nykyajan 

matkapuhelimessa pikkuruisen tekniikan ja mikroelektroniikan ihmeen - - Lyhyesti sanoen: 

tyypillisen japanilaistuotteen”. Huomionarvoista tässä lainauksessa on, että Tonterin 

mukaan ilmaisu ”pikkuruinen” voidaan tulkita vähätteleväksi.211 Vastaavasti ilmaisu ”mini” 

voidaan myös tulkita vähätteleväksi, koska ilmaisu ”pieni” olisi neutraalimpi. Toisaalta, kun 

tekstiä katsoo kokonaisuudessaan, voi ilmaisun ”minikoje” ymmärtää myös positiivisessa 

mielessä. Se viittaa selkeästi laitteen pienuuteen, samoin kuin se, että laitteen viitataan 

olevan taskuun sopiva. Nykyään teknologian kehityksessä yhtenä suuntauksena on, että 

                                                 
210 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 588. 
211 Tonteri 2004, 77 - 78. 
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laitteista pyritään tekemään yhä pienempiä. Tällöin ”mini” viittaisi positiiviseen, 

tavoiteltuun ominaisuuteen. 

 

Huomionarvoinen on myös ilmaisu ”markkinoille tulee skanneri”. ”Markkinoille” viittaa 

selkeästi kaupankäyntiin. Täten skanneri merkityksellistetään myytäväksi tuotteeksi. Lisäksi 

verbivalinta ”tulee” on mielenkiintoinen, koska sen avulla skannerin myyntiin tuleminen 

merkityksellistetään varmaksi asiaksi. Toisaalta ilmaisu ”viimeistään kolmen vuoden päästä” 

merkityksellistää laitteen markkinoille tulon siten, että se tulee myyntiin tietyn ajan sisällä, 

vaikka tarkempi ajankohta jää ilmaisun takia määrittelemättä. Toisaalta on mielenkiintoista, 

että tekstissä sanotaan skannerin olevan kehitetty, mutta ei sanota miksi se ei ole vielä 

markkinoilla.  

 

Tekstissä on vielä yksi ”lopputulokseen” liittyvä huomionarvoinen merkitys, joka selviää 

koherenssia tutkimalla. Kuten lainauksen alkua analysoitaessa kävi ilmi, toinen virke lisää 

ensimmäisen merkityksiä. Nämä merkitykset liittyvät toisessa virkkeessä käytettyyn 

sanakategoriaan kännykkä (”kännykästä”, ”kännykkä”). Virkkeen aloittava lause lisää 

skanneriin merkityksen, jonka mukaan se saa virtansa kännykästä. Toisaalta tekstin 

viimeinen lause on konjunktion ”ja” perusteella tekstin viimeinen, mutta tällä kertaa 

eksplisiittinen, samansuuntainen lisäys. Tämä lisää skanneriin liittyen tekstiin merkityksen, 

jonka mukaan kännykkä on myös ”lopputuloksen” näyttö ja muisti. Lisäysten avulla 

skanneri siis esitetään laitteeksi, joka tarvitsee toimiakseen toista laitetta, eli tässä 

tapauksessa kännykkää.  

 

”Lopputulos” on siis skanneri, joka esitetään pienenä laitteena, eräänlaisena teknisenä 

leluna. Sen pienuuteen liittyy, tulkinnasta riippuen negatiivisia ja vähätteleviä tai positiivisia 

merkityksiä. Laitetta ei voi käyttää sellaisenaan, vaan se tarvitsee lisälaitteeksi 

matkapuhelimen. Skanneri esitetään myös myytävänä, tietyn ajan kuluessa markkinoille 

varmasti tulevana tuotteena, mutta markkinoille tulemiseen liittyen tekstissä jätetään 

mainitsematta paljon seikkoja. Toisaalta teksti on aineiston ainoa, jossa ”lopputulos” 

esitetään myytävänä tuotteena.   

 

Seuraavaksi analysoitavassa tekstissä, ”Pentakvarkkeja – onko niitä?”212 viitataan monessa 

kohtaan japanilaisten saavuttamaan ”lopputulokseen”. Tekstissä sanotaan: 

                                                 
212 ”Pentakvarkkeja – onko niitä?” (uutinen) Tiede 17.5.2005. 
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 Japanilaiset fyysikot kertoivat vuonna 2003 havainneensa pentakvarkin, peräti viidestä kvarkista 

muodostuvan teoreettisen hiukkasen. Pian sen oli havainnut moni muukin tutkimusryhmä, muun muassa 

Saksassa. Uusimmassa ja tarkimmassa kokeessa, kansainvälisessä GLAS-tutkimuksessa, 

pentakvarkkeja ei kuitenkaan löytynyt. 

 

Tekstissä sanotaan myös: 

 

Pentakvarkkien synnyttämiseksi japanilaiset pommittivat Takashi Naganon johdolla hiiliatomeita 

gammasäteilyllä. Vuonna 2003 heitä onnisti. 

 

Sensaatiolöytö sai muut hiukkaskiihdyttimillä työskentelevät tutkimaan mittausarkistojaan. Muutamassa 

kuukaudessa pentakvarkista kertyi tusinan verran todisteita. Oli kuitenkin niitäkin tutkimusryhmiä, 

jotka eivät löytäneet siitä minkäänlaisia jälkiä. 

 

Ensimmäisen lainauksen ensimmäinen lause viittaa jo siihen, minkä ”lopputuloksen” 

japanilaiset saavuttivat. Tässä tekstissä ”lopputulos” liittyy siis pentakvarkin havaitsemiseen. 

”Lopputulokseen” liittyen on analysoitava myös toista lainausta. Ensimmäisen kappaleen 

kodalla huomionarvoista on ensinnäkin virkkeiden välinen koherenssi.  

 

Kuten ”tutkimusta” analysoitaessa kävi jo ilmi, viimeinen virke on sitä edeltävän virkkeen 

ajallinen tehostus. Toisin sanoen japanilaisten ”lopputulos” merkityksellistyy siten, että 

tietyn ajan päästä siihen päästiin. Huomionarvoista tässä yhteydessä on, että kerrotun teon 

ja onnistumisen välillä on tulkittavissa tietynlainen ajallinen väli, mutta tekstissä ei kerrota, 

mitä tänä aikana tapahtui. Kategoria onnistua (”onnisti”) on ”lopputuloksesta” kerrottaessa 

myös tärkeä. ”Onnistua” merkitsee muun muassa jonkun toiminnan päätymistä toivottuun 

tai tarkoitettuun tulokseen.213 Toisin sanoen tekstissä representoidaan japanilaisten 

”tutkimusta” siten, että he pääsivät toivottuun tai tarkoitettuun lopputulokseen. Molemmat 

tulkinnat ovat mahdollisia, koska, kuten ”tutkimusta” analysoitaessa kävi ilmi, teksti 

merkityksellistää ”tutkimuksen” siten, että japanilaiset olivat varmoja pentakvarkkien 

havaitsemisesta hiukkasten avulla.  

 

                                                 
213 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 386. 
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Kategoria havaita (”havainneensa”) on myös tärkeä. Kuten on jo tullut ilmi, ”havaita” 

merkitsee aistein tehtävää huomiota.214 Tällöin kyseinen ”lopputulos” on itse asiassa 

havainnosta tehty päätelmä, ei itse havainto. Myös kategoria löytö (”sensaatiolöytö”) on 

tärkeä. ”Löytö” merkitsee muun muassa havaintoa tai sitä, mitä on löydetty.215 Molemmat 

merkitykset ovat tässä yhteydessä sopivia, sillä tekstissä puhutaan sekä havainnosta että 

siitä, että pentakvarkkeja etsittiin. ”Sensaatio” taas merkitsee muun muassa jymyuutista tai 

suurta huomiota herättävää tapausta.216 Tässäkin tapauksessa molemmat merkitykset käyvät, 

koska kyseessä on ilmiselvästi ollut tiedemaailmassa merkittävä asia. Nimittäin saihan se 

”muut hiukkaskiihdyttimillä työskentelevät tutkimaan mittausarkistojaan”, siis ”toimimaan”. 

Täten ”lopputulos” esitetään myös muihin tutkijoihin vaikuttaneena, merkittävänä löytönä. 

 

Japanilaisten ”lopputulokseen” liitetään kuitenkin myös merkitys, jonka mukaan 

japanilaisten havainto on väärä. Tämä merkitys käy jo ilmi otsikossa, jossa kysytään onko 

pentakvarkkeja olemassa. Sama asia käy ilmi myös tekstin koherenssia ja käytettyjen sanojen 

merkityksiä tutkimalla. Ensimmäisen lainauksen koherenssia on jo ”tutkimuksen” 

yhteydessä analysoitu kahden ensimmäisen virkkeen kohdalta Näistä jälkimmäinen oli 

edeltävän ajallinen tehostus. Huomionarvoista on, että virkkeessä kerrotaan muidenkin 

havainneen pentakvarkin. Täten tekstissä tältä osin löytyy merkitys, jonka mukaan muutkin 

tekivät saman huomion. Lainauksen viimeinen virke kuitenkin lisää tähän yhteyteen uuden 

merkityksen. Virkkeessä oleva ”kuitenkaan” on kirjoittajan suhtautumista kuvastava 

adverbiaali, joka tekee virkkeestä vastakkaisen lisäyksen. Tällöin tekstin kirjoittaja haluaa 

ilmiselvästi korostaa tutkimustulosten eroja. Toisin sanoen ”lopputulos” tässä lainauksessa 

esitetään siten, että jotkut päätyivät japanilaisten kanssa samaan lopputulokseen, mutta 

viimeisimmässä tutkimuksessa niitä ei huomattu. Samantapainen merkitys syntyy myös 

toisen lainauksen jälkimmäistä kappaletta analysoitaessa. Kuten on jo ”tutkimusta” 

analysoitaessa todettu, sensaatiolöydöstä kertova virke on sitä edeltävän, japanilaisten 

onnistumisesta kertovan lauseen ajallinen tehostus. Tässäkin tapauksessa oleellisempaa on, 

että myöhemminkin saatiin samanlaisia tuloksia. Viimeinen virke on jälleen vastakkainen 

lisäys kirjoittajan suhtautumista kuvaavan adverbiaalin ”kuitenkin” perusteella. Virkkeen 

toisen lause on tutkimusryhmiin viittaavan pronominin ”jotka” perusteella selventävä 

täsmennys. Kyseinen lause tarkentaa sitä edeltävää lausetta kertomalla, että kyseessä olivat 

tutkimusryhmät, jotka eivät löytäneet pentakvarkkia.  

                                                 
214 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 227. 
215 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 147. 
216 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 59. 
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Näissä kohdissa käytettyjä sanoja on myös syytä analysoida. Niiden kohdalla, jotka eivät 

tekstin mukaan nähneet pentakvarkkia, käytetään seuraavanlaisia kategorioita. Ensinnäkin 

virkkeessä, jossa viitataan yleensä tutkimusryhmiin, löytyy sanakategoria jälki (”jälkiä” ja 

sana esiintyy tekstissä myöhemmin sekä samassa muodossa että muodossa ”jälkiä”). ”Jälki” 

merkitsee tässä yhteydessä jonkin johonkin jättämää merkkiä.217 Eli siis jotkut 

tutkimusryhmät eivät löytäneet pentakvarkista merkkiä. Toisaalta huomionarvoisia ovat 

erityisesti sanakategoriat uusi (”uusimmassa”) ja löytää (”löytynyt” ja sana esiintyy tekstissä 

myöhemmin samanlaisessa yhteydessä myös muodossa ”löytäneet”). Ne esiintyvät 

GLASista kertovassa kohdassa. ”Uusi” tässä yhteydessä merkitsee viimeisintä.218 ”Löytää” 

taas tässä yhteydessä merkitsee lähinnä huomaamista,219 kysehän on silmiin perustuvasta 

tutkimuksesta. Toisin sanoen viimeisimmässä kokeessa pentakvarkkia ei nähty.  

 

Niiden muiden tutkimusryhmien kohdalla, jotka tekstin mukaan löysivät pentakvarkin, on 

kategoria todiste (”tusinan verran todisteita”). Todiste on mielestäni sana, joka korostaa 

löydön oikeellisuutta, toisin sanoen todistaa pentakvarkit oikeaksi. Tässä yhteydessä siis 

korostuu pentakvarkin olemassaoloa puoltavien ”lopputulosten” oikeellisuus. Toisaalta on 

otettava huomioon, että samassa kohdassa käytetään myös ilmaisua ”jälkiä”, eli jääneitä 

merkkejä, viitatessa niihin tutkimusryhmiin, jotka eivät nähneet pentakvarkkia. Tällöin 

pentakvarkin havainneiden oleminen oikeassa korostuu tekstissä. Nimittäin antaahan sanan 

”todiste” käyttö paljon vakuuttavamman kuvan ”lopputuloksen” oikeellisuudesta kuin sana 

”jälki”. Kuitenkin on huomioitava, että teksti myös nostaa esille sen, että viimeisimmässä 

kokeessa niitä ei nähty. Tällä tavoin tekstin kirjoittaja korostaa niiden, jotka eivät ole 

havainneet pentakvarkkia, saamaa ”lopputulosta” ja tulkintani mukaan täten kyseisen 

”lopputuloksen” oikeellisuuta. 

 

Kokonaisuudessaan teksti siis myös esittää japanilaisten ”lopputuloksen” siten, että vaikka 

myöhemmin löytyi heidän löytöään tukevia tuloksia, ”tutkimuksissa” saatiin myös 

vastakkaisia tuloksia. Nimittäin esimerkiksi viimeisimmässä tutkimuksessa niitä ei havaittu. 

Tähän viimeiseen tutkimukseen viitataan myös tekstin lopussa, jossa sanotaan: 

 

                                                 
217 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 405.  
218 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 458. 
219 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 147. 
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Kansainvälinen joukko tutkijoita, joka käyttää itsestään nimeä GLAS, halusi varmistaa pentakvarkin 

olemassaolon. He ampuivat nestemäistä vetyä suurenergisillä fotoneilla Thomas Jeffersonin kansallisella 

hiukkaskiihdyttimellä Virginiassa Yhdysvalloissa. Jälkiä pentakvarkeista ei löytynyt, vaikka koe oli 

samanlainen kuin saksalaiskoe, jossa niitä oli aikaisemmin nähty. 

 

Ensimmäisen ja toisen virkkeen välillä on viittaussuhde pronominin ”he” käytön myötä, 

mikä on jo aikaisemmin todettu. Kuitenkin on luonnollisempaa ajatella toisen virkkeen 

alkavan ilmauksella ”tämän vuoksi”. Ilmaus on kysymykseen ”miksi” vastaava adverbiaali, 

jonka seurauksena virkkeiden väliin syntyy kausaalinen tehostus. Täten teksti esittää 

GLASin osallistumisen siten, että ryhmän tarkoituksena oli ratkaista kysymys pentakvarkin 

olemassaolosta. Toisaalta, koska GLAS halusi varmistaa pentakvarkin olemassaolon, se 

toimi tietyllä tavalla. Viimeisen virkkeen alkuun voi kuvitella kirjoittajan suhtautumista 

kuvaavan adverbiaalin ”kuitenkaan”, jolloin virkkeestä tulee sitä edeltävän vastakkainen 

lisäys. Tämä lisäys kertoo sen, ettei merkkejä pentakvarkista löydetty. Sanastollisen 

yhtenevyyden avulla, sanan GLAS toistamisen avulla, tekstin alku, voidaan näiden kohtien 

tulkita viittaavan samaan asiaan. Lisäksi nimenomaan tekstin alussa viitataan GLASin 

kokeen olevan uusin. Kyseisessä kohdassa sanotaan: ”Uusimmassa ja tarkimmassa 

kokeessa, kansainvälisessä GLAS-tutkimuksessa - -.” Toisen lauseen alkuun voi tulkintani 

mukaan lisätä konjunktion ”eli”. Tällöin toinen lause olisi ensimmäisen selventävä 

täsmennys, joka tarkentaa mikä uusin koe on. 

 

Kysymykseen pentakvarkin olemassaolosta viitataan myös tekstin lopussa: 

 

Miksi niin moni tutkijaryhmä on havainnut pentakvarkin jälkiä, jollei sitä kerran ole olemassa? Olisiko 

kyse ’sitä näkee, mitä etsii’ – ilmiöstä? Ehkä pentakvarkin olemassaolo ratkeaa, kun Virginiassa 

tehdään seuraava koe sen etsimiseksi myöhemmin tänä vuonna. 

 

Ensimmäisen virkkeen toinen lause alkaa konjunktiolla ”jollei”, jolloin kyseessä on 

vastakkainen lisäys. Tällöin pentakvarkin olemassaoloa puoltavat ”lopputulokset” 

merkityksellistyvät vääriksi, koska sitä ei ole olemassa. Kategoria olemassa (”olla olemassa” 

ja ”olemassaolo”) on tärkeä, koska molemmat viittaavat jonkin olemassa olemiseen.220 

Toinen virke voi tulkintani mukaan alkaa konjunktiolla ”ja”. Tällöin kyseessä on uutta 

tietoa lisäävä samansuuntainen lisäys. Täten edellä mainitut ”lopputulokset” lisäksi 

                                                 
220 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 371, 373. 
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merkityksellistyvät sellaisiksi, että niissä on haluttu nähdä pentakvarkki. Kolmas virke on 

toisessa lauseessa olevan konjunktion ”kun” perusteella ajallinen tehostus. Täten virke 

kokonaisuudessaan merkityksellistää olemassaoloa siten, että kun koe tehdään, saadaan 

vastaus kysymykseen pentakvarkin olemassaolosta. Tärkeitä kategorioita tässä yhteydessä 

ovat ratketa (”ratkeaa”) ja etsiminen (”etsimiseksi”). ”Ratketa” merkitsee tässä yhteydessä 

ratkaisun saamista,221 eli vastausta kysymykseen. ”Etsiminen” taas on nominalisaatio, joka 

piilottaa tekijät. Täten lukijalle ei selviä, kuka viimeisen kokeen tekee. Verbi ”etsiä”, johon 

nominalisaatio mitä ilmeisemmin perustuu, tarkoittaa muun muassa jonkin näkymään 

saamisen koettamista.222 Täten tekstiä voidaan tulkita siten, että kokeella selviää kysymys 

siitä, että ovatko pentakvarkin löytäneet nähneet vain mitä ovat halunneet. Tulkitsen tekstiä 

näin siksi, että ajallinen tehostus seuraa nimenomaan viimeistä kysymystä. Toisaalta tekstiä 

voi tulkita myös siten, että kokeella koetetaan vain ratkaista kysymys pentakvarkin 

olemassaolosta. 

 

Huomionarvoista kuitenkin on, että aina kun tekstissä nostetaan esille kysymys siitä onko 

pentakvarkkia olemassa vai ei, japanilaisten olemassaoloa puoltavaa ”lopputulosta” ei 

koskaan aseteta vastakkain uusimman, GLASin saavuttaman ”lopputuloksen” kanssa. Sen 

sijaan heidät asetetaan vastakkain nimettömien tutkimusryhmien kanssa, jotka eivät ole 

saaneet samanlaisia todisteita. Huomionarvoista onkin myös se, että ilmaus ”niitäkin 

tutkimusryhmiä” ei kerro tarkemmin, keitä tutkimusryhmissä on. Sen sijaan GLASin 

tutkimukset asetetaan vastakkain saksalaisen tutkimusryhmän kanssa, joka on myös 

havainnut pentakvarkin. Tämä käy ilmi ensinnäkin edellä lainatussa tekstin kohdasta, jossa 

viitataan GLASin halunneen varmistaa kyseisen asian olemassaolo. Viimeisen virkkeen, 

”Jälkiä pentakvarkeista ei löytynyt, vaikka koe oli samanlainen kuin saksalaiskoe, jossa niitä 

oli aikaisemmin nähty”, toinen lause on konjunktion ”vaikka” perusteella vastakkainen 

lisäys, joka asettaa vastakkain nimenomaan GLASin ja saksalaiskokeen. Sama 

vastakkainasettelu on huomattavissa lauseessa: ”GLASin tulokset ovat 50 kertaa niin 

tarkkoja kuin saksalaiskokeen - -.” Huomionarvoista on, että näihin ”tutkimuksiin” 

viitatessa saadaan ”tekijöistä” tietää muutakin kuin se, että kyseessä on ”tutkimusryhmä”. 

Ilmauksilla ”muun muassa Saksassa” ja ”saksalaiskoe” selviää toisen ”tutkimusryhmän” 

olevan saksalainen. GLASiin viitattaessa taas kerrotaan ”tutkimusryhmän” olevan 

kansainvälinen. Nimittäin siinä kohdassa, jossa kerrotaan GLASin halusta varmistaa 

                                                 
221 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 667. 
222 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 164. 
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pentakvarkin olemassaolo, ensimmäisen virkkeen keskellä oleva lause alkaa 

viittauspronominilla ”joka”. Lause itsessään on selventävä täsmennys. Tämä täsmennys 

tarkentaa lukijalle, että minkä niminen joukko tämä kansainvälinen joukko on. Myös tekstin 

alussa GLASin todetaan olevan kansainvälinen. Toisaalta, vaikka uusinta ja japanilaisten 

”lopputulosta” ei aseteta suoraan vastakkain, ne kuitenkin esitetään tekstissä vastakkaisina 

tuloksina. Nimittäin, koska japanilaisten saama tulos on tekstin mukaan pentakvarkin 

olemassaolon vahvistava ”lopputulos”, ja koska saksalaiset päätyivät samaan tulokseen, 

japanilaisten ”lopputulos” representoidaan uusimman tiedon valossa vääränä tuloksena. 

 

Edellä on saksalaisista kerrottaessa viitattu siihen, että japanilaisilla on myös tukijoita. 

Ensimmäisessä kohdassa, joissa nimettömät ”tutkimusryhmät” asetetaan japanilaisten 

kanssa vastakkain, tuodaan esille myös” tutkimusryhmiä”, jotka ovat päätyneet japanilaisten 

kanssa samaan ”lopputulokseen”. Kuitenkin ilmaus ”moni muukin tutkimusryhmä” ei 

kerro keitä nämä muut pentakvarkin havainneet ovat. Täten, saksalaisia lukuun ottamatta, 

japanilaisten kanssa samaan ”lopputulokseen” päätyneiden ryhmien identifiointi jää 

epämääräiseksi. 

 

Tekstissä ”lopputulos” siis esitetään eräänlaisena päätelmänä, jota tavoiteltiin tietoisesti. 

Täten se oli joko toivottu tai tarkoitettu. Toisaalta se oli myös muiden tutkijoiden 

”toimintaan” vaikuttava asia. Lisäksi tekstissä esitetään, että vaikka muissa tutkimuksissa 

saatiin japanilaisten tuloksia tukevia todisteita, myös vastakkaisia todisteita löytyi. Tämän 

vastakkain asettelun kautta japanilaisten esitetään olevan väärässä ainakin uusimpien 

tutkimustulosten valossa. Huomionarvoista kuitenkin on, että pentakvarkin olemassaolo 

esitetään myös asiana, jonka olemassaoloa ei ole vielä ratkaistu. Tosin tässäkin yhteydessä 

tekstistä on tulkittavissa merkitys, jonka mukaan näyttää siltä, että sen löytäneet ovat 

väärässä ja nähneet sitä mitä ovat halunneet nähdä. Huomionarvoista on, että tekstissä 

käytetään näistä muista ”tutkimusryhmistä” ilmaisuja, joista ei voi päätellä mitään siitä, että 

keitä tai minkä maalaisia tutkijat ovat. GLASista ja saksalaisesta ”tutkimusryhmästä” 

käytetyistä ilmauksista voidaan päätellä hieman enemmän. Kuitenkaan näistä ilmauksista ei 

voi tulkita sitä, että keitä ryhmässä itse asiassa on. Tämä teksti on myös ainoa, jossa 

japanilaiset representoidaan osana tieteellistä kiistaa, vaikka japanilaisten esittäminen 

väärässä olevina esiintyy myös muualla aineistossa. 
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Tekstissä ”Mammutintekijät taas liikkeellä”223 representoidaan kahta ”lopputulosta”, joista 

jälkimmäiseen liittyy samanlaisia negatiivisia merkityksiä kun edeltävän tekstin 

”lopputulokseen”. Ensimmäiseen ”lopputulokseen” viitataan kerrottaessa Iridanin 

kaksikymmentä vuotta kestäneistä ”tutkimuksista”:” – Olen 20 vuotta kehittänyt 

lisääntymistekniikoita sukupuuton partaalla olevien eläinlajien pelastamiseksi.” Tähän 

”lopputulokseen” liittyen tekstistä löytyy siis kategoria lisääntymistekniikat 

(”lisääntymistekniikoita”). Termillä ”lisääntyä” viitataan muun muassa uusien 

eläinyksilöiden syntymiseen saman lajin vanhemmista yksilöistä.224 Tämä merkitys on 

lähinnä tekstin mukaista merkitystä, sillä tekniikoiden avulla Iridani pyrkii tuottamaan 

sukupuuton partaalla olevien eläinlajien jälkeläisiä. Kuitenkin termi on epämääräinen, 

jolloin lukijalle jää epäselväksi se, että mitä nämä tekniikat itse asiassa ovat. 

Huomionarvoista on, että tekniikoita on useita. Lisäksi huomionarvoista on, että tekstissä 

käytetään ilmaisua ”olen - - kehittänyt”. Täten tekstiä voidaan tulkita siten, että Iridani yhä 

kehittää tekniikoita tai että hän kehittää eteenpäin jo olemassa olevia. Täten ensimmäinen 

”lopputulos” esitetään siten, että kyse on kehitetyistä tekniikoista, joilla tuotetaan jälkeläisiä 

ja joiden kehittäminen jatkuu yhä. 

 

Toinen ”lopputulos” liittyy mammutteihin. Tekstissä sanotaan: 

 

Japanin maineikkaan Kinkin yliopiston geneetikko Akira Iridani suuntaa kesällä Siperiaan. Tarkoitus 

on sama kuin lukuisilla aiemmilla reissuilla: löytää ikiroudasta mammutti, josta saadaan talteen spermaa 

tai hyväkuntoista dna:ta. 

 

Iridani on jo vuosikymmenen kaavaillut esihistoriallisten jättien palauttamista maapallolle - -. Pienen 

hiljaiselon jälkeen ajatus on ottanut uutta tulta Japanissa menossa olevasta Expo 2005 -

maailmannäyttelystä. Sen vetonaulaksi on noussut toissa vuonna Siperiasta kaivettu Yukagir-mammutti 

 

Näissä kappaleissa tärkeä kategoria on ensinnäkin mammutti (”mammutti”). Toinen tärkeä 

kategoria on (”kaavaillut”). Viimeksi mainitulla sanalla viitataan muun muassa alustavaan 

suunnitteluun tai hahmotteluun. 225 Kyse on siis alkuasteella olevasta suunnittelusta. 

 

                                                 
223 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005.  
224 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 86. 
225 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 426. 
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Seuraavaksi on syytä kiinnittää huomiota tekstin koherenssiin. Tässä yhteydessä on 

tärkeintä huomata koherenssi, joka muodostuu ensimmäisen kappaleen viimeisen virkkeen 

ja toisen kappaleen ensimmäisen virkkeen välille. Kyseessä on implisiittinen suhde, sillä 

toisen kappaleen alkuun voi lisätä kirjoittajan suhtautumista kuvastavan adverbiaalin 

”nimittäin”. Tällöin kyseisestä virkkeestä tulee selventävä täsmennys, joka kertoo syyn 

Iridanin matkoille. Toisaalta tämän täsmennyksen kautta lukija ymmärtää, että 

varhaishistoriallisella isolla asialla viitataan mammuttiin. ”Esihistorialliset jätit” on metafora 

ja lisäksi yksi tärkeä kategoria tekstissä (”esihistoriallisten jättien”). Sanalla ”esihistoria” 

tarkoitetaan esimerkiksi aikaa, jolta ei ole olemassa kirjallisia tietoa, varhaishistoriaa tai esi- 

tai alkuvaihetta. Sanalla ”jätti” taas viitataan jättiläiseen ja ”jättiläisellä” itsessään muun 

muassa johonkin isoon asiaan226. Metaforan merkitys on siis tällainen: varhaishistoriallinen 

iso asia, eli kuten koherenssia tutkimalla selviää, mammutti. Täten toinen tekstissä esille 

tuotu ”lopputulos” esitetään varhaisvaiheessa olevana suunnitelmana palauttaa mammutit 

maapallolle. Toisaalta lukija voi tulkita tekstiä myös siten, että suunnitelmissa ollaan jo 

pitkällä. Nimittäin, kuten ”tutkimuksen” representaatiota analysoitaessa tuli jo esille, 

lisääntymistekniikoita ja mammutteja koskevat tutkimukset liitetään tekstissä yhteen. Täten 

tekstiä voidaan tulkita myös siten, että Iridani on suunnitelmissaan jo pitkällä. 

 

Tähän ”lopputulokseen” liittyen tekstistä löytyy kuitenkin muita merkityksiä. Teksti jatkuu 

suunnitelmista kertovan kohdan jälkeen seuraavalla tavalla: ”Pienen hiljaiselon jälkeen 

ajatus on ottanut uutta tulta Japanissa menossa olevasta Expo 2005 -maailmannäyttelystä. 

Sen vetonaulaksi on noussut toissa vuonna Siperiasta kaivettu Yukagir-mammutti.” Toinen 

virke on ellipsi, jossa on jätetty toistamatta ilmaisu ”esihistoriallisten jättien palauttamisesta 

maapalolle”. Kuitenkin merkityksellistämisen kannalta on luonnollisempaa lisätä virkkeen 

alkuun aikaa kuvaava adverbiaali ”nyt”, jolloin virkkeestä tulee ensimmäisen virkkeen 

ajallinen tehostus. Ensimmäinen tärkeä kategoria tässä yhteydessä on metafora uutta tulta 

(”uutta tulta”). Ilmaisu ”Ajatus otti tulta” viittaa siihen, että ajatus ”sai kannatusta tai johti 

toimiin”.227 Täten Iridanin suunnitelma on saanut joko uutta kannatusta tai johtanut uusiin 

toimiin. Molemmat merkitykset ovat tässä yhteydessä hyväksyttäviä, koska tekstin alussa 

kerrotaan Iridanin jälleen matkustavan Siperiaan. Täten tekstin mukaan hänen ajatuksensa 

on saanut sekä kannatusta että johtanut konkreettisiin toimiin. Teksti jatkuu seuraavilla 

virkkeillä: 

 

                                                 
226 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 157, 414 – 415. 
227 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 363. 
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Kadonneitakin voidaan palauttaa henkiin, kun vain löydetään sopiva sperman tai perimäaineksen 

luovuttaja, Iridani perustelee hankettaan, joka on maailmalla herättänyt myös kritiikkiä. Arvostelijoiden 

mielestä mammutteja ei pidä havitella takaisin, koska meillä ei ole niille edes sopivaa elinympäristöä. 

 

Tässä tärkeät sanastokategoriat liittyvät epävarmuuteen. Ensimmäinen kategoria on voi 

palauttaa (”voidaan palauttaa”) ja toinen kategoria on hanke (”hankettaan”). Täten Iridanin 

”lopputulokseen” liitetään tekstissä paljon epävarmuutta. Ensinnäkin sana ”voida” 

merkitsee sitä, että ”jokin on mahdollista” Toisaalta sanalla viitataan myös sanoihin ”kyetä”, 

”pystyä” tai ”saattaa”.228 Toisin sanoen tekstin sanavalinta merkityksellistää palauttamisen 

siten, että se on mahdollista mutta toteutuminen ei ole varmaa. Toisaalta sana ”hanke” 

merkitsee muun muassa aietta, aikomusta, suunnitelmaa tai yritystä.229 Lähimmät 

merkitykset tässä yhteydessä ovat kolme ensiksi mainittua. Nimittäin tekstistä ei käy ilmi, 

että Iridani olisi yrittänyt henkiin palauttamista. Huomionarvoista kuitenkin on, että kaikki 

merkitykset viittaavat vain siihen, että jotakin on ajateltu tehdä. Ne eivät viittaa siihen, että 

jotakin tehdään. Toisin sanoen tekstissä esitetään, että mammuttien palauttaminen 

maapallolle on epävarmaa. Lisäksi on syytä vielä kiinnittää huomiota ilmaisuun ”voidaan 

palauttaa”, joka on passiivi. Verbimuoto ei paljasta tekijää. Täten palauttaminen on jotakin 

sellaista, joka ei liity tiettyyn henkilöön. Kuitenkin, koska tekstissä viitataan Iridaniin, tekstiä 

on luonnollisempaa tulkita siten, että nimenomaan Iridani itse yrittää palauttamista.  

 

Viimeisen virkkeen alun koherenssia on analysoitu aikaisemmin. Tässä yhteydessä tärkein 

on ensinnäkin lauseen ”Iridani perustelee hankettaan” suhde edeltävään lauseeseen. Lause 

on sitä edeltävän lauseen selventävä täsmennys, joka tarkentaa ketä on lainattu. Kappaleen 

koherenssi tuo esille sellaisen merkityksen, että hankkeella on myös vastustajia. Toisaalta 

kohdasta selviää myös se, miksi hanketta vastustetaan. Lausetta seuraava lause alkaa 

viittauspronominilla ”joka”, jolloin lause viittaa edeltävään lauseeseen. Kuitenkin 

koherenssin näkökulmasta lauseessa oleva, kirjoittajan suhtautumista ilmaiseva adverbiaali 

”myös” on tärkeämpi. Se tekee lauseesta samansuuntaisen lisäyksen. Lisäys taas tuo esille 

kirjoittajan halun kertoa, että hankkeella on tukijoiden lisäksi vastustajia. Seuraava virke on 

implisiittisessä suhteessa edeltävään lauseeseen, sillä se voisi tulkintani mukaan alkaa myös 

kirjoittajan suhtautumista ilmaisevalla adverbiaalilla ”nimittäin”. Täten kyseinen virke on 

edeltävän lauseen selventävä täsmennys. Tämä täsmennys kertoo miksi kritiikkiä on 

syntynyt. Viimeisellä virkkeellä on myös implisiittinen suhde sitä edeltävään virkkeeseen. 

                                                 
228 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 609. 
229 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 212. 
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Virke voisi alkaa konjunktiolla ”koska”. Tällöin se olisi kausaalinen tehostus edeltävälle 

virkkeelle, jolloin tekstin merkitys olisi tällainen: meillä ei ole mammuteille sopivaa 

elinympäristöä, koska Siperia ei ole samanlainen kuin ennen. Tässä yhteydessä tärkeä 

kategoria on havitella takaisin (”havitella takaisin”). Sana ”havitella” merkitsee muun 

muassa tavoittelemista.230 Toisin sanoen tekstin loppu on merkitykseltään tällainen: 

Mammutteja ei pidä tavoitella, koska Siperian ollessa erilainen kuin ennen meillä ei ole 

sopivaa elinympäristöä niille. Sitä, minkälainen sopiva elinympäristö olisi, ei tekstissä tuoda 

esille. Sanakategoriat osoittavat myös sen, että Iridanin hankkeella on vastustajia. Kategoriat 

”kritiikki” (”kritiikkiä”) ja arvostelijat (”arvostelijoiden”) ovat tärkeitä, sillä ne nostavat esille 

kyseisen vastustuksen. Huomionarvoista on, että hankkeen vastustajat, samoin kuin tukijat, 

identifioidaan tekstissä epämääräisesti. Vastustajiin viitataan vain edellä mainituilla 

ilmaisuilla. Tukijoihin taas viitataan tekstissä vain siten, että idea mammuttien 

herättämisestä on saanut ”uutta tulta”. 

 

Täten toinen lopputulos esitetään suunnitelmana palauttaa mammutti maapallolle. 

Kuitenkin tähän suunnitelmaan liitetään epävarmuutta sen suhteen, että tapahtuuko niin 

koskaan tai onnistutaanko siinä. Iridani taas tulkintani mukaan esitetään tekstissä 

mammuttien palauttajana. Toisaalta tekstissä esitetään myös, että hanke on saanut uutta 

kannatusta ja sen eteen on tehty uusia toimia. Toisaalta tekstissä esitetään myös, että 

hankkeella on myös vastustajia. Hankkeen vastustaminen näyttää painottuvan hankkeen 

esittämisessä, koska vastustajiin viitataan selkeämmin hankkeen tukijoihin. Toisaalta, koska 

mammuteille ei ole vastustajien mukaan enää olemassa sopivaa elinympäristöä Siperiassa, 

hanke esitetään myös arveluttavana. Tätä tulkintaa selventää se, mitä Fiske sanoo kulttuurin 

käsityksistä liittyen tieteeseen. Hänen mukaansa kulttuurissamme tiedettä voidaan pitää 

pahana, koska se on etääntynyt luonnosta.231 Toisaalta Iridanin toiminta voidaan nähdä 

myös luonnonlakien rikkomisena, koska hän yrittää herättää jo sukupuuttoon kuolleita 

eläimiä henkiin. Tällainen esimerkki luonnonlakien rikkomisesta ja niiden vaarallisista 

seurauksista löytyy myös elokuvasta Jurassic Park, jossa dinosaurukset on herätetty henkiin 

uuden huvipuiston tähdiksi.232 Tällainen arveluttava, jopa uhkaava, representaatio on 

tutkimusaineiston ainut, vaikka myös tekstissä ”Maido-kun kuuhun 2015” 233 toimitaan 

toisin kuin on suositeltu. 

 

                                                 
230 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 227. 
231 Fiske1993, 120. 
232 Frayling 2006, 209. 
233 ”Maido-Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 8.6.2010. 
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Sen sijaan tekstissä ”Muisti alkaa kirkastua”234 ”lopputulos” esitetään positiivisena asiana. 

Tekstissä sanotaan: 

 

Viimeisin tieto kertoo, että uudet neuronit vaivat toimia myös hippokampuksen siivouspartiona. Tätä 

esittää Japanin Toyaman yliopiston neorotutkija Kaoru Inokuchi. 

 

Kun rotilta estetään neurogeneesi, muistot jäävät kieppumaan niiden hippokampukseen. Ne löytyvät sieltä 

vielä kuukauden kuluttua, kun ne normaalioloissa ovat viimeistään tuolloin siirtyneet aivokuorelle. 

Havainto vihjaa, että nuoret neuronit toimivat kuin tehokas sihteeri - -. 

 

Tekstin representoiman ”lopputuloksen” selville saamiseksi tekstiä on analysoitava 

koherenssin näkökulmasta. Ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke ja toisen kappaleen 

kolmas ja neljäs virke ovat tässä yhteydessä tärkeitä. Ensimmäisen virkkeen kahta lausetta 

sitoo toisiinsa konjunktio ”että”. Jälkimmäinen lause on selventävä täsmennys, joka kertoo 

mikä viimeisin tieto on, eli mikä on saavutettu ”lopputulos”. Sanastollinen yhtenevyys sitoo 

virkkeen toisen kappaleen loppuun, sillä sanan ”siivouspartiona” alkuosa toistuu 

lainauksessa verbimuodossa ”siivoavat”. Tällöin tekstiä voi tulkita siten, että kyseisen 

kappaleen lopussa viitataan myös ”lopputulokseen”. Toisaalta koherenssi viimeisen lainatun 

virkkeen ja sitä edeltävän virkkeen välillä osoittaa, että molemmissa kerrotaan 

”lopputuloksesta”. Havainnosta kertova virkkeen alku jatkuu konjunktiolla ”että” alkavalla 

lauseella. Kyseinen lause on selventävä täsmennys, joka tarkentaa mitä havainto vihjaa. 

Kyseinen lause siis tuo esille neuronien käyttäytymisen. Tämän edemmäs tekstiä ei tarvitse 

analysoida, sillä tutkimuksen kannalta ei ole kiinnostavaa tietää mitä neuronit tekevät.  

 

Kuitenkin ilmaisu ”viimeisin tieto” on kiinnostava. Kategoria tieto (”viimeisin tieto”) on 

tässä tärkeä. Sanalla ”tieto” on kaksi merkitystä, jotka ensi silmäykseltä näyttävät molemmat 

sopivat tekstiin. Ensinnäkin sillä voidaan viitata muun muassa jostakin selvillä olemiseen ja 

tosiasioiden tuntemiseen. Toisaalta sillä voidaan viitata todellisuuteen tai tosiasioihin 

perustuvaan käsitykseen jostakin.235 Huomionarvoista on, että ensimmäisessä merkityksessä 

asiat tunnetaan tai niistä ollaan selvillä, toisin sanoen niistä ollaan varmoja. Toisessa 

merkityksessä korostuu epävarmuus, koska kyseessä on käsitys jostakin. Tämä merkitysten 

vivahde-ero on muistettava analysoitaessa muita kategorioita. Toinen tärkeä kategoria on 

                                                 
234 Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua” (art.). Tiede 9.3.2010. 
235 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 314. 
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”vihjata”(”vihjaa”).”Vihjata” merkitsee muun muassa jostakin vihiä antamista.236 Toisin 

sanoen se esimerkiksi merkitsee eräänlaista viittausta siihen miten asiat ovat. 

Huomionarvoista tässä yhteydessä myös on se, että sanaa käytettään silloin, kuin tekstissä 

sanotaan havainnon vihjaavan jotain. Tällöin ”lopputulos” esitetään havainnon pohjalta 

tehtynä. Kolmas tärkeä kategoria on esittää (”esittää”). ”Esittää” merkitsee muun muassa 

samaa kuin ”selostaa” tai ”ehdottaa (virallisesti)”.237 Sopivamman merkityksen 

selvittämiseksi on syytä analysoida edellisessä virkkeessä käytettyä ilmaisua ”voivat toimia”. 

Sana ”voida” itsessään merkitsee muun muassa sitä, että jokin on mahdollista,238 jolloin 

sanan ”esittää” ehdottamiseen viittaava merkitys on luonnollisempi. Nämä merkitykset, 

kuten sanan ”vihjata” merkitys, korostavat tietynlaista epävarmuutta, joten tässä yhteydessä 

myös sanan ”tieto” käsitystä korostava merkitys on todennäköisesti lähempänä tekstin 

aiottua merkitystä Täten ”lopputuloksen” oikeellisuus, havainnosta tehty päätelmä, 

esitetään hieman epävarmana. 

 

”Viimeisin” on myös aikaan viittaava adverbiaali, jolloin lainauksen ensimmäinen virke 

kokonaisuudessaan on ajallinen tehostus. Tekstistä ei selviä minkä lauseen tai virkkeen 

ajallinen tehostus on kyseessä. Kuitenkin ilmaisu itsessään merkityksellistää ”lopputulosta” 

siten, että se on osa ”lopputulosten” ketjua. Tämän vuoksi tekstiä on analysoitava 

kokonaisuudessaan tarkemmin. Sen alussa sanotaan: ”Uusiutuville neuroneille piti löytää 

syy, syntymekanismi ja toimenkuva. Nyt 12 vuotta myöhemmin moni palanen on 

loksahtanut paikalleen - -.” Sana neuronit eri muodoissaan toistuu sekä tässä että 

japanilaisen Inokuchin ”lopputuloksesta” kerrottaessa, minkä takia kohdat liittyvät 

sanastollisen yhtenevyyden perusteella yhteen. Kun Inokuchin ”lopputuloksen” kohdalla 

viitataan neuroneiden toimintaan, se yllämainitun lainauksen yhteydessä merkityksellistyy 

neuroneille löydetyksi toimenkuvaksi. Toisaalta tekstissä mitä ilmeisemmin viitataan muihin 

löydettyihin nuorien neuronien toimenkuviin. Sana ”neuronit” toistuvat näissäkin kohdissa, 

joten sanastollinen yhtenevyys sitoo kohtia yhteen.239 

 

                                                 
236  Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 567. 
237 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 160. 
238 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 609. 
239 Tekstissä näihin toimenkuviin viitataan jo ennen Inokuchin ”lopputuloksesta” kertomista. Ensinnäkin 
aiheesta kirjoitetaan ytimekkäästi:  
 
Mitä ilmeisemmin nuoret neuronit ovat enemmän kuin varamiehistö, joka vain uusii ja korjaa hermoverkkoa. Niitä tarvitaan 
ainakin paikkatiedon käsittelyssä, omaksunnassa ja varastoinnissa - -.  
 
Lisäksi toimenkuvaan viitataan myöhemmin myös näin: ”Ainakin hermostomallissa uudet neuronit siis 
päivittävät tapahtumia - -.” Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua”( art.). Tiede 9.3.2010. 
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Kokonaisuudessaan Inokuchin ”lopputulos” siis esitetään hieman epävarmana, havaintoon 

perustuvana päätelmänä siitä, että nuoret neuronit toimivat tietyllä tavalla 

hippokampuksessa. ”Lopputulos” myös esitetään olevan osa ”lopputuloksista” 

muodostuvaa ketjua, joka on yksi selitys nuorien neuroneiden toimenkuvaan aivoissa. 

 

Toiseksi viimeinen ”lopputulosten” osalta analysoitava teksti on ”Pyörä matkalla 

museoon”240. Tekstin kahta representoitua ”lopputulosta” on syytä tulkita erillisinä, mutta 

silti toisiinsa liittyvinä. Ensimmäistä ”lopputulosta” tekstissä kuvaillaan näin: 

 

Japanilaiset ovat suunnitelleet voimalan, joka toimii automaattisesti kymmenen vuotta ja jota on melkein 

mahdotonta saada hajalle. Voimalan, nimeltään Rapid- L, salaisuus on kaikkien liikkuvien ja pyörivien 

osien puuttuminen. Mekaanisten sauvojen sijasta reaktoria säätävät nesteet ja kaasut.  

 

Kiinnostavinta on, että voimalan tavanomaisemmatkin osat ovat liikkumattomia. Tavallisen 

sähkögeneraattorin tilalla on lämpösähköelementti, joka muistuttaa ulkonaisesti aurinkokennoa – valon 

sijasta elementti vain muuttaa sähköksi lämpöä. 

 

Reaktorissa lämmön tuo elementteihin nestemäinen metalli, jota pumpataan magnetohydrodynaamisella 

pumpulla. 

 

Lainauksen ensimmäisestä virkkeestä selviää, että ensimmäinen ”lopputulos” on voimala. 

Täten se myös kategoriana on tärkeänä. Sana esiintyy tekstissä muodoissa ”voimalan” ja 

otsikossa sanan ”ydinvoimalasta” lopussa. Kuten jo ”tutkimuksen” representaatiota 

analysoitaessa tuotiin esille, kyseessä on suunnitelma voimalasta. Huomionarvoista on myös 

se, ettei suunnitelman toteuttamista mainita. Nimittäin tekstissä sanotaan vain, että ” 

Japanilaiset ovat suunnitelleet”. Tekstiä tarkemmin analysoimalla selviää kuitenkin, että 

tähän voimalaan liittyy paljon enemmän merkityksiä.  

 

”Lopputuloksen” analysointia jatketaan koherenssin tutkimisella. Toisen virkkeen toinen 

lause voi tulkintani mukaan alkaa konjunktiolla ”eli”, jolloin lause itsessään on ensimmäisen 

virkkeen selventävä täsmennys. Tämä täsmennys antaa voimalalle nimen. Täten tärkeä 

sanakategoria on myös Rapid-L (”Rapid-L”).  

 

                                                 
240 Rantanen, ”Pyörä matkalla museoon” (art.). Tiede 11.5.2010. 
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Toisaalta voimala myös esitetään itsestään toimivana. Tämän osoittaa tekstin koherenssin ja 

sanojen merkitysten tutkiminen. Lainauksen ensimmäisen virkkeen toinen lause alkaa 

voimalaan viittaamalla pronominilla ”joka”, joten virkkeen loppuosa on kokonaisuudessaan 

sen alkua selventävä täsmennys. Täsmennys tarkentaa minkälaisesta voimalasta on kysymys, 

eli tuo ensinnäkin esille voimalan automaattisuuden. Tärkeä sanakategoria tässä yhteydessä 

on siten automaattinen (”automaattisesti”). ”Automaattinen” merkitsee muun muassa 

”itsestään ilman jatkuvaa säätöä, ohjausta tai muuta sellaista toimivaa”.241 Tähän liittyen 

lainauksen viimeisessä virkkeessä oleva sana ”pumpataan” on huomionarvoinen esimerkki 

voimalan toimintaan liittyvistä sanakategorioista. Sanakategoria itsessään on pumpata. 

Tekstissä sanasta käytetty muoto on nominalisaatio, jolloin tekstistä ei selviä kuka tai mikä 

pumppaa nestemäistä metallia. Kuitenkin, koska voimalan kerrotaan olevan automaattinen, 

on selvää, että pumppaajia ei tarvitse mainita tekstissä. Nimittäin tekstin tulkinnan 

perusteella oletan, että voimalan ollessa automaattinen pumppaajia ei ole. 

 

Toisaalta tekstissä kiinnitetään paljon huomiota voimalan osiin, kuten esimerkiksi 

lainauksen toinen virke kokonaisuudessaan osoittaa. Toinen virke voisi tulkintani mukaan 

alkaa konjunktiolla ”ja”, jolloin virke olisi kokonaisuudessaan sitä edeltävän virkkeen 

implisiittinen lisäys. Se antaa tekstiin voimalaan liittyen uuden merkityksen antamalla uutta 

tietoa sen osiin liittyen. Toisin sanoen lisäys tuo esille osien liikkumattomuuden. Tärkeä 

kategoria tekstissä on täten myös osat (”liikkuvien ja pyörivien osien” ja 

”tavanomaisemmatkin osat”). Sana ensinnäkin toistuu lainauksen neljännessä virkkeessä. 

Täten näissä kahdessa virkkeessä olevat ilmaisut ”salaisuus” ja ”kiinnostavinta” ovat 

tärkeitä ”Salaisuus” viittaa tässä yhteydessä johonkin tarvittavaan olennaiseen tietoon.242 

Vastaavanlainen ilmaus on esimerkiksi ”hyvän kunnon salaisuus”. Tulkintaani sanan 

merkityksestä tässä yhteydessä tukee se, mitä tekstissä halutaan kertoa. Tarkoituksena on 

välittää lukijalle tieto siitä, että erikoisinta voimalassa on ”liikkuvien ja pyörivien osien 

puuttuminen”. Myös sana ”kiinnostavinta” viittaa voimalan erikoisuuteen. ”Kiinnostava” 

merkitsee mielenkiintoista ja kiintoisaa.243 Superlatiivimuodon244 käyttö tekee osien 

liikkumattomuudesta kaikkein mielenkiintoisimman seikan. Täten kyseinen muoto myös 

korostaa osien liikkumattomuuden tärkeyttä. 

 

                                                 
241 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 79. 
242 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 14. 
243 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 548. 
244 Superlatiivi merkitsee ominaisuuden suurinta määrää ilmaisevaa vertailuastetta. Kielitoimiston sanakirja, 
kolmas osa S - Ö, 178. 



 

80 

 

 

Näiden kahden kohdan, joissa viitataan voimalan salaisuuteen ja kiinnostavuuteen, 

koherenssia on myös syytä analysoida. Toista virkettä, jossa viitataan salaisuuteen, seuraava 

kolmas virke voi tulkintani mukaan alkaa ilmaisulla ”sillä ensinnäkin”, jossa ”sillä” on 

konjunktio. Tällöin virke on kokonaisuudessaan selventävä täsmennys, joka tarkentaa sen, 

mitä osia voimalasta puuttuu. Syy, miksi tulkitsen kyseisen virkkeen alkavan ilmauksella 

”sillä ensinnäkin”, johtuu siitä, että seuraavissa virkkeissä palataan jälleen reaktorin osiin 

tuomalla esiin samat asiat. Nimittäin lainauksen neljännessä virkkeessä tuodaan uudelleen 

esille osien liikkumattomuus. Tällöin on luonnollista tulkita tekstiä siten, että kyseistä 

virkettä seuraava virke, ”Tavallisen sähkögeneraattori tilalla on lämpösähköelementti - -”, 

alkaa ilmauksella ”sillä toiseksi”. Tässä virkkeessä ”sillä” on konjunktio ja 

kokonaisuudessaan virkkeen ensimmäinen lause on jälleen selventävä täsmennys edeltävän 

lauseen toiselle lauseelle, joka tarkentaa mitä voimalassa ei ole. Tekstissä siis tuodaan esille 

erilaisia esimerkkejä voimalassa olevista osista. Tällainen esimerkkien anto saa lukijan 

kiinnittämään huomiota entistä enemmän voimalan osiin. 

 

Toisaalta, jos yllä mainittujen kolmannen ja neljännen virkkeen suhde on kuvatunlainen, 

tällöin virkkeen, jossa viitataan voimalan kiinnostavuuteen, toinen lause voi tulkintani 

mukaan alkaa kirjoittajan suhtautumista kuvaavalla adverbiaalilla ”siis” näkyvissä olevan 

konjunktion ”että” sijaan. Tällöin kyseessä on sen lauseen, jossa ensimmäisen kerran 

viitataan osien liikkumattomuuteen, implisiittinen täsmennys. Toisessa lauseessa vain 

kuvaillaan lainauksen toisen virkkeen loppua toisin sanoin käyttämällä ilmaisua 

”tavanomaisetkin osat” ilmauksen ”kaikkien - - osien” sijaan. Tämän tulkinnan johdosta 

toisen kappaleen aloittava lause, ”kiinnostavinta on”, on implisiittisessä suhteessa sen 

jälkeiseen lauseeseen siten, että tulkintani mukaan lause alkaa ilmaisulla ”ja tämä”. Tällöin 

pronominilla ”tämä” viitataan edeltävän lauseen asiasisältöön. Toisaalta konjunktiolla ”ja” 

lauseesta taas tehdään implisiittinen samansuuntainen lisäys. Tällöin tekstiin syntyy jo edellä 

esille nostettu merkitys, jonka mukaan tavanomaistenkin osien liikkumattomuus on siinä 

kiinnostavinta. Kokonaisuudessaan virke siis pitäisi tulkintani mukaan kuulua näin: ”Siis 

voimalan tavanomaisemmatkin osat ovat liikkumattomia’, ja tämä ’on kiinnostavinta.” 

Tällainen koherenssin luonti myös kiinnittää huomiota voimalan osiin. 

 

Miksi osat ovat siis tekstin mukaan huomionarvoisia? Huomiota on kiinnitettävä niihin 

sanoihin ja ilmaisuihin, joita käytetään tekstissä viitattaessa voimalan osiin. Ensimmäinen 

sanakategoria on puuttua (”puuttuminen”), toinen sijasta (”sijasta”) ja kolmas tilalla (”tilalla 
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on”). ”Puuttua” merkitsee muun muassa jonkin puuttumista.245 ”Sijasta” taas pohjautuu 

sanalle ”sija”. Tekstissä olevassa muodossa ”sijalla” sitä käytetään partikkelimaisesti.246 

”Sijalla” taas merkitsee jonkin tilalla olemista.247 ”Tilalla” taas pohjautuu sanalle ”tila”. Myös 

tätä sanaa on tekstissä käytetty partikkelimaisesti viitaten edellä mainittuun ilmaukseen 

sijasta.248 Nämä kaikki ilmaukset luovat tekstin sellaisen merkityksen, että voimala eroaa 

muista, koska ensinnäkin siitä puuttuvat tietynlaiset, eli kuten lainauksesta näkyy, liikkuvat 

osat. Toisaalta siinä on osia tai muita asioita näiden tilalla. Voimalassa on nimittäin tekstin 

mukaan sähkögeneraattorin tilalla lämpösähköelementti. Lisäksi tekstin mukaan sen 

reaktoria säätävät nesteet ja kaasut mekaanisten sauvojen sijasta. 

 

Tekstissä tämä voimala esitetään myös osana erilaisia tulevaisuuden visioita. Tämän 

merkityksen olemassaolon osoittaminen aloitetaan analysoimalla jälleen tekstin alkua. 

Virkkeen loppuosassa oleva konjunktio ”ja” erottaa toisen ja kolmannen lauseen toisistaan 

sekä tekee kolmannesta lauseesta toisen samansuuntaisen lisäyksen. Lisäys antaa lisää tietoa 

voimalasta kertomalla, että sitä on melkein mahdotonta hajottaa. Tällöin voimalaan liittyen 

tekstiin syntyy uusi merkitys. Hajottaa (”saada hajalle”) on tässä yhteydessä tärkeä 

sanakategoria. ”Hajottaa” merkitsee muun muassa hajalle saamista,249 mikä tässä yhteydessä 

on aiottu merkitys, koska tekstissä viitataan laitteeseen. Huomionarvoista on, että tässä 

yhteydessä käytetään ilmaisua ”melkein mahdotonta”. Täten hajottaminen esitetään lähes 

mahdottomana, mutta kuitenkin mahdollisena asiana. Nimittäin ”melkein” merkitsee 

myönteisissä lauseyhteyksissä samaa kuin esimerkiksi lähes tai liki.250 Sanavalinnan 

tarkoituksena on viitata esimerkiksi siihen, ettei jokin ole ihan samanlainen kuin 

vertailukohtansa. Täten tekstissä voimalan toimivuuteen liitetään pieni varaus. Toisaalta 

voimala on sanastollisen yhtenevyyden avulla liitettävissä siitä kertovan kappaleen 

otsikkoon ”Voimalasta hullunvarma”. Tässä yhteydessä otsikossa tärkeä kategoria on 

metafora hullunvarma (”hullunvarma”). Metaforan lähin vastine taitaa olla ”idioottivarma”. 

Ilmaus merkitsee muun muassa sitä, että jokin ” - - toimii ehdottoman varmasti”.251 Tämä 

merkitys on lähinnä tarkoitettua, koska tekstissä viitataan voimalan toimimiseen. Voimalan 

esittäminen mahdollisesti hajoavana laitteena sekä otsikossa luotu merkitys aivan varmasti 

                                                 
245 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 603. 

246 Partikkeli merkitsee kieliopissa taipumatonta sanaa, joka ei toimi määritteenä tai saa määriteitä. 
Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 456.  
247 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 81. 
248 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 321. 
249 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 201. 
250 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 201. 
251 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 321. 
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toimivasta ydinvoimalasta on muistettava analysoitaessa japanilaisista kertovan kohdan 

suhdetta muuhun tekstiin. 

 

Tärkeä sanakategoria japanilaisten voimalasta kertovassa kohdassa tässä yhteydessä on 

muuttaa (”muuttaa”). Ensinnäkin se esiintyy samassa yhteydessä kun tekstin tulkinnan 

kannalta tärkeä ilmaisu ”sähköksi lämpöä”. Tämä sana ja ilmaisu esiintyvät sanojen 

”automaattisesti”, ”ydinvoimalasta” ja ”liikkuvien” lisäksi tekstin alussa, jossa visioidaan 

tulevaisuutta. Kohdassa sanotaan muun muassa: ”Automaattiset ydinvoimalat, joissa ei ole 

yhtään liikkuvaa osaa, muuttavat lämpöä suoraan sähköksi.” Sanastollinen yhtenevyys sitoo 

japanilaisten voimalasta kertovan kohdan yllä mainittuun kohtaan. Tähän liittyen on myös 

nostettava esille osiin liittyvä sana liikkuva (tekstissä muodossa ”liikkuvien”, ”liikkuvaa” ja 

”liikkumattomien”). , joka on myös tärkeä kategoria. Japanilaisten voimalasta kerrottaessa 

kategoria esiintyy ilmauksissa ”liikkuvien - - osien puuttuminen” ja ”osat ovat 

liikkumattomia”. Ensimmäinen ilmaus merkitsee sitä, ettei liikkuvia osia ole. Toinen ilmaus 

viittaa samaan asiaan kertoessaan osien olevan liikkumattomia. Tekstin alussa käytetty 

ilmaisu ”ei ole yhtään liikkuvaa osaa” myös viittaa tähän samaan merkityksenantoon. 

Yhteys tulevaisuuden visioinnista kertovan kohdan ja japanilaisten voimalasta kertovan 

kohdan välillä on siis selvä. Toisaalta tekstin representaation perusteella japanilaisten 

suunnittelema voimala on lähes toteutunut tulevaisuuden visio. Nimittäin sanaa 

ydinvoimala käytetään japanilaisten ”lopputuloksesta” kertovassa otsikossa, mutta ei itse 

japanilaisten suunnittelemasta voimalasta kertovassa tekstikohdassa. Kuten on jo edellä 

todettu, otsikossa voimalan toiminta esitetään varmana asiana, mutta tekstissä taas ei. Täten 

otsikon ydinvoimala vastaa sanastollisen yhtenevyyden perusteella sellaista ydinvoimalaa, 

jota visioidaan tulevaisuuden ydinvoimalaksi. Sen sijaan tekstissä kuvattu voimala ei ole 

vastaavanlainen kun tekstissä on visioitu. 

 

Toisaalta sanastolliseen yhtenevyyteen liittyen tekstiä voi tulkita myös siten, että 

japanilaisten voimala vastaa visioitua voimalaa. Vasemmassa reunassa olevista laatikoista 

keskimmäisessä, joka on otsikoitu nimellä ”Pyörättömiä mahdollisuuksia”, mainitaan 

viimeisenä ydinvoimala, jossa ei ole pyöriviä ja muita liikkuvia osia. Sanastollinen 

yhtenevyys sitoo tekstin kohtaan, jossa käytetään ilmaisua ”liikkuvien ja pyörivien osien 

puuttuminen”. Koska otsikossa puhutaan mahdollisuuksista, voi japanilaisten 

”lopputuloksen” tulkita olevan tällainen mahdollinen voimala, eli siis voimala, jota on 

visioitu.  
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Tätä tulevaisuuden visiointia on syytä tarkentaa. Japanilaisten voimalasta kerrottaessa 

käytetään ilmaisua ”pyörivien osien”. Samankaltaisia sanoja, sanoja ”pyörä” ja ”pyörätön” 

sekä niiden erimuotoja, käytetään tekstissä kerrottaessa sekä tulevaisuuden visioinnista että 

muista keksinnöistä kerrottaessa. Kun sanastollista yhtenevyyttä analysoidaan japanilaisten 

”tutkimuksesta” kertovan kohdan ja muun tekstin välillä, japanilaisten saavuttama 

”lopputulos” merkityksellistyy vain yhdeksi jo toteutuneeksi visioksi. Toisaalta tämä 

voimala merkityksellistetään myös hyödylliseksi. Tekstin vasemmassa laidassa olevassa 

laatikossa, jossa on käytetty otsikkoa ”Mitä etua pyörättömyydestä”, luetellaan erilaisia 

pyörättömyyden etuja. Yhtenä etuna mainitaan ”automatisoinnin mahdollisuus”. 

Sanastollinen yhtenevyys, eli sanan automatisointi eri muotojen käyttäminen tässä ja 

japanilaisten voimalasta kertovassa kohdassa sekä ilmaisun ”pyörättömien” toistuminen 

samaan asiaan viittaavassa muodossa ”pyörivien osien puuttuminen” sitovat kohtia yhteen. 

Lisäksi voimalaan liitetään uusi merkitys. Koska pyörättömyys nähdään laatikossa etuna, 

joka mahdollistaa automatisoinnin, on myös laite, jossa on nämä molemmat ominaisuudet, 

hyödyllinen. Koska voimalassa on molemmat ominaisuudet, lukija voi tulkita sen olevan 

tekstilaatikossa kerrotun perusteella hyödyllinen. Täten voimala myös esitetään tekstissä 

hyödyllisenä. 

 

Voimala on myös liitettävissä toiseen representoituun ”lopputulokseen” sanastollisen 

yhtenevyyden avulla. Ilmaisun ”sähköstä lämpöä” sanat toistuvat toisen ”lopputuloksen” 

yhteydessä, sanassa lämpösähkögeneraattori. Täten ne myös merkityksellistetään tekstissä 

samaan aihepiiriin kuuluvaksi. 

 

Ensimmäinen ”lopputulos” esitetään suunnitelmana tietyn nimisestä ja kaltaisesta 

voimalasta. Voimala esitetään myös itsestään toimivana ja lähes rikkoutumattomana. 

Rikkoutumiseen liittyy selkeä epävarmuuden merkitys. Voimala myös eroaa muista siinä 

käytettyjen osien ja asioiden osalta. Tämä ero muihin voimaloihin tekee siitä myös erikoisen 

ja mielenkiintoisen ”lopputuloksen”. Voimala myös esitetään, tulkinnasta riippuen, joko 

yhtenä täydellisenä tai lähes täydellisenä tulevaisuuden vision toteutumana. Lisäksi se 

esitetään hyödyllisenä ja toisen representoidun ”lopputuloksen” kanssa samaan aihepiiriin 

kuuluvana. 

 

Sen sijaan toiseen ”lopputulokseen” liittyen tekstissä sanotaan:  
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- -  Professori Michael Gasik Aalto-yliopiston materiaalitekniikan laitoksesta kertoo, että japanilaiset 

rakensivat jo 2003 lämpösähkögeneraattorin, joka ottaa polttomoottorin pakokaasuista lämpöä yhdeksän 

prosentin hyötysuhteella. Perinteisten, avaruusluotaimissa käytettyjen generaattorien hyötysuhde on noin 

viisi prosenttia. 

 

Lainauksen toinen lause kertoo minkä lopputuloksen japanilaiset saavuttivat vuonna 2003. 

Kyseessä on siis lämpösähkögeneraattori. Tärkeä sanastokategoria täten on generaattori 

(”lämpösähkögeneraattori”, joka toistuu tekstissä myös muodossa” ”generaattorien”). 

Nimittäin se ensinnäkin kertoo, että ”lopputulos” on generaattori. Lisäksi tekstissä käytetyn 

ilmauksen mukaan kyseessä on lämpösähkögeneraattori. Toisaalta sana ”generaattori” 

toistuu lainauksessa kerrottaessa perinteisistä generaattoreista. Täten sanastollinen 

yhtenevyys osoittaa, että molemmat laitteet kuuluvat generaattoreiden piiriin. Täten 

”lopputulos” esitetään tiettyihin laitteisiin kuuluvana ”lopputuloksena”. 

 

Lisämerkitysten havaitsemiseksi tekstiä on analysoitava lisää sanaston ja koherenssin osalta. 

Analysointi aloitetaan yllämainitun lainauksen koherenssista. Ensimmäistä lausetta seuraava 

lause alkaa pronominilla ”joka”, joka on viittaussuhteessa edeltävän lauseen sanaan 

”lämpösähkögeneraattorin”. Kyseinen lause on selventävä täsmennys, joka tarkentaa 

kyseessä oleva tietyllä hyötysuhteella lämpöä ottava laite. Täten tässä yhteydessä tärkeä 

kategoria on myös hyötysuhde (japanilaisten generaattorista kerrottaessa muodossa 

”hyötysuhteella”, mutta muualla tekstissä lisäksi myös muodoissa ”hyötysuhteen” ja 

”hyötysuhteella” viitattaessa muihin ”lopputuloksiin” ja alaan yleensä). ”Hyötysuhde” 

merkitsee koneen tai laitteen tuottaman hyötytehon suhdetta koneen käyttämään tehoon.252 

Lisäksi tärkeä kategoria on ottaminen (”ottaa”). Sanalla ”ottaa” viitataan toimintaan, jossa 

joku siirtää jostakin jotakin yhteyteensä.253 Täten tekstin mukaan kyseessä laite, joka siirtää 

yhteyteensä polttomoottorin pakokaasujen synnyttämää lämpöä siten, että lämmöstä 

saadaan hyödynnettyä yhdeksän prosenttia. Täten ”lopputulos” on nimenomaan 

lämpösähkögeneraattori, joka tekstin mukaan hyödyntää polttomoottoreiden pakokaasujen 

tuottamaa lämpöä tietyn verran sähkön tuottamiseksi. Tekstissä sen esille tuominen, että 

sähköstä tuotetaan lämpöä, on huomionarvoinen asia tämän ”lopputuloksen” 

representaation analysoinnissa. 

 

                                                 
252 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 306. 
253 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 404 - 405. 
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Nimittäin, kuten edellisen ”lopputuloksen” kohdalla on jo todettu, tämä ”lopputulos” liittyy 

tiettyyn alaan eli lämpösähkön tuottamiseen. Tähän viitataan myös otsikossa ”Lämpösähkö 

taloudelliseksi”. Kyseisen otsikon alla kerrotaan myös tästä ”lopputuloksesta”. Toisaalta 

kyseisen kohdan alun ja japanilaisten ”lopputuloksesta” kertovan kohdan suhdetta on myös 

analysoitava tarkemmin koherenssin näkökulmasta. Tekstissä sanotaan: ”Etenkin 

avaruustekniikassa lämmöstä on tuotettu sähköä jo pitkään. Uutta on hyötysuhteen ja 

yleisen taloudellisuuden paraneminen.” Toisen virkkeen alkuun voi tulkintani mukaan lisätä 

kirjoittajan suhtautumista kuvaavan adverbiaalin ”kuitenkin”. Tällöin kyseessä on 

implisiittinen vastakkainen lisäys, joka lisää tekstiin merkityksen, jonka mukaan uutta 

lämpösähkön tuotannossa on esimerkiksi hyötysuhteen parantuminen. Toisaalta tässä 

yhteydessä tärkeä kategoria on uusi (”uutta”). Tekstistä löytyy siis merkitys, jonka mukaan 

uusinta lämpösähkön tuotannossa on esimerkiksi hyötysuhteen parantuminen. Sana 

”hyötysuhde” toistuu myös japanilaisten ”lopputuloksesta” kerrottaessa, jolloin 

sanastollinen yhtenevyys sitoo kohtia yhteen ja osoittaa sen, että molemmissa on kyse 

hyötysuhteesta. Tällöin japanilaisten ”lopputulos” merkityksellistyy uutena asiana 

lämpösähkön tuotannossa. 

 

Seuraavaksi tekstiä on jälleen tulkittava koherenssi näkökulmasta. Kohdan ” - - japanilaiset 

rakensivat jo 2003 lämpösähkögeneraattorin, joka ottaa polttomoottorin pakokaasuista 

lämpöä yhdeksän prosentin hyötysuhteella. Perinteisten, avaruusluotaimissa käytettyjen 

generaattorien hyötysuhde on noin viisi prosenttia” analysointi on jälleen tärkeää. Toinen 

virke voisi tulkintani mukaan sisältää kirjoittajan suhtautumista kuvaavan adverbiaalin 

”päinvastoin”. Virkkeen toinen lause voi myös tulkintani mukaan alkaa konjunktiolla ”eli”. 

Täten virke olisi kokonaisuudessaan tällainen: ”Perinteisten’, eli ’avaruusluotaimissa 

käytettyjen generaattorien hyötysuhde on’ päinvastoin ’noin viisi prosenttia.” Ensimmäinen 

virke on täten sitä edeltävän virkkeen implisiittinen vastakkainen lisäys. Kyseisen virkkeen 

toinen lause on taas implisiittinen selventävä täsmennys, joka tarkentaa edeltävää lausetta. 

Kyseinen täsmennys kertoo, että perinteisiä generaattoreita käytetään avaruusluotaimissa. 

Huomionarvoista on, että tässä kohdassa generaattoreita verrataan toisiinsa. Tärkeä 

sanakategoria tässä yhteydessä on perinteinen (”perinteisissä avaruusluotaimissa”), mutta 

myös kategoria avaruus (sanan alku sanoissa ”avaruustekniikassa” ja ”avaruusluotaimissa”). 

”Perinteinen” merkitsee traditionaalista,254 eli siihen liittyy vanhaan viittaavia merkityksiä. 

Koska japanilaisten saavuttama hyötysuhde on parempi kuin vanhemmissa 

                                                 
254 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 479. 
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avaruusluotainten generaattoreissa, se esitetään vertaamisen avulla avaruusluotaimen 

generaattoreja paremmaksi. Huomionarvoista on myös tekstiin luotu asetelma vanha 

generaattori ja paremman hyötysuhteen omaava generaattori. Asetelman avulla 

”lopputulos” esitetään vanhaa generaattoria paremmaksi, koska se edustaa parempaa 

hyötysuhdetta, joka puolestaan on uusinta lämpösähkön tuotannossa. 

 

Lisäksi otsikon ”Lämpösähkö taloudelliseksi” alla olevan luvun lopussa toistuu jälleen yksi 

muoto sanasta hyötysuhde. Luvun lopun ja japanilaisten ”lopputuloksesta” kertovan 

kohdan suhteita on jälleen tutkittava koherenssin näkökulmasta. Tekstissä sanotaan: 

”Massachusettsin teknisen yliopiston MIT:n tutkijaryhmä professori Peter Hagelsteinin 

johdolla sai viime vuonna laboratoriolaitteen tuottamaan sähköä peräti 40 prosentin 

hyötysuhteella - -.” Virke seuraa perinteisten avaruusluotainten generaattorista kertovaa 

virkettä. Kyseinen virke voi tulkintani mukaan alkaa kirjoittajan suhtautumista kuvaavalla 

adverbiaalilla ”toisaalta”. Tällöin virke on implisiittinen vastakkainen lisäys. Tämä virke lisää 

edeltävään virkkeeseen merkityksen, jonka mukaan viime vuonna saavutettiin 

neljänkymmenen prosentin hyötysuhde. Lauseiden hyötysuhteiden prosenttimäärien 

vertaaminen merkityksellistää aihetta siten, että Massachusettin ryhmän hyötysuhde on 

parempi kuin avaruusluotainten. Toisaalta se on tekstin mukaan myös parempi kuin 

japanilaisten saavuttama hyötysuhde. Nimittäin avaruusluotainten generaattoreiden 

hyötysuhdetta verrataan ensin japanilaisten saamaan hyötysuhteeseen. Tämän jälkeen 

avaruusluotainten hyötysuhdetta verrataan massachusettsilaisten saavuttamaan 

hyötysuhteeseen. Näin tekstissä myös japanilaisten ja massachusettsilaisten saavuttamia 

hyötysuhteita vertaillaan keskenään. Tähän liittyen tekstissä on merkitys, jonka mukaan 

vertailussa viimeiseksi saavutettu hyötysuhde on paras. Täten tekstiin myös syntyy merkitys, 

jonka mukaan japanilaisten saavuttamaa hyötysuhdetta parempiakin on saatu. Täten 

japanilaisten saavuttaman ”lopputuloksen” esitetään olevan myös osa ”lopputulosten” 

sarjaa. 

 

Huomionarvoista tässä yhteydessä on, että japanilaisten kerrotaan saavuttaneen 

hyötysuhteensa ”jo 2003”. Sen sijaan massachusettsilaisen ryhmän sanotaan saavuttaneen 

hyötysuhteensa ”viime vuonna”, eli lehden ilmestymisvuotta edeltävänä vuotena 2009. 

Vuosilukujen erot saavat lukijan kiinnittävän tekstin koherenssiin huomiota myös ajan 

näkökulmasta. Massachusettsilaisten ”lopputuloksesta” kertovaan virkkeeseen voi tulkintani 

mukaan lisätä ilmauksen ”viime vuonna” eteen toisen aikaan viittaavan ilmauksen ”sen 
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jälkeen”. Ilmauksessa pronomini ”sen” viittaisi vuoteen 2003. Sen sijaan ”jälkeen” olisi taas 

aikaan viittaava adverbiaali. Täten massachusettsilaisten ”lopputuloksesta” kertova virke 

olisi japanilaisten ”lopputulokseen” viittaava ajallinen tehostus. Myös tämä tehostus luo 

tekstiin merkityksen, jonka mukaan japanilaisten ”lopputulosta” parempiakin hyötysuhteita 

on saavutettu, mutta lisää tähän vertailuun ajallisen ulottuvuuden. 

 

Täten ”lopputulos” on generaattori, jossa huomionarvoista on sen avulla saavutettu 

hyötysuhde. Generaattori myös liittyy tiettyyn alaan, eli lämpösähkön tuotantoon. Se 

esitetään edustaneen aikoinaan uutta lämpösähkön tuotannossa ja olevan hyötysuhteeltaan 

parempi kuin avaruusluotainten generaattorit. Myöhemmin on kuitenkin saavutettu 

parempia hyötysuhteita. Tällöin japanilaisten lämpösähkögeneraattori esitetään osana 

”lopputulosten” ketjua.  

 

Viimeisenä ”lopputuloksen” näkökulmasta analysoidaan teksti ”Maido-Kun kuuhun 

2015”.255 Kuten on jo todettu, Sohlan tarkoituksena on siis ”kävelyttää omaa robonauttiaan 

Kuussa 2015”. Tekstissä sanotaan: 

 

Astrotekniikan yritys Sohla aikoo kävelyttää omaa robonauttiaan Kuussa 2015 – siitä huolimatta, että 

kollegat eri puolilla maailmaa suosittelevat kiertolaisemme epätasaiseen maastoon mieluummin 

nelipyöräistä kulkijaa. Hankkeesta kertoi New Scientist. 

 

Tässä yhteydessä tärkeä on ensinnäkin lainauksen kahden virkkeen välinen koherenssi. 

Toinen virke on ellipsi, jossa on jätetty toistamatta Sohlan aikomus. Kyseessä on siis 

selventävä täsmennys, joka tarkentaa kyseessä olevan hanke. Täten ”lopputulokseen” 

liittyen tekstissä on ensinnäkin kategoria hanke(”hankkeesta”). Toinen tärkeä kategoria on 

aikoa (”aikoo”). Molemmat sanat luovat tekstiin merkityksen, jonka mukaan Sohlan 

”robonautin” kävelyttäminen on epävarmaa. Kuten jo todettiin analysoitaessa tekstiä 

”Mammutintekijät taas liikkeellä”,256 sana ”hanke” merkitsee muun muassa sellaisia asioita, 

kuten aikomus, aie tai suunnitelma.257 Sana ”aikoa” taas merkitsee muun muassa seuraavia 

asioita: ajatella tehdä jotakin, olla aikeissa tehdä jotakin tai suunnitella jotakin.258 Molempien 

sanojen merkitykset viittaavat siihen, että Sohlan ”robonautin” kävelyttämisessä on kyse 

suunnitelmasta tai aikomuksesta. Täten Sohlan tavoittelema ”lopputulos” esitetään 

                                                 
255 ”Maido-Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 8.6.2010. 
256 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
257 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 212. 
258 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 13. 



 

88 

 

 

eräänlaisena suunnitelmana tai aikomuksena. Sitä ei siis esitetä asiana, joka tapahtuu 

varmasti. 

 

Kolmas ”lopputulokseen” liittyvä kategoria on tietenkin robonautti (”robonauttiaan” 

Sohlan hankkeesta kerrottaessa), jonka kävelyttämiseen tekstissä viitataan. Ilmaisu 

”robonautti” voidaan tulkita merkitsevän tietynlaista laitetta. Nimittäin ”robotti” merkitsee 

mekaanista ihmistyötä korvaavaa automaattilaitetta.259 Toisaalta ilmaisu tuo mieleen 

ihmismäisen olennon. Nimittäin sana on ilmiselvä yhdistelmä sanoista robotti ja astronautti. 

Sanaa ”astronautti” taas käytetään puhuttaessa avaruuslentäjästä,260 eli siis avaruuteen 

matkustavasta ihmisestä. Viittaus ihmiseen tekee taas tästä laitteesta ihmismäisen. Täten se 

tulkintani mukaan kävelee kahdella jalalla. Toisaalta tekstin mukaan tällä robotilla on myös 

nimi. Nimittäin otsikossa oleva ilmaus ”kuuhun 2015” toistuu Sohlan tavoitteesta 

kertovassa virkkeessä muodossa ”kuussa 2015”. Sanastollisen yhtenevyyden avulla voidaan 

tulkita tekstiä siten, että robottiin liittyen siinä on kategoria Maido-Kun (”Maido-Kun”). 

Täten kyseinen robotti on myös tietyn niminen. 

 

Robottiin liittyen tekstin koherenssi on analysoitava hieman lisää. Lainauksen aloittavan 

virkkeen toisen lauseen aloittava ilmaisu ”siitä huolimatta” on tulkintani mukaan kirjoittajan 

suhtautumista kuvaava adverbiaali. Adverbiaalin avulla virkkeen kaksi viimeistä lausetta 

yhdessä muodostavat täten vastakkaisen lisäyksen. Näitä kahta viimeistä lausetta taas sitoo 

toisiinsa konjunktio ”että”, joka tekee viimeisestä lauseesta selventävän täsmennyksen. Se 

tarkentaa edeltävää lausetta siten, että kuuhun suositellaan mieluummin toisenlaista laitetta 

kuin Sohlan ”robonauttia”. Kahden viimeisen lauseen muodostamassa vastakkaisessa 

lisäyksessä korostuu nimenomaan Sohlan ”robonautin” ja suositellun laitteen ero. Ilmaisu 

”kiertolaisemme” on myös tärkeä. Sillä viitataan muun muassa taivaankappaleeseen, joka 

kiertää toista taivaankappaletta, kuten esimerkiksi kuuhun.261 Tässä yhteydessä kiertolaisella 

tarkoitetaan kuuta, jossa Sohla ”aikoo kävellyttä” robottiaan, koska sana toistuu tekstissä 

useasti.  

 

Koska kirjoittaja tuo tekstissä ilmi sen, että kuuhun suositellaan toisenlaista laitetta kun 

Sohlan robotti on, on tähän toisenlaiseen laitteeseen viittaava kategoria, nelipyöräinen 

kulkija( ”nelipyöräistä kulkijaa”), myös huomionarvoinen. Ilmaisun alkuosa osoittaa, että 

                                                 
259  Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 709. 
260  Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 71. 
261 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 541. 
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tällä kulkijalla on neljä pyörää. Sen sijaan että edellä mainittu ”robonautti” tuo mieleen 

kahdella jalalla kävelevän kulkijan. Kun otetaan vielä huomioon ilmaisu ”mieluummin 

nelipyöräistä kulkijaa”, on mielestäni selvää, että tekstissä Sohlan robotti 

merkityksellistetään kuuhun sopimattomaksi. Lisäksi kirjoittajan asennetta kuvaavan 

adverbiaalin käyttö osoittaa, että tekstissä halutaan korostaa japanilaisten toimivan toisin 

kun olisi muiden mielestä järkevää. Näin tehdään myös tekstissä ”Mammutintekijät taas 

liikkeellä”..262  

 

Lopuksi on syytä kiinnittää huomiota ilmaisuun ”kollegat eri puolilla maailmaa”. Se esittää 

muunlaista laitetta suosittelevat ihmiset Sohlan kanssa samalla alalla toimiviksi. Nimittäin 

kollegoilla tarkoitetaan esimerkiksi ammattitovereita.263 Lisäksi ilmaisusta selviää, että nämä 

ammattitoverit elävät eri puolilla ympäri maailmaa. Kuitenkin kyseisen ilmaisun käytön 

seurauksena jää täsmentämättä keitä nämä kollegat tarkalleen nämä ovat. 

 

”Lopputulos” siis esitetään tekstissä aikomuksena, jonka toteutumisesta ei ole varmuutta. 

Tätä merkitystä korostaa se, että Sohlan robotti esitetään olevan vääränlainen kuun 

ympäristöön. Se ei sovi kuuhun, koska se kävelee tulkintani mukaan kahdella jalalla. Sen 

sijaan kyseiseen ympäristöön Sohlan kollegat tekstin mukaan suosittelevat nelipyöräistä 

laitetta. Toisaalta Sohlan aikomusta arvostelevat tahot esitetään sen kanssa samalla alalla 

toimiviksi sekä ympäri maailmaa asuviksi. Tekstissä näitä kollegoita ei kuitenkaan määritellä 

tarkemmin. 

2.2.4 Representaatioiden yleispiirteitä ja lisähuomioita niihin liittyen 

 
Tekstien representaatioita analysoitaessa on jo viitattu siihen, että niissä on eroista 

huolimatta myös yhteisiä piirteitä. Lopuksi aineistoa analysoidaan näiden yhteisten 

piirteiden näkökulmasta, vaikka viitataan myös niihin representaatioiden eroihin, joita ei ole 

aikaisemmin tuotu esille. Lisäksi etsitään joillekin näille piirteille vastaavia esimerkkejä 

aikaisemmasta tutkimuksesta sekä selityksiä muusta tutkimuskirjallisuudesta. 

 

Aineistoissa on esimerkkejä, joissa eroja muiden ja japanilaisten välillä nostetaan esille. 

Tekstissä ”Pentakvarkkeja – onko niitä?”.264 kuvataan tulkintani mukaan tieteellistä 

                                                 
262 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
263 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 593. 
264 ”Pentakvarkkeja – onko niitä?” (uutinen) Tiede 17.5.2005. 
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erimielisyyttä. Lisäksi teksteissä ”Mammutintekijät taas liikkeellä”265 ja ”Maido-Kun kuuhun 

2015”266 japanilaiset ”toimivat” toisin kun muut suosittelevat. Kuitenkin huomionarvoista 

on, että Iridanilla ja japanilaisilla hiukkasfyysikoilla esitetään myös olevan tukijoita. Näiden 

tukijoiden esille tuomisen seurauksena mielestäni vaikuttaa siltä, että ainakaan 

pentakvarkeista ja mammuteista kerrottaessa ei haluta korostaa japanilaisten ”tekijöiden” 

olevan yksittäinen ja muista ”tekijöistä” erottuva ryhmä. Pikemminkin kyse on tieteellisen 

erimielisyyden, tai kärjistetysti sanottuna tieteellisten kiistan, representaatiosta. Tieteellisistä 

kiistoista esimerkkeinä voidaan pitää esimerkiksi Thomas Kuhmin kuvailemia tieteellisiä 

kriisejä, joiden aikana syntyy erilaisia koulukuntia ja suuntauksia.267 Tukijoiden esille 

nostamisen seurauksena tekstejä voidaan tulkita siten, että japanilaiset ovat osa tällaista 

koulukuntaa. Kuitenkaan tukijoita, eikä vastustajia, ei koskaan nimetä niin tarkasti kuin itse 

japanilaisia. Täten heidän asemansa väärässä olevina ikään kuin korostuu teksteissä. Tämän 

korostumisen seurauksena tekstejä voi tulkita siten, että japanilaiset ovat väärässä ja sen 

seurauksena erilaisia kuin muut. Kuitenkin tekstejä ei voi tulkita siten, että japanilaisten 

erilaisuus olisi heidän kulttuurinsa syytä. Tämä on merkittävä huomio, koska japanilaiset 

usein esitetään nimenomaan kulttuuriltaan muista, usein länsimaista, eroavaksi. Tähän 

liittyviä tekstejä löytyy esimerkiksi Tonterin tutkimasta Suomen kuvalehdestä.268 Myös 

Utusen aineistosta löytyy selkeästi tällainen esimerkki.269 Toisaalta Fältin analysoimista, eri 

vuosikymmeninä julkaistuista, tieto- ja kaunokirjallisuuden kirjoista ja lehdistön 

kirjoituksista, näitä esimerkkejä löytyy useita.270  

 

Japanilaisten eroavaisuutta muista ei tässä aineistossa siis selitetä kulttuurillisilla seikoilla. 

Kuitenkin avoimeksi jää se, että löytyykö aineistosta representaatio, jonka mukaan on 

olemassa muusta tiedemaailmasta eroavaa japanilaista tieteellistä ja teknologista 

”toimintaa”. Oman tulkintani mukaan japanilaisten ja muiden ”toiminnan” erojen syyksi ei 

esitetä sitä, että japanilaisilla yleisesti ottaen olisi jonkinlainen oma erityinen ja muiden 

maiden tieteestä eroava tapa tehdä tiedettä. Kuitenkin lopullinen vastaus kysymykseen siitä, 

että onko aineistossa edellä kuvattu representaatio, selviää vain analysoimalla muun 

maalaisten tieteen ja teknologian ”tekijöiden” tutkimustoiminnan representaatioita. Näin 

voidaan selvittää korostetaanko näiden muiden ”tekijöiden” erilaisuuttaan. Lisäksi voidaan 

                                                 
265 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
266 ”Maido-Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 8.6.2010. 
267 Kiikeri & Ylkoski siteeraa Kuhnia, Kiikeri & Ylikoski 2007, 62. 
268 Tonteri 2004, 67, 72 – 73, 84 – 86, 111,131. 
269 Utunen 2001, 58. 
270 Katso Fält 1982. 
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selvittää, että jos niitä korostetaan, niin millä tavoin tämä korostaminen tehdään. Saatuja 

tuloksia vertaamalla tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin kysymykseen voitaisiin löytää 

vastaus. Kuitenkin, koska eroja ei selitetä kulttuurillisilla syillä, tulkitsen aineistoa siten, että 

todennäköisemmin siinä esiintyy vain tieteellisen kiistan representaatio, jossa japanilaiset 

ovat toisena osapuolena. Täten näissäkin tapauksissa Tiede-lehden teksteihin on selkeästi 

vaikuttanut ajatus siitä, että tieteen ja teknologian osalta on olemassa vain kulttuuriltaan 

yhdenlaista ”toimintaa”. Lisäksi tämän ajatuksen mukaisesti eri kulttuurin jäsenten 

tieteellistä ja teknologista ”toimintaa” määrittelee tämä käsitys tieteellisen ja teknologisen 

”toiminnan” kulttuurista.  

 

”Tekijät” esitetään monissa tapauksissa siten, että heihin liitetään tietty ”tutkimusyhteisö”. 

Tällöin heidät representoidaan joko tietyn ”tutkimusyhteisön” jäseneksi tai he 

työskentelevät tietynlaisessa yhteisössä. Lisäksi yhdessä tapauksessa ”tekijä” itse on tietyn 

niminen yhteisö. Lisäksi tutkimusala tuodaan esille joko ”tekijöiden”, ”tutkimuksen” tai 

”lopputuloksen” representaation yhteydessä. Tämä on huomattavissa myös muiden 

medioiden tieteen ja teknologian ”tekijöiden” representaatioissa. Joissakin Väyrysen 

tutkimissa lasten- ja nuortenelokuvissa tuodaan esille tietyn niminen ”tutkimusyhteisö”.271 

Myös joissakin Tenhosen analysoiman sarjan ”Olipa kerran keksijät” jaksoissa ”tutkijan” 

”tutkimusyhteisö” tuodaan esille.272 Toisaalta Väyrysen analysoimissaan elokuvissa 

mainitaan ”tutkimuksen” ala.273 Lisäksi Tenhosen analysoimassa sarjassa esiteltyjen tieteen 

ja teknologian ”tekijöiden” valintaa itse asiassa motivoidaan sillä, että he ovat saavuttaneet 

jotain merkittävää tutkimusalallaan..274 Lisäksi Fraylingin teoksen mukaan ”tekijän” 

”tutkimusyhteisö” mainitaan monissa elokuvissa. Toisaalta hänkin on löytänyt useita 

esimerkkejä elokuvista, joissa ”tekijät” esitetään jonkin tietyn alan ”tekijöinä”. 275 

 

Lisäksi yksittäisen ”tekijän” nimi, tai ”tutkimusryhmän” ollessa kyseessä, ”tutkimusryhmän” 

johtajan nimi tuodaan aineistossa esillä. Täten ”tekijät” usein identifioidaan myös nimen 

perusteella. Tämä sama seikka on havaittavissa myös muita medioita koskevien tutkimusten 

aineistoissa. Väyrysellä nimi mainitaan esimerkiksi elokuvassa ”Matka maan 

keskipisteeseen”, jossa katsojille esitellään ”Professori Trevor Andersson”.276 Sen sijaan 

                                                 
271 Väyrynen 2009, 36, 39, 57. 
272 Ks. esimerkiksi Tenhonen 2011, 37 - 39. 
273 Väyrynen 2009, 38 - 39, 47, 53, 57. 
274 Tenhonen 2011, 34 - 35. 
275 Frayling 2006. 
276 Ks esimerkiksi Väyrynen 2009, 43 - 44. 
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Tenhosen analysoimassa sarjassa kaikki esitellyt ”tutkijat” nimetään.277 Lisäksi Fraylingin 

esittelemän radiokuunnelman tieteen ”tekijä” on nimeltään Professori Pierson ja 

kirjallisuuden osalta esimerkiksi teoksessa ”Gravity’s Rainbow” esitellään ”kemian 

insinööri” nimeltään Franz Pökler. Frayling myös nostaa esille monta elokuvaa, joissa 

”tekijälle” on annettu nimi. Tällainen nimetty henkilö on esimerkiksi elokuvan ”Contact” 

fyysikko nimeltään Ellie Arroway.278 

 

Täten ”tekijät” esitetään Tiede-lehden aineistossa usein tietyn ”tutkimusyhteisön” tietyn 

nimisiksi jäseniksi. Lisäksi heidän tutkimusalansa tuodaan myös esille. Toisaalta silloin kun 

”tutkimusyhteisö” nimetään ”tekijäksi”, sen nimi, ala ja ”tutkimusyhteisön” tekemän 

”tutkimuksen” ala tuodaan esille. Siten ”tekijät” on aineistossa. identifioitu tarkkaan, jolloin 

heitä ei vain nimetä epämääräisesti tieteen ”tekijöiksi.” Tosin tarkan määrittelemisen 

käytäntö vaikuttaa kuuluvan tieteen ja teknologian ”tekijöiden” representaatioon, kuten 

edellä esille nostetut muiden medioiden esimerkit osoittavat. 

 

Tässä esille tuodut muiden medioiden esimerkit edustavat suurimmaksi osaksi fiktiivisien 

toiminnan ja henkilöiden esittämistä, jolloin kyse on osittain erityyppisestä aineistosta kun 

tässä tutkimuksessa hyödynnetty aineisto on. Täten näiden teosten esittämien huomioiden 

vertaaminen tässä tutkimuksissa saatuihin huomioihin ei tarkoita sitä, että tieteen ja 

teknologian ”tekijät” esitettäisiin sekä faktan että fiktion representaatioissa täysin samalla 

tavalla. Tosin on mielenkiintoista huomata, että yhtäläisyyksiä eri medioiden tavassa esittää 

”tekijät” silti löytyy. 

 

Huomionarvoista lisäksi on, että monissa niistä tapauksista, joissa tutkimuksen ”tekijät” 

tuodaan esille, itse ”tutkimuksen” tekeminen esitetään ryhmätyönä. Ainoastaan yhdessä 

tekstissä ”tekijäksi” esitetään selkeästi yksi henkilö. Toisaalta ainoastaan yhdessä tekstissä 

”tekijöihin” ei viitata ollenkaan. Lisäksi ”tutkimusyhteisön” esittäminen ”tekijäksi” voidaan 

myös tulkita siten, että ”tutkimusta” tekee joko useampi henkilö tai yksittäinen 

”tutkimusryhmä”. ”Tutkimusryhmien” olemassaoloon viitataan myös joissakin 

elokuvissa.279 

 

                                                 
277 Tenhonen 2011, 33. 
278 Frayling 2006, 85- 86, 214. 
279 Frayling 2006, 151, 214. 
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Itse ”tutkimuksen” tekemisen representaatio voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään. 

Ensimmäisen ryhmän muodostavat ne aineiston esimerkit, joissa jotain on jo tehty 

valmiiksi, jotain tullaan tekemään tai jotain on suunniteltu. Nämä tapaukset on yleensä 

luokiteltu ainoastaan osaksi ”lopputulosten” aiheluokkaa. Näin siksi, että representaatiota 

itse ”tutkimuksen” tekemisestä ei näissä tapauksissa teksteistä löydy. Toisen ryhmän 

muodostavat taas ne tekstit, jotka kaikki on luokiteltu osaksi aiheluokkaa ”tutkimus”. 

Näissä tapauksissa tutkimuksen tekeminen esitetään siten, että se muodostuu toisiaan 

seuraavista vaiheista. Ainut poikkeus tämän aiheluokan teksteissä on” Mammutintekijät taas 

liikkeellä”.280 Nimittäin, vaikka ”tutkimuksen” tekoa kuvataan, itse mammutin henkiin 

herättämisen vaiheita sopivan mammutin löytymisen jälkeen ei mainita. Siitä, missä 

”tutkimuksen” tekemisessä itsessään on kyse, löytyy tekstistä kuitenkin monenlaisia 

representaatioita. Ylipäätään se, mistä ”tutkimuksessa” on kysymys, esitetään aineistossa 

hyvin monella eri tavalla. 

 

Lisäksi kaikissa esimerkeissä, joissa japanilaisten tieteellinen ja teknologinen ”toiminta” 

esitetään osana johonkin aiheeseen liittyvää tekstiä, japanilaisten ”tutkimus” tai saavuttamat 

”lopputulokset” esitetään osana eri ”tutkimusten” ja ”lopputulosten” jatkumoa. Tämä on 

luonnollista, koska kyseisissä tapauksissa japanilaisten tieteellinen ja teknologinen 

”toiminta” vain mainitaan tekstissä. Sen sijaan teksti itsessään keskittyy kuvaamaan jonkin 

alan kehitystä tai johonkin ongelmaan liittyvän ”tutkimuksen” esittämiseen. 

 

Huomionarvoista aineistossa on myös ”tutkimuksen” tekemisen esittäminen 

ongelmattomana. Tähän liittyen on nostettava esille se, mitä Kiikerin ja Ylikoski kertovat 

tieteellisistä artikkeleista. Heidän mukaansa tieteellisissä artikkeleissa tärkeintä on esittää 

tutkimuksen tulokset ja niitä tukeva todistusaineisto. Esittämistavan seurauksena useimmat 

artikkelit kuvaavat tutkimusprosessia harhaanjohtavan suoraviivaisena, koska esimerkiksi 

tutkijan kohtaamat umpikujat ja epäonnistuneet koetulokset jätetään raportin 

ulkopuolelle.281 Tutkimusprosessin esittäminen suoraviivaisena on ”toimintana” 

huomattavissa myös tutkimusaineistossa. Tämä taas viittaa siihen, että tiedettä 

popularisoivissa teksteissä tärkeintä ovat ”lopputulokset”. Sen sijaan prosessin aikana 

tehtyjä virheitä ei pidetä oleellisina seikkoina, jotka pitäisi nostaa esille näissä teksteissä.  

 

                                                 
280 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
281 Kiikeri & Ylikoski 2007, 24. 
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Viimeisenä on syytä analysoida aineistoa siten, että millaisia ”lopputulosten” 

representaatioita siitä löytyy. Aineistossa esiintyy monenlaisia representaatioita siitä, mitä 

”lopputulokset” ovat. Kuitenkin yhtenä aineiston jakoperusteena voidaan pitää sitä, että osa 

”lopputuloksista” esitetään valmiina ”lopputuloksina”. Sen sijaan osa ”lopputuloksista”, 

sekä kaikki tulevaisuudessa tavoitellut ”lopputulokset”, esitetään suunnitelmina. 

Tulevaisuuden ”lopputulosten” representaatioissa tämä on luonnollista, koska niitä ei ole 

vielä saavutettu. Lisäksi monissa tapauksissa ”lopputulokseen” liitetään epävarmuus. 

Tulevaisuuden ”lopputuloksissa” kerrottaessa epävarmuus liitetään onnistumiseen. Yhden 

”lopputuloksen”, tekstin ”Pyörä matkalla museoon”282 ensimmäisenä esitellyn 

”lopputuloksen” kohdalla epävarmuus taas liittyy ”lopputuloksen” ominaisuuksiin. 

Toisaalta tekstin ”Muisti alkaa kirkastua” 283 kohdalla epävarmuus liittyy tulkinnan 

oikeellisuuteen. 

 

Huomionarvoista on myös se, että suurimmaksi osaksi esille tuodut ”lopputulokset” 

esitetään positiivisessa valossa. Tähän löytyy selitys tieteen myytistä. Tiede ymmärretään 

hyväksi, koska se esimerkiksi parantaa elintasoamme.284 Tekstien ”Pian skanneri mahtuu 

taskuun”285 ja ”Pyörä matkalla museoon”286 ”lopputulokset” voidaan nähdä tällaisina 

elintasoa parantavina ”lopputuloksina”. Skannerihan pienenee,287 voimalaan liittyy monia 

etuja288 ja lämpösähkögeneraattorilla on avaruusluotainten generaattoreita parempi 

hyötysuhde289. Toisaalta tekstissä ”Mammutintekijät taas liikkeellä”290 ensimmäiseen 

”lopputulokseen” liittyvä ”tutkimus” taas esitetään luonnonsuojeluna, jolloin tavoiteltu 

”lopputulos” voidaan nähdä hyvänä. Nimittäin luonnon suojelemista pidetään nykyään 

tärkeänä arvona. Sen sijaan tekstissä ”Muisti alkaa kirkastua”291  saavutettu ”lopputulos” on 

yksi selitys nuorien neuronien toimenkuvalle. Täten sekin voidaan nähdä myytin mukaisesti 

hyvänä tieteenä. Lopuksi on nostettava esille, että osassa tekstejä on tulkittavissa toisiaan 

poissulkevia representaatioita, koskien esimerkiksi juuri ”lopputuloksia”. 

 

                                                 
282 Rantanen, ”Pyörä matkalla museoon”(art.). Tiede 11.5.2010. 
283 Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua”(art.). Tiede 9.3.2010. 
284 Fiske 1993, 20. 
285 ”Pian skanneri mahtuu taskuun” (uutinen). Tiede 22.2.2005. 
286 Rantanen, ”Pyörä matkalla museoon” (art.). Tiede 11.5.2010. 
287 ”Pian skanneri mahtuu taskuun” (uutinen). Tiede 22.2.2005. 
288 Rantanen, ”Pyörä matkalla museoon” (art.). Tiede 11.5.2010. 
289 Ibidem. 
290 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
291 Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua” (art.). Tiede 9.3.2010. 
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Edellä on osoitettu, että teksteissä on yhteisiä representaatioita, jotka löytyvät sekä muista 

medioista että yleisistä käsityksistä koskien tieteen luonnetta Kuten on jo todettu, 

aineistossa on myös yksittäisiä esimerkkejä representaatioista, jotka löytyvät myös muiden 

medioiden tieteen ja teknologian esityksistä. Täten voidaan todeta, että osittain tieteen ja 

teknologian ”tekijöitä” ja sen tekemistä esitetään hyvinkin erilaisissa lähteissä samalla 

tavoin. 

2.2.5 Kuvatekstit ja kuvitus osana tekstien representaatioita 

 
Lopuksi on syytä tarkastella kuvatekstien ja kuvien suhdetta representaatioon. Aineistoon 

sisältyy yksi teksti, ”Pian skanneri mahtuu taskuun”,292 jossa kuvitusta ei käytetty. Lisäksi 

yhden tekstin kuvitus ja kuvatekstit ei liity tutkimusaiheeseen. Kyseisessä tekstissä, ”Pyörä 

matkalla museoon”,293 on käytetty kuvia ja kuvatekstejä, jotka liittyvät sanastollisen 

yhtenevyyden perusteella artikkelin aiheeseen maailmasta ilman pyörää. Nimittäin 

kuvateksteissä esiintyvät eri muodoissa teksteissä esiintyvät sanat. Niissä ei kuitenkaan 

viitata tekstissä mainittuihin japanilaisten aikaan saamiin ”lopputuloksiin”. Aineistossa on 

siis vain neljä tekstiä, jotka liittyvät suoraan tutkimusaiheeseen. Lisäksi huomionarvoista on 

se, että yhdessäkään kuvassa ei ole mitään sellaista, joka viittaisi erillisen, muista maista 

eroavan japanilaisen tieteellisen ja teknologisen ”toiminnan” olemassaoloon. 

 

Kuva 1. Kuvateksti ja kuva tekstiin ”Pentakvarkkeja – onko niitä?” 

 

 

 

                                                 
292 ”Pian skanneri mahtuu taskuun” (uutinen). Tiede 22.2.2005. 
293 Rantanen, ”Pyörä matkalla museoon” (art.). Tiede 11.5.2010. 
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Lähde: ”Pentakvarkkeja – onko niitä?” (uutinen) Tiede 17.5.2005.  

 

Tekstin ”Pentakvarkkeja – onko niitä?” 294 kuvatekstin analysointi aloitetaan koherenssin 

analysoinnilla. Ensimmäinen virke on sidoksissa toiseen konjunktiolla ”kun”. Tällöin 

kvarkkien välille syntyy ajallinen tehostus, jota voi havainnollista lauseiden paikkaa 

vaihtamalla: ”Pentakvarkki voi syntyä ’kun tällaiseen kolmesta kvarkista koostuvaan 

neutroniin tömäytetään kahdesta kvarkista koostuva mesoni.” Toisin sanoen kuvatekstissä 

esitetään, että ensin tehdään jotain, jonka seurauksena syntyy jotakin. Tämä representaatio 

muistuttaa japanilaisten ”tutkimuksen” representaatiota siltä osin, että ”tutkimus” esitetään 

toisiaan seuraavina vaiheina. Tähän liittyen mielenkiintoinen ilmaisu kuvatekstissä on ”voi 

syntyä”. Sana ”voi” merkityksellistää tapahtuman epävarmaksi. Toisaalta toisen virkkeen 

aloittava konjunktio ”tai” tekee toisesta virkkeestä ensimmäisen virkkeen vastakkaisen 

lisäyksen, jolloin syntymisen epävarmuus korostuu. Täten pentakvarkin syntyminen 

esitetään epävarmana tapahtumana. Lisäksi tässä yhteydessä pentakvarkki on myös tärkeä 

kategoria, joka esiintyy kuvatekstissä muodossa ”pentakvarkki”. Se esiintyy myös tekstissä, 

joten sanastollinen yhtenevyys sitoo kuvatekstin itse tekstiin. Teksti itsessään keskittyy 

kertomaan sen havaitsemiseen liittyneestä kiistasta. 

 

Mielenkiintoinen sanavalinta tässä yhteydessä on sana ”tömäytetään”. Kyseessä on 

passiivimuoto, jolloin ”tekijät” jäävät piiloon. ”Tekijöiden” piilottamisen seurauksena 

”tutkimuksen” tekemistä voi liittää japanilaisiin. Sanan merkitys on myös mielenkiintoinen. 

”Tömäyttää” tarkoittaa tömäyksen aiheuttamista. ”Tömäys” myös liittyy sanaan 

”tömähdys”. Kyseinen sana viittaa nimenomaan ”tömäykseen”, eli tömähtävään ääneen, 

joka voi päästä esimerkiksi katolta putoavasta lumesta.295 Kun siis jotain ”tömäytetään”, 

syntyy ääni. Sanavalinta itse asiassa muistuttaa tekstin sanavalintoja ”pommittivat” ja 

”ampuivat”. Nimittäin näissäkin tapauksissa voi lukija kuvitella, että kyse on äänekkäästä 

tapahtumasta. Täten tältäkin osin kuvatekstin ja tekstin representaatiot muistuttavat 

toisiaan. 

  

Kuvatekstissä pentakvarkin syntyminen esitetään siten epävarmana tapahtumana, jossa se 

joko syntyy äänekkään tapahtuvan seurauksena tai sitten ei synny. Kuvatekstissä on useita 

merkityksiä, jotka löytyvät myös tekstistä. Tosin japanilaisia ei tässä kohdassa mainita. 

Tällöin huomio kiinnittyy ”tutkimukseen”, eli siihen, että tutkimustavalla, tömäytyksellä, 

                                                 
294 ”Pentakvarkkeja – onko niitä?” (uutinen) Tiede 17.5.2005.  
295 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 430 - 431. 
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joko pentakvarkki syntyy tai ei synny Sen sijaan että tekstissä ”lopputulos” representoidaan 

siten, että pentakvarkki on tai ei ole olemassa. Täten kuvatekstin representaatio eroaa 

jonkin verran tekstin representaatiosta. Lisäksi erona tekstin ja kuvatekstin välillä on se, että 

kuvatekstissä ”tekijöitä” ei kuitenkaan tuoda esille. Tällöin ”tekijät” ja eri mieltä olevat 

osapuolet jäävät tekstissä representoimatta. 

 

Seuraavaksi keskitytään kuvan denotaatioon ja pohditaan sen osalta asioiden ja ihmisten 

esittämistä. Kuvassa on mustalla pohjalla kolme palloa. Ylhäällä oikealla oleva pallo on 

punainen, ja sen alapuolella vasemmalla on kaksi sinistä palloa. Pallojen ympärillä on 

erikokoisia pisteitä. Ne ikään kuin levittäytyvät pois päin palloista, jolloin ne vaikuttavat 

olevan palloista irtoavia osia. Ilman kuvatekstiä lukija ei välttämättä tunnista kuvan aihetta. 

Kuitenkin kuvatekstissä sanottu asia, ”tällaiseen kolmesta kvarkista koostuvaan neutroniin”, 

antaa kuvalle aiheen. Tällöin kuva esittää neutronia, joka koostuu kolmesta pallosta. 

Irtoavien osien esiintyminen taas, yhdistettynä kuvatekstissä mainittuun tömäytykseen, tuo 

mieleen sen, että kuviin on osunut jotain. Tällöin kuvasta mieleen tulee pentakvarkin 

synnyttäminen, vaikka kuvatekstissä itsessään todetaan sen vain esittävän neutronia. Kuvan 

voi siis tulkita osaltaan havainnollistavan mitä tarvitaan pentakvarkin synnyttämiseen. Se ei 

kuitenkaan tuo esille kuvatekstin esittämää ongelmaa pentakvarkin synnyttämisestä. 

Toisaalta kuvassa itsessään neuroneihin osuminen esitetään neuroneja hajottavana 

tapahtumana, johon viitataan myös tekstissä. 

 

Seuraavaksi kuvatekstin ja kuvan osalta analysoidaan teksti ”Mammutintekijät taas 

liikkeellä”.296 Kuvatekstissä sanotaan: ”Siperiassa arvioidaan olevan tuhansia 

mammutinruhoja. Ei ihme, että toiveet loistokuntoisen yksilön löytämisestä elävät.” Kuten 

kävi ilmi, analysoitaessa tekstiä ”tutkimuksen” kannalta, ”tutkimuksen tekijä” Iridani etsii 

mammutinruhoa Siperiasta. Häntä ei kuitenkaan mainita kuvatekstissä puhuttaessa 

Siperiasta ja mammuteista.  

 

Mammuttiin kuitenkin viitataan kuvatekstissä. Ensimmäinen tärkeä kategoria täten on 

mammutinruho (”mammutinruhoja”). Sana ”ruho” merkitsee teurastetun eläimen 

ruumista.297 Tosin tässä yhteydessä viitataan kuitenkin siihen, että kyseessä on eläimen 

ruumis. Nimittäin teurastukseen kuvatekstissä ei viitata. Toisaalta sanastollinen yhtenevyys 

sitoo kuvatekstin ja tekstin toisiinsa, sillä ilmaisun ”mammutinruhoja” alkuosa esiintyy usein 

                                                 
296 ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 
297 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 718. 
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tekstissä. Itse koherenssia on tässä yhteydessä syytä tutkia tarkemmin. Toinen virke on 

implisiittisessä suhteessa ensimmäiseen, sillä toisen virkkeen voi tulkintani mukaan aloittaa 

kirjoittajan suhtautumista ilmaiseva adverbiaali ”joten”. Virke olisi tällöin 

kokonaisuudessaan seuraavanlainen: ”Siperiassa arvioidaan olevan tuhansia 

mammutinruhoja’, joten ei ihme, että toiveet loistokuntoisen yksilön löytämisestä elävät.” 

Adverbiaali tekee toisesta virkkeestä ensimmäisen kausaalisen tehostuksen. Täten teksti 

merkityksellistyy siten, että mammutinruhojen runsaus mahdollistaa haaveet loistokuntoisen 

yksilön olemassaolosta. Kun kuvatekstiä tulkitsee näin, tulkitsija ymmärtää kuolleen 

mammutin ja ”loistokuntoisen yksilön” yhteyden. Täten tärkeä kategoria on myös yksilö 

(”loistokuntoisen yksilön”). ”Loistokuntoinen” merkitsee loistavassa, suurenmoisessa 

kunnossa olevaa.298 ”Yksilö” taas merkitsee muun muassa yksittäisen eläimen itsenäiseen 

kokonaisuutta,299 eli yksittäistä eläintä. Kokonaisuudessaan ilmaisulla ”loistokuntoisen 

yksilön” halutaan siis viitata yksittäiseen eläimeen, joka on suurenmoisessa kunnossa. 

 

Kuvatekstin lopun koherenssiin on myös syytä kiinnittää huomiota. Toisen virkkeen 

lauseiden välinen konjunktio ”että” tekee virkkeen toisesta lauseesta selventävän 

täsmennyksen. Tämä täsmennys tarkentaa sen, mikä, tulkintani mukaan kirjoittajan 

mielestä, ei ole ihme. Kokonaisuudessaan tekstin koherenssi luo kuvatekstiin 

seuraavanlaisen merkityksen. Koska Siperiassa on paljon mammutinjäänteitä, jäänteiden 

runsauden takia ei kirjoittajan mielestä ole ihmeellistä, että haaveet erinomaisesta yksilöstä 

elävät. Kategoria löytäminen (”löytämisestä”) on tähän merkityksenantoon liittyen tärkeä. 

Nimittäin tekstissä viitataan sopivan mammutin löytämisen tärkeyteen. ”Löytäminen” 

pohjautuu verbiin ”löytää”, joka merkitsee muun muassa jonkin kadoksissa olleen saamista 

käsiinsä.300 Kuvatekstin sanavalinta on kuitenkin nominalisaatio, jonka avulla ”tekijät” on 

piilotettu tekstistä. Tällöin haaveesta tulee pikemminkin yleinen kuin vain tiettyyn ihmiseen 

liittyvä asia. Tähän huomioon liittyen metafora toiveet elävät (”toiveet elävät”) on tärkeä. 

Metaforan merkityksen selvittämiseksi siinä käytettyjä sanoja on syytä analysoida erikseen. 

Sana ”toive” merkitsee muun muassa haavetta tai toiveikasta ajatusta.301 Molemmat 

merkitykset ovat mahdollisia, koska tekstissä viitataan nimenomaan haluun löytää sopiva 

mammutti. ”Elää” taas viittaa muun muassa siihen, että on jatkuvasti jonkin mielialan, 

                                                 
298 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 93. 
299 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 659. 
300 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 147. 
301 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 340. 
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kuten toivon, vallassa.302Toisin sanoen metafora merkitsee jatkuvasti haaveen vallassa 

olemista. Tämä haaveilu taas esitetään yleisenä asiana.  

 

Lisäksi tärkeä kategoria on arvella (”arvellaan”). Tässä sanavalinnassa korostuu 

epävarmuuden merkitys. Sanan ”arvella” merkitys määritellään esimerkiksi sanoilla 

”olettaa”, ”otaksua” ja ”luulla”,303 jotka kaikki viittaavat epävarmuuteen. Lisäksi tekstissä 

käytetään verbin passiivimuotoa, jolloin tekijät piilotetaan tekstissä. Täten arvelusta tulee, 

kuten myös haaveilusta, yleinen asia.  

 

Kuvateksti liittyy selkeästi tekstissä esille tuotuun kuolleen mammutin etsimiseen, vaikka se 

lisää tähän etsimisen representaatiot yleisestä haaveesta ja arvelemisesta. Mammutin 

etsiminen esitetään loistavassa kunnossa olevan mammutin ruumiin etsimisenä. Kuitenkaan 

kuvatekstissä ei kerrota miksi tietynlainen yksilö on tärkeä. Sen sijaan tekstissä tietynlaisen 

yksilön tärkeys tehdään selväksi kertomalla sperman ja dna:n merkitys ”tutkimuksen” 

kannalta.  

 

Huomionarvoista kuitenkin on se, että kuvatekstissä epävarmuus liitetään mammuttien 

määrään. Sen sijaan tekstissä epävarmuuden esitetään liittyvän nimenomaan Iridanin 

hankkeen hyväksyttävyyteen. Lisäksi kuvatekstissä huomionarvoista on se, että arvioiden 

tekijöiden ja mammutin löytämistä toivovien henkilöllisyyttä ei kerrota. Täten ne ikään kuin 

muuttuvat vain asioiksi, jotka ovat olemassa ilman erityistä lähdettä.  

 

Kuva 2. Kuva tekstiin ”Mammutintekijät taas liikkeellä” 

 

                                                 
302 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 134. 
303 Kielitoimiston sanakirja, ensimmäinen osa A - K, 60. 
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Lähde: ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. 

 

Seuraavaksi siirrytään kuvan denotaation analysointiin. Lisäksi kuvassa olevien asioiden ja 

ihmisten pohjalta pohditaan niiden esittämistä. Itse kuvasta voi löytää paljon yksityiskohtia, 

jotka osaltaan representoivat tekstin aihetta. Tekstin yhteydessä olevassa valokuvassa näkyy 

laaja lumikenttä. Kuvan oikealla puolella lumesta nousevat esille keltaiset syöksyhampaat ja 

oikealla puolella on mies. Miehen ilme on miettiväinen leuan alla olevasta kädestä päätellen. 

Lisäksi hänen katseensa on suunnattu kohti syöksyhampaita. Kuvasta voi päätellä sen 

otetun Siperiassa. Koska syöksyhampaat pilkistävät lumesta, Siperian esihistoriaa tunteva 

lukija tunnistaa ne mammutin syöksyhampaiksi. Kuvateksti taas kertoo missä kuva on 

otettu mainitsemalla Siperian ja mammutin jäännökset. Toisaalta kuvan miehen ihonväri 

kiinnittää lukijan huomion. Nimittäin vaaleaihoisena hänen voisi olettaa olevan 

länsimaalainen Täten kuva esittää mammutinruhot syvällä lumessa olevina, mutta 

löydettävissä olevina asioina. Toisaalta, koska kuvan mies tuijottaa syöksyhammasta, hän on 

löytänyt ruhon. Kuvan yhdistyessä kuvatekstiin ja länsimaalaisen hahmon käytön 

seurauksena mammuttien etsintä taas liitetään länsimaihin. Täten kuvatekstin ja kuvatekstin 

yhdessä muodostamaan esitykseen kuolleiden mammuttien löytämisestä Iridani ja hänen 

projektinsa eivät kuulu.  

 

Kuva 3. Kuvateksti tekstiin ”Muisti alkaa kirkastua” 
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Lähde: Tuula Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua” (art.). Tiede 9.3.2010. Kuvateksti on osa 

isompaa kuvaa, joka löytyy tämän tutkimuksen sivulta 102. 

 

Tutkimuksen kannalta tärkeimmät kategoriat tekstissä ”Muisti alkaa kirkastua”304 liittyvät 

sekä soluista käytettyihin nimityksiin että aivoihin. Tässä yhteydessä tärkeät kategoriat ovat 

neuroni (”neuroneja”), hermosolu (”hermosoluja”) ja aivot (”aivoissamme”). Nämä 

kategoriat löytyvät myös tekstistä. Esimerkiksi tekstin alussa sanotaan: 

 

Kun - - professori Fred Gage kollegoineen marraskuussa 1998 raportoi Nature Neuroscience -lehdessä, 

että aikuisenaikuisen ihmisen aivoissa syntyy uusia hermosoluja, tiedemaailma oli ällikällä (lyöty) 305. 

Havainto ei alkuunkaan istunut vallitsevaan käsitykseen, jonka mukaan aivosolut eivät uusiutuneet: ne 

olivat syntymälahja, jolla piti pärjätä koko elämä. 

 

Siten sanastollinen yhtenevyys ja se, että tekstistä lainatussa kohdassa käsitellään samaa 

asiaa, sitoo kuvatekstin itse tekstiin. Lisäksi sanaa neuroneja käytetään monissa muodoissa 

tekstissä, muun muassa juuri japanilaisen Inokuchin tutkimuksesta kerrottaessa muodoissa 

”uudet neuronit” ja ”nuoret neuronit”. Täten kuvateksti on sanastollisen yhtenevyyden 

puolesta sidottavissa myös kyseiseen kohtaan. Kuitenkaan kuvatekstissä ei viitata 

Inokuchiin, joten sitä ei tässä yhteydessä analysoida tarkemmin. 

 

Huomionarvoista kuitenkin on, että kuvateksti representoi ensisijaisesti samaa aihetta, josta 

tekstin alussa kerrotaan. Tämä aihe on hermosolujen uusiutuminen aivoissa. Japanilaisen 

Inokuchin tutkimuksen ja kuvatekstin suhde syntyy sanastollisen yhtenevyyden, sanan 

neuronin eri muotojen kautta, mutta itsessään kuvateksti ei representoi hänen 

                                                 
304 Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua” (art.). Tiede 9.3.2010. 
305 Alkuperäisessä tekstissä ei ole sanaa ”lyöty”. Tulkitsen kuitenkin, että kyse on tekstiin painovaiheessa 
jääneestä virheestä, koska tekstissä on ilmiselvästi haluttu käyttää ilmaisua ”ällikällä lyöty”. Ibidem. 
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”tutkimuksiaan” Sen sijaan se representoi sitä oivallusta, johon Inokuchin ”tutkimus” 

perustuu. Täten kuvatekstin representaatio ei tuo mitään uutta itse japanilaisen tekemän 

”tutkimuksen” esittämiseen. 

 

Kuva 4. Kuva tekstiin ”Muisti alkaa kirkastua” 

 

 

 

 

Lähde: Tuula Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua” (art.). Tiede 9.3.2010. 

 

Seuraavaksi analysoidaan itse kuvaa. Sen pohjaväri on musta. Oikealta mustan pohjavärin 

päällä on kaksi pylvästä, jotka muodostuvat sinisistä, epäsäännöllisistä palloista. Niiden 

välissä on vihreän värisiä, epäsäännöllisiä täpliä, joista näyttää ikään kuin lähtevän säikeitä. 

Niiden vasemmalla puolelle, toisen sinisen pylvään päällä on valkoisia täpliä, joista lähtee 

valkoisia säikeitä. Kuvassa on myös nuolia, joiden loppuosa osoittaa joihinkin tekstin 

sanoihin. Kaksi valkoista nuolta osoittavat valkoisiin täpliin. Toisaalta niiden loppuosa 

osoittaa uusista hermosoluista kertovaan virkkeeseen. Vihreä nuoli kuvan alareunassa taas 

osoittaa vihreisiin täpliin ja alleviivaa sanaa ”tukisoluja”.  

 

Ilman kuvatekstiä on kuitenkin vaikeaa sanoa mitä kuva itsessään esittää. Koska 

kuvatekstissä puhutaan aivoista, voisi olettaa, että sininen osuus kuvassa esittää 

aivopoimuja. Valkoiset täplät taas ovat hermosoluja, koska valkoiset viivat, jotka osoittavat 

myös hermosoluista kertovaan kohtaan, osoittavat niitä. Täten kuva esittää aivoja, joissa on 

hermosoluja sekä tukisoluja tai mahdollisesti neuronien tukisoluja ja neuroneja. Vastaavasti 

vihreät täplät ovat täten neuronien tukisoluja, mutta myös itse neuroneja, koska vihreä 

nuoli voi tulkintani mukaan viitata koko virkkeeseen. Huomionarvoista kuitenkin on se, 
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että kuva viittaa etupäässä koko tekstiin kuvaamalla aivoja. Sen sijaan kuva ei viittaa 

Inokuchin ”tutkimukseen”, vaikka tekstissä viitataankin sen liittyvän aivoihin. Täten 

kuvatekstin ja kuvan muodostama kokonaisuus ei suoranaisesti liity japanilaisen 

tutkimuksen representaatioon. 

 

Kuva 6. Kuvateksti ja kuva tekstiin ”Maido-Kun kuuhun 2015”. 

 

 

Lähde: ”Maido-Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 8.6.2010. 

 

Tekstin ”Maido-Kun kuuhun 2015”306 kuvatekstiä analysoitaessa ainoa mielenkiintoinen 

sanakategoria on robotti, joka esiintyy kuvatekstissä muodossa ”robotille”. Kuten tekstiä 

analysoitaessa kävi jo ilmi, ”robotti” merkitsee mekaanista ihmistyötä korvaavaa 

automaattilaitetta.307  Sana sitoo kuvatekstin sanastollisen yhtenevyyden avulla tekstiin, jossa 

se toistuu muodossa ”robonautti”. 

 

Kuvateksti on merkityksen tuottamisen kannalta mielenkiintoinen. Ensinnäkin ilmaisu 

”tällä kertaa” luo tapahtumaan merkityksen, jonka mukaan joku on aikaisemminkin astunut 

pienen askeleen. Lisäksi ilmaisu ”pieni askel” ohjaa lukijan liittämään kuvatekstin yhteyteen 

Neil Amstrongin kuussa lausumat sanat pienestä askeleesta ihmiselle, mutta suuresta 

                                                 
306 ”Maido-Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 8.6.2010. 
307 Kielitoimiston sanakirja, toinen osa L - R, 709. 
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harppauksesta ihmiskunnalle.308 Täten robotti rinnastuu tähän ihmiskunnalle tärkeään 

tapahtumaan. Lisäksi ilmaus ohjaa lukijaa ajattelemaan, että kuvatekstissä viitataan robotin 

astuvan nimenomaan kuun pinnalle. Rinnastamisen seurauksena robotin askel esitetään 

merkittävänä tapahtumana. Sen sijaan kuvatekstissä ei nosteta esille tekstissä 

representoimaa kilpailua tai japanilaisen yhtiön suunnitelmaa robotin lennättämisestä 

kuuhun. 

 

Kuvatekstin yhteydessä oleva kuva vahvistaa sen, että kuvatekstissä viitataan nimenomaan 

kuuhun. Denaation tutkimus osoittaa, että kuvassa oleva maisema esittää selkeästi kuuta. 

Siinä näkyy harmaita kraattereita ja vuori, jotka kaikki ovat tulkittavissa kuun pinnalla 

oleviksi luonnonmuodostelmiksi. Musta taivas taas ilmiselvästi esittää avaruutta, joka näkyy 

kuun pinnalle. Kuvassa on kuitenkin muitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista tässä 

yhteydessä mainitaan vain tärkeimmät. Siinä on robotteja ja yksi hahmo, joka 

avaruuspuvusta päätellen on ihminen. Se myös näyttää tarkkailevan laitteita. Nimittäin 

hahmon katse on suunnattu niitä kohden. Huomionarvoista on se, että itse tekstissä 

japanilaisten ”robonautti” esitetään kahdella jalalla kulkevaksi. Kahdella jalalla liikkumiseen 

liittyen on taas huomionarvoista, että kuvatekstissä puhutaan robotista ikään kuin se olisi 

astunut kuuhun. Täten kuvassa oleva ihmismäinen robotti voidaan tulkita myös Sohlan 

ihmismäiseksi robotiksi 

 

Kuvassa on myös kaksi robottimaista hahmoa, joilla on pään kohdalla ihmishahmon 

avaruuskypärää muistuttava kypärä. Toisella näistä roboteista on telaketjut tai pyörät, mutta 

kuvasta ei selkeästi erota kummat ovat kyseessä. Toisen robotin kohdalla tätä osaa ei sen 

sijaan näy. Tulkitsen hahmot roboteiksi sen takia, että kuvatekstissä puhutaan robotista, 

mutta myös niiden robottimaisen ulkonäön takia. Lisäksi kuvassa on taka-alalla kaksi 

pyörällä kulkevaa ja kauhallista laitetta, sekä ihmishahmon vieressä telaketjuilla kulkeva laite, 

joka näyttää porauslaitteelta etuosassa olevan poramaisen ulokkeen takia. Tämäkin laite 

voidaan kuvatekstin perusteella tulkita robotiksi, mutta myös siksi, että ihminen ei ohjaa 

sitä. Myös kauhoilla varustetut laitteet näyttävät kulkevan itse, joten nekin voidaan tulkita 

roboteiksi. Kokonaisuudessaan kuvassa kuu esitetään taivaankappaleena, jossa näkyy 

selkeästi ihmisten vaikutus esimerkiksi robottien muodossa. Toisaalta se esittää selkeästi 

tulevaisuuden kuuta, koska nykyisin kyseisellä taivaankappaleella ei ole esimerkiksi ihmisiä 

                                                 
308 ”That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind”. “Neil Armstrong”, elektr. dokumentti. 
Kuuhun astuessaan Armstrong ei lausunut tarvittavaa artikkelia ”a”, vaikka hän myöhemmin korjasi 
virheensä. ”Neil Armstrong”, elektr. dokumentti. 
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valvomassa koneiden toimintaa. Siten kuva esittää kuuta, jossa erilaiset robotit 

työskentelevät. Täten kuva ja kuvateksti yhdessä muodostavat tekstistä eroavan 

representaation. Kyseisen representaation mukaan kuussa voivat työskennellä erilaiset 

robotit. Sen sijaan tekstin representaation mukaan Sohlan robotti ei ole käyttökelpoinen 

kuussa. 
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LOPPULAUSE 

  

Pro gradu käsitteli vuosina 2005, 2006 ja 2010 Tiede-lehdessä ilmestyneitä tekstejä, jotka 

käsittelevät Japanin tiedettä tai teknologiaa tai joissa nostetaan esille maahan liittyviä 

tutkimuskohteita. Aineisto on aiheiden osalta jaettavissa luokkiin ”tekijät”, ”toiminta” ja 

”tutkimuskohde”. ”Tekijöiden” osalta aineistossa nostetaan esille erilaisia ”tutkijoiksi” 

luokiteltavia ihmisiä, ”tutkimusryhmiä” ja ”tutkimusyhteisöjä”. ”Toimintaan” liittyen taas 

nostetaan esille japanilaisten tekemää ”tutkimusta”, siinä käytettyjä ”tutkimusvälineitä” ja 

tutkimuksen ”lopputuloksia”. Lisäksi aineistossa viitataan myös ”tieteen 

populaaristamiseen”. Kokonaisuudessaan aineistossa Japanin tieteellistä ja teknologista 

”toimintaa ”esitellään siis hyvin monesta näkökulmasta. Toisaalta aineistossa esitellään 

myös monenlaisia Japaniin liittyviä ”tutkimuskohteita”. 

 

Aineiston määrällinen analyysi taas osoittaa, että eniten näihin aiheisiin viitataan vuonna 

2006 ja vähiten vuonna 2010. Aiheluokkien keskinäinen vertailu sen sijaan osoittaa, että 

määrällisesti eniten nostetaan esille Japanin tieteellistä ja teknologista ”toimintaa” ja 

seuraavaksi eniten ”tekijöitä”. Tässä vertailussa ”tutkimuskohteita” taas nostetaan esille 

kaikista vähiten. Tarkemmassa aiheiden määrällisessä erittelyssä taas selviää, että eniten 

viitataan ”lopputuloksiin”, ”tutkimusyhteisöihin”, ”tutkimuksiin” ja ”tutkijoihin”. Vähiten 

taas viitataan ”tutkimusryhmiin”, ”tutkimuskohteisiin”, ”tutkimusvälineisiin” ja ”tieteen 

populaaristamiseen”. Kuitenkin, kun aineistoa tarkastellaan siitä näkökulmasta miten aiheet 

jakaantuvat tekstissä ”päähuomioihin” ja ”mainintoihin”, aiheluokkien keskinäinen järjestys 

muuttuu. ”Tekijät” ovat aina tekstissä ”mainintoina”. Kyseinen aiheluokka myös 

muodostaa ”maininnoista” suhteellisesti suurimman osuuden. Sen sijaan ”päähuomion” 

kohteena aineistossa ovat tieteellinen ja teknologinen ”toiminta” ja ”tutkimuskohteet”. 

”Tutkimuskohteiden” kohdalla on lisäksi huomautettava, etteivät ne koskaan esiinny 

pelkkinä ”mainintoina” tekstissä. Kun jakautumista tarkastellaan tarkemmin määriteltyjen 

aiheluokkien näkökulmasta, ”lopputulokset” odotetusti saavat eniten huomiota. Toiseksi 

eniten huomiota saavat ”tutkimukset” ja kolmanneksi eniten ”tieteen populaaristaminen”. 

Lisäksi ”lopputuloksia” myös ”mainitaan” aineistossa eniten. Mainintojen osalta loput 

aiheluokat sijoittuvat suhteellisessa vertailussa seuraavalla tavalla: ”tutkimusyhteisö”, 

”tutkija”, ”tutkimusyhteisö” ja ”tutkimus”. Viimeisen sijan jakavat aiheluokat 

”tutkimusväline ”ja ”tieteen populaaristaminen”. 
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Aineisto analysoitiin myös representaatioiden näkökulmasta. Huomionarvoista on, että 

representaation analysoiminen perustuu osittain lukijan subjektiivisin tulkintoihin 

merkityksistä. Subjektiivisuuden seurauksena toisenlaiset tulkinnat tästä aineistosta ovat 

mahdollisia. Analysoitaessa tieteen ”tekijöiden”, ”tutkimuksen” ja ”lopputulosten” 

representaatioita aineistosta löytyy representaatioita, jotka esiintyvät useammassa tekstissä. 

Toisaalta aineistossa on myös tekstejä, joissa olevia representaatioita ei löydy muista 

teksteistä. Useimmissa tekstissä ”tekijät” esitellään tietyn nimisinä ja tietyn 

”tutkimusyhteisön” jäseninä. Kun tekijäksi esitetään yhteisö, sen nimi mainitaan. Teksteissä 

tuodaan esille myös tutkimusala. Kuitenkaan näin ei toimita vain ”tekijöitä” esitettäessä, 

vaan joissakin tapauksissa ”tutkimuksen” tai ”lopputulosten” yhteydessä. ”Tutkimus” 

esitetään myös usein ryhmätyönä. 

 

Joskus ”tutkimukseen” viitataan aineistossa hyvin lyhyesti, siten että jotain on tehty tai 

suunniteltu. Toisaalta ”tutkimuksen” tekeminen esitetään toisiaan seuraavista vaiheista 

muodostuvana.. Kuitenkin yhdessä esimerkissä itse ”tutkimuksen” tekemisen vaiheisiin ei 

kiinnitetä huomiota. Toisaalta ”tutkimus” tai sen ”lopputulokset” esitetään joissakin 

esimerkeissä osana tutkimusjatkumoa, johon kuuluvat myös muiden tekemät ”tutkimukset” 

tai saavuttamat ”lopputulokset”. Lisäksi ”tutkimuksen” tekeminen esitetään myös 

ongelmattomana toimintana. Toisaalta siitä, mitä ”tutkimuksen” tekeminen ja 

”lopputulokset” ovat, löytyy aineistosta monenlaisia esimerkkejä. 

 

”Lopputulokset ”esitetään joko valmiina tai suunnitelmina tai sitten vasta tulevaisuudessa 

tapahtuvina asioina Tällöin niihin viitataan myös suunnitelmina tehdä jotain. Monissa 

tapauksissa ”lopputuloksiin” liitetään myös epävarmuutta. Huomionarvoista on myös se, 

että aineistosta jotkut ”lopputulokset” esitetään hyvinä. Toisaalta joissakin teksteissä 

esitetään japanilaisten olevan joko väärässä tai että tavoiteltu ”lopputulos” on arveluttavana 

ja luonnon lakeja rikkova. Lisäksi yhdessä tapauksessa esitetään myös suunnitellun robotin 

olevan vääränlainen, joten japanilaiset eivät onnistuisi saavuttamaan ”lopputulosta”. 

Aineistosta löytyy myös tekstejä, jotka sisältävät toistensa poissulkevia representaatioita. 

 

Lopullinen vastaus kysymykseen siitä onko aineistossa representaatiota, jonka mukaan on 

olemassa muusta tiedemaailmasta erillistä, japanilaista tieteellistä ja teknologista 

”toimintaa”, tutkimuksessa ei saatu. Kuitenkin on aivan selvää, että mahdollinen erilaisuus 

japanilaisten ja muiden ”tekijöiden” välillä ei johdu siitä, että japanilainen kulttuuri 
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esitettäisiin muista poikkeavana. Itse asiassa aineistossa tulkintani mukaan todennäköisesti 

esitetään, että tieteen ja teknologian osalta on olemassa vain kulttuuriltaan yhdenlaista 

”toimintaa”. Toisaalta on huomionarvoista, että japanilaiset identifioidaan aina tarkemmin 

kuin heidän tukijansa tai kannattajansa. 

 

Representaatioita, joita löytyi vain jostakin aineiston tekstistä, on muutamia. Aineistosta 

löytyy esimerkiksi teksti, jossa ”tekijäksi” esitetään yhtä henkilöä. Hänet myös ainoana 

aineistossa esitetään tieteellisen koulutuksen saaneena. Toisaalta aineistossa on esimerkki, 

jossa ”tutkimus” esitetään jossakin maassa tehtynä, eikä tietyn ”tekijän” tekemänä. Lisäksi 

aineistossa on esimerkki, jossa tekijöihin viitataan vain heidän kansallisuuteensa avulla. 

Toisaalta aineistossa on myös esimerkki, jossa ”tekijäksi” mainitaan ”tutkimusyhteisö”. 

”Tutkimuksen” osalta yksittäisiä representaatioita taas ovat sen tekemisen esittäminen 

löytöretkeilynä, luonnonsuojeluun tähtäävänä toimintana ja kahden tahon välisenä 

kilpailuna. Aineistossa on myös yksi ”lopputuloksen” representaatio, jossa ”lopputulos” 

esitetään lisälaitteen kanssa käytettävänä ja myytävänä tuotteena. 

 

Osa näistä representaatioista löytyy myös niistä tutkimuksista ja teoksista, jotka joko 

käsittelevät muun lehdistön antamaa representaatiota teknologiasta tai muiden medioiden 

antamaa kuvaa tieteilijöistä ja tieteen tekemisestä Toisaalta myös muista tieteen 

kuvaamiseen keskittyvistä teoksista löytyy selityksiä tekstien representaatioille, mutta myös 

yksi samanlainen esimerkki tieteen representoinnista. Tieteen tekemisen ja ”tekijöiden” 

mediarepresentaatioihin liittyvien tutkimusten ja teosten kohdalla on kuitenkin muistettava, 

että ne, ainakin tässä tutkimuskirjallisuutena käytettyjen teosten perusteella, nostavat esille 

fiktioon perustuvia esimerkkejä. Täten näiden teosten esittelemiä representaatioita ei voi 

pitää täysin vastaavanlaisia kuin Tiede-lehdessä olevia representaatioita. Kuitenkin tieteen 

”tekijän” esittäminen löytöretkeilijänä on yksi esimerkki sellaisesta representaatiosta, joka 

löytyy sekä tutkimusaineistosta että muihin medioihin keskittyvästä tutkimuksesta. Tässä 

tutkimuksessa yksi tärkeä huomio liittyykin siihen, että osittain samoja representaatioita 

käytetään hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. 

 

Kuvateksteissä ja kuvissa taas esiintyy representaatioita, jotka, yhdessä tai erikseen, yleensä 

viittaavat tekstissä mainittuun japanilaiseen tieteelliseen ja teknologiseen ”toimintaan”. Vain 

yhdessä tapauksessa näin ei tehdä. Näiden kuvatekstien ja kuvien representaatiot yhdessä ja 

erikseen ovat osittain vastaavanlaisia kuin tekstissä annetut. Tosin myös selkeitä eroja kuvan 
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ja kuvatekstin representaatioiden sekä niiden yhdessä muodostamien ja tekstissä olevien 

representaatioiden väliltä löytyy. Yhdessäkään kuvatekstissä ei myöskään mainita japanilaisia 

”tekijöitä”. Lisäksi kuvituksesta ei löydy mitään sellaista, mikä viittaisi erillisen japanilaisen 

tieteellisen ja teknologisen toiminnan olemassaoloon.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tuovat esille ne asiat ja ihmiset, joita nostetaan tiedettä ja 

teknologiaa populaaristavassa lehdessä esille. Toisaalta näistä tuloksista selviää kuinka 

paljon kukin näistä asioista ihmisitä muodostettu aiheluokka saa huomiota aineistossa. 

Tällainen näkökulma tiedettä ja teknologiaa popularisoivaan lehteen on uusi. Tämä 

tutkimus myös osoittaa, että tiedettä popularisoivassa lehdessä voidaan käyttää osittain 

samoja representaatioita kuin tavallisissa aikakausilehdissä ja muissa tiedettä ja teknologiaa 

kuvaavissa mediaesityksissä. Täten se myös osaltaan vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksissa 

esille tuotuja näkemyksiä koskien tieteen ja teknologian sekä niiden ”tekijöiden” esittämistä.  

 

Tämä pro gradu käsittelee Japania Tiede-lehdessä. Tutkimuksen käsitellessä vain yhdessä 

lehdessä julkaistuja tekstejä saadut tulokset tuovat esille vain yhden lehden representaatiot 

koskien Japanin tiedettä ja teknologiaa sekä kyseiseen maahan liittyviä tutkimuskohteita. 

Toisaalta myös yksityiskohtaisesta metodista johtuva pieni otanta aineistosta ei mahdollista 

laajojen yleistysten tekemistä. Lisäksi on ilmeistä, että metodin yksityiskohtaisuuden takia 

jotkut representaatioiden puolet saattoivat korostua liian paljon toisten taas jäädessä 

vähemmälle huomiolle. Jatkossa tutkimusta voi laajentaa vertailututkimukseksi, jossa 

vertailtaisiin Japania koskevien aiheiden määriä ja Japani-representaatiota toiseen 

aasialaiseen tai länsimaiseen maahan. Olisi myös mielenkiintoista tutkia Japanin kulttuuria ja 

luontoa koskevien kirjoitusten representaatiota. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, että 

eroaisiko se tieteen ja teknologian representaatiosta tai muissa tutkimuksissa esille tuoduista 

representaatioista. Tutkimusta voisi jatkaa myös siltä osin, että miten Japani, japanilaiset ja 

maahan liittyvät asiat esitetään ”tutkimuskohteena”. Lisäksi aiheiden määriä voisi tutkia 

useamman vuoden osalta, jolloin aineistoa voidaan tarkastella vuosittaisten aihemäärien 

vaihteluiden näkökulmasta. 
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LIITTEET 

 
Liite 1 Luokittelu aihealueen mukaan  

 

Aineisto on luokiteltu seuraaviin luokkiin: 

 

Tiede ja Teknologia: Tämä on pääluokka kaikille kirjoituksille, joissa käsitellään tieteeseen ja 

teknologiaan liittyviä asioita ja ihmisiä. Luokasta on muodostettu kolme pääluokan 

alaluokkaa, jotka ovat nimeltään ”tekijät”, ”toiminta” ja ”tutkimuskohde”. 

 

Tekijät: Aiheluokkaan kuuluvat kaikki sekä ihmiset että tahot, jotka esiintyvät aineistossa 

Japanin tieteellisestä ja teknologisesta ”toiminnasta” puhuttaessa. Tähän aiheluokkaan 

kuuluvat alaluokat ”tutkijat”, ”tutkimusryhmä” ja ”tutkimusyhteisö”. 

 

Tutkija: Tähän aiheluokkaan kuuluvat yksilöt, jotka tekevät aiheluokkaan ”tutkimus” 

kuuluvia asioita ja mainitaan nimeltä. Toisin sanoen aiheluokkaan kuuluvat ne, joita 

tekstissä nimetään ”tutkijoiksi”, ”keksijöiksi”, ”asiantuntijoiksi” tai heihin viitataan heidän 

tutkimusalansa mukaan esimerkiksi geneetikkoina. Myös erilaisten ammattinimikkeiden, 

kuten ”insinööri”, ja arvonimien, kuten ”tohtori”, käyttö tekstissä tulkitaan siten, että kyse 

on aiheluokkaan ”tutkija” kuuluvasta henkilöstä. Lisäksi kaikki teksteissä olevat viittaukset 

yksittäiseen henkilöön, jotka tekstin mukaan tekevät aiheluokkaan ”tutkimus” kuuluvia 

asioita, lasketaan tähän aiheluokkaan kuuluvaksi. Myös nimeltä mainitut tutkijat, jotka 

mainitaan osana ”tutkimusryhmäksi” laskettavaa aiheluokkaa, kuuluvat tähän aiheluokkaan. 

Nämä tutkijoita ei siis luokitella osaksi aiheluokkaa ”tutkimusryhmä”, vaikka heidät 

nimetään osana sitä. 

 

Tutkimusryhmä: Tähän aiheluokkaan kuuluvat tekstit, joissa esiintyy tutkimusryhmä. 

Aiheluokkaan lasketaan myös ne tekstit, joissa käytetään sanaa ”tutkijat” tai ”ryhmä”. Myös 

monikkomuotojen käyttö sanoista ”keksijät” ja ”insinöörit” sekä muista ammattiin 

liittyvistä sanoista tulkitaan tässä yhteydessä ryhmäksi. Lisäksi erilaiset monikkomuodot 

sanasta japanilainen, esimerkiksi ”japanilaiset”, luokitellaan tähän aiheluokkaan kuuluvaksi. 

Myös kaikki ilmaukset, joilla viitataan jonkinlaisen ”tutkimusryhmän” olemassaoloon, 

lasketaan osaksi tätä aiheluokkaa.   
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Tutkimusyhteisö: Tähän aiheluokkaan kuuluvat tekstit, joilla viitataan tutkimusyhteisöihin. 

”Tutkimusyhteisöksi” on tässä tutkimuksessa laskettu yliopistot, yritykset, instituutiot, 

laitokset, akvaariot, järjestöt ja muut viittaukset tutkimusta tekeviin yhteisöihin. Jos 

teksteissä mainitaan yritysten ja muiden yhteisöjen muodostavan yhdessä yhden tutkimusta 

tekevän organisaation, luokittelun mukaan kyseessä on vain yksi maininta 

tutkimusorganisaatiosta. Täten tässä yhteydessä esiintyviä organisaatioita ole ajateltu 

erilisiksi organisaatioiksi, joista kukin saa erillisen maininnan. Lisäksi, jos yliopisto mainitaan 

tekstissä ilman, että samassa yhteydessä kerrotaan jotain ”tutkimuksen” tekemisestä, viittaus 

on laskettu osaksi tätä aiheluokkaa. Näin on toimittu siksi, että yliopistot ajatellaan usein 

yhteisöiksi, joissa tehdään tutkimusta, vaikka sitä ei erikseen mainittaisikaan. 

 

Toiminta: Aiheluokkaan kuuluvat kaikki ne asiat, jotka kuuluvat Japanin tieteelliseen ja 

teknologiseen ”toimintaan”. Tällöin viitataan itse tutkimukseen ja siinä käytettyihin 

tutkimusvälineisiin sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin. Tähän aiheluokkaan kuuluvat 

myös ne tekstit, joissa viitataan sellaisiin asioihin, jotka eivät suoranaisesti liity tieteen 

tekemiseen tai teknologiseen toimintaan, mutta liittyvät maan tieteeseen ja teknologiaan. 

Aiheluokkaan kuuluvat alaluokat ”tutkimus”, ”tutkimusväline”, ”lopputulos” ja ”tieteen 

populaaristaminen”. 

 

Tutkimus: Tähän aiheluokkaan kuuluvat ensinnäkin tekstit, joissa kerrotaan, että on 

päädytty johonkin ”lopputulokseen”. Näissä tapauksissa kerrotaan tutkimuksen teosta. 

Toisin sanoen pelkkää maininta siitä, että jotain on tehty, ei luokitella osaksi tätä 

aiheluokkaa. Tällaisia yhden tai parin sanan toteamuksia ovat esimerkiksi ”kehitetty”, ”ovat 

suunnitelleet”. Tähän aiheluokkaan kuuluvissa tekstissä voidaan myös kertoa 

”tutkimuksen” jatkuvan, vaikka jotain on saavutettu. ”Tutkimuksen” jatkuvuuteen liittyen 

on maininnan pituuden suhteen kuitenkin tehty poikkeus. Jos tekstissä kerrotaan yhä 

jatkuvasta ”tutkimuksesta”, jolle ei ole määritelty lopputulosta, maininta lasketaan 

”tutkimukseksi” sen mahdollisesta lyhyydestä huolimatta. Tähän aiheluokkaan kuuluvat 

myös maininnat koeasetelmiksi tulkittavista tapauksista, joista saadaan tutkimustulos. 

Tällöin teko, josta tehdään havainto, luokitellaan ”tutkimukseksi”, mutta havainnosta tehty 

päätelmä ”lopputulokseksi”. Tähän aiheluokkaan kuuluvassa maininnassa voi olla eri 

vaiheita, jotka tuodaan tekstissä selkeästi. Vaihtoehtoisesti kyseisissä tapauksissa tekstissä 

ensin kerrotaan, että on tehty jotain, jonka seurauksena tapahtuu jotain ja saavutetaan 

”lopputulos”. Lisäksi tähän aiheluokkaan luokitellaan ne tekstit, joissa kerrotaan, että 
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”lopputulosta” ei ole vielä saavutettu, vaikka se on määritelty. Tässäkin tapauksessa 

tekstissä esitetään eri vaiheita, jotka tuodaan esille ja esitetään vaiheina lopullisen 

”lopputuloksen” saavuttamiseksi. Nämä vaiheet siis luokitellaan ”tutkimuksen”. kuuluvaksi 

Sen sijaan lopullinen, määritelty ”lopputulos”, luokitellaan ”lopputulokseksi”. Lisäksi 

”tutkimusvälineisiin” liittyen on tehtävä huomautus. ”Tutkimusvälineen” ollessa kyseessä 

niiden tekemät tehtävät, mukaan luettuna yhdellä tai parilla sanalla mainitut, kuuluvat tähän 

aiheluokkaan ”Tutkimuksen” aiheluokkaan kuuluvat myös tekstit, joissa kerrotaan yleisesti 

yksittäisen ”tutkijan” tai ”tutkimusryhmän” tutkimustoiminnasta. Lisäksi aiheluokkaan 

kuuluvat myös tekstit, joissa kerrotaan Japanin yleensä Japanin ”tutkimustoiminnasta”, eli 

siitä mitä tehdään tai aiotaan tehdä. 

  

Tutkimusväline: Tähän aiheluokkaan kuuluvat kaikki ne tekstit, joissa mainitaan 

tutkimukseen tarkoitettu apuväline. 

 

Lopputulos: Tähän aiheluokkaan kuuluvat ensinnäkin tieteellisen ja teknologisen toiminnan 

”lopputulokset”. Tällöin käytetään esimerkiksi sanoja ”löytö”, ”keksitty”, ”innovaatio” tai 

”läpimurto”. Tähän luokkaan kuuluvat myös maininnat suunnitelmista, joita ei ole 

kuitenkaan vielä toteutettu. Myös havainnosta tehdyt päätelmät kuuluvat tähän 

aiheluokkaan, kuten ”tutkimusta” määriteltäessä on jo kerrottu. Lisäksi tähän aiheluokkaan 

kuuluvat tekstit, joissa kerrotaan että on onnistuttu jossakin sellaisessa, jota on jo tavoiteltu. 

toisaalta myös tekstit, joissa kerrotaan, että jotain on onnistuttu tekemään, kuuluvat tähän 

aiheluokkaan. Toisaalta myös maininnat, joiden mukaan jotain jo keksittyä on parannettu 

tai jotain on selvitetty, kuuluvat tähän aiheluokkaan Lisäksi ”lopputulokseen” kuuluvat ne 

tekstit, joissa mainitaan ”lopputuloksen” syntyvän tulevaisuudessa. Tällöin tekstissä 

käytetään tulevaisuuteen viittaavia sanoja kuten ”aikoo tehdä”. Tulevaisuuden 

”lopputuloksesta” kerrottaessa tekstissä määritellään myös yhdellä tai parilla sanalla 

millainen se tulee olemaan. Toisaalta ”lopputulokseen” kuuluu myös sen esineen kuvailu, 

jolla siihen pyritään, eikä välinettä itseään lasketa ”tutkimusvälineeksi”, ellei tekstissä tuoda 

esille, että väline on tarkoitettu ”tutkimiseen”. Toisaalta myös tekstit, joissa todetaan yhdellä 

sanalla jotain yhä tehtävän ja kerrotaan itse tutkittavasta asiasta, kuuluvat tähän 

aiheluokkaan. Myös sellaiset maininnat lasketaan ”lopputuloksisiksi”, jotka seuraavat 

toisiaan, mutta erilisinä ”lopputuloksina”. Tällöin näitä ”lopputuloksia” ei esitetä vaiheina 

lopulliseen ”lopputulokseen” pääsemiseksi, kuten aiheluokkaan ”tutkimus” kuuluvissa 

teksteissä tehdään. 
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Tieteen populaaristaminen: Tähän aiheluokkaan kuuluvat ne asiat, joita voidaan pitää 

esimerkkeinä Japanissa tapahtuvasta ”tieteen populaaristamisesta”. 

 

 Tutkimuskohde: Aiheluokkaan kuuluvat kirjoitukset eivät ole osa ”toimintaa”, koska 

”tutkimusta” näissä esimerkeissä eivät välttämättä tee japanilaiset tahot. Täten kaikki 

aiheluokan esimerkit eivät ole osa Japanin tieteellistä ja teknologista ”toimintaa”. Näin on 

toimittu, koska jos mukaan olisi otettu vain japanilaisten tutkimuskohteita, kaikkia 

esimerkkejä, joissa Japania, japanilaisia tai maahan liittyviä asioita ”tutkimuskohteena” 

nostetaan esille, ei olisi otettu huomioon. Tämän vuoksi tekstit muodostavat oman 

aiheluokkansa, johon kuuluu ”alaluokka” ”tutkimuskohde”.  

 

Tutkimuskohde: Tähän aiheluokkaan kuuluvat tekstit, joissa viitataan Japaniin, sen 

asukkaisiin, eläimiin tai kasveihin ”tutkimuskohteena”. 
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Liite 2 Luokittelu juttutyypin mukaan 

 

Uutinen: Uutisella tarkoitetaan tietoa, kuvausta tai selostusta, joka koskee varsinkin 

äskettäin tapahtunutta ja yleisesti kiinnostavaa asiaa.309 Tässä tutkimuksessa uutisen 

määrittelyssä painottuu nimenomaan se, että uutisella tarkoitetaan jonkin äskettäin 

tapahtuneen selostamista. Täten tässä tutkimuksessa tiedeuutinen määritellään edellä 

mainitun määritelmän mukaisesti kuuluvat asiat saavat ”päähuomion” tekstissä. 

Huomionarvoista on, että liitteessä kolme310 ja viitteissä tällaiset tekstit on myös eroteltu 

muusta aineistosta maininnalla ”uutinen”. 

 

Uutinen maininta: Juttutyyppiin kuuluva teksti täyttää uutisen määritelmän, mutta 

tutkimusaiheeseen liittyvät asiat vain mainitaan tekstissä. Huomionarvoista on, että liitteessä 

kolme311 ja viitteissä tällaiset tekstit on myös eroteltu muusta aineistosta maininnalla 

”uutinen”. 

 

Muu: Juttutyyppiin kuuluvat artikkelia lyhemmät tekstit, jotka eivät täytä äskettäin 

tapahtuneen normia. Ne luokkaan kuuluvat tekstit, jotka eivät ilmiselvästi edusta jotakin 

selkeää genreä312, esimerkiksi pääkirjoitusta, on nimetty liitteessä kolme313 ja viitteissä nimetty 

”palstakirjoituksiksi”. Vastaavanlaiset juttutyyppiin ”muu maininta” kuuluvat tekstit on 

myös nimetty tällä tavoin. Toisaalta selkeät pääkirjoitukset on merkitty lyhenteellä ”pk.” 

sekä liitteessä kolme314 että viitteissä. Kun tällainen teksti pääosin käsittelee jotakin aihetta, 

tällöin aihe luokitellaan tähän juttutyyppiin. 

 

Muu maininta: Juttutyyppiin kuuluvat artikkelia lyhemmät tekstit, jotka eivät täytä äskettäin 

tapahtuneen normia. Jos teksti on luokiteltu tähän juttutyyppiin, tutkimusaiheeseen liittyvät 

asiat vain mainitaan tekstissä. 

 

Artikkeli: Tähän juttutyyppiin kuuluva teksti on pitkä teksti koskien pääosin jotakin aihetta. 

Tiede-lehdessä ilmestyvät artikkelit ja vakituisten palstojen tekstit on luokiteltu tämän 

                                                 
309 Kielitoimiston sanakirja, kolmas osa S - Ö, 460. 
310 Ks. liite 3. 
311 Ibidem. 
312Genrellä viitataan yleensä tiettyyn lajityyppiin, kuten draamaan tai komediaan. Genret ovat kulttuurillisia tai 
sosiaalisia, eli ne opitaan ajan mittaan. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 79.  
313 Ks. liite 3. 
314 Ibidem. 
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juttutyypin alle. Huomionarvoista on, että liitteessä kolme315 ja viitteissä tällaiset tekstit on 

myös eroteltu muusta aineistosta lyhenteellä ”art.”. 

 

Artikkeli maininta: Tähän juttutyyppiin kuuluva teksti on artikkeli, jossa vain mainitaan 

tutkimusaiheeseen liittyviä asioita ja ihmisiä. Huomionarvoista on, että liitteessä kolme316 ja 

viitteissä tällaiset tekstit on myös eroteltu muusta aineistosta lyhenteellä ”art.”. 

                                                 
315 Ibidem. 
316 Ibidem. 
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Liite 3. Tutkimuksessa hyödynnetyt tekstit 

 

Taulukko 1. Vuoden 2005 tekstit 11.1 ilmestyneestä numerosta 17.5.2005 ilmestyneen 

numeron alkuosaan 

 

 

1. ”Nanoputkia paljon ja halvalla”. (uutinen) Tiede 11.1.2005. 

 

22.2.2005. 

 

3. ”Pian skanneri mahtuu taskuun” (uutinen). Tiede 22.2.2005. Uutisessa kerrotaan 

japanilaisten keksimästä luottokortin kokoisesta pienestä skannerista. 

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

1. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”tutkimus”. 

Tekstissä ”mainitaan” yksi 

”tutkija”, yksi 

”tutkimusryhmä”, yksi 

”tutkimusyhteisö” ja yksi 

”lopputulos”. Uutinen 

2. 

Tekstissä 

kohteena on yksi 

”tutkimus”. 

Tekstissä ”mainitaan” yksi 

”tutkija” ja yksi ”lopputulos”. 

Artikkeli  

maininta 

3. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. Uutinen 

 

4. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on 

kuusi eri 

”lopputulosta”. 

Tekstissä ”mainitaan” yksi 

”tutkimusryhmä” ja viisi eri 

”tutkimusyhteisöä”. 

Artikkeli 

maininta 

5. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”tutkimus”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. 

Artikkeli 

maininta 

2. Kalevi Rantanen, ”Biotunnistus tarkentuu hyvää vauhtia” (art.). Tiede 
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4. Kalevi Rantanen, ”Älykoti toteuttaa unelmasi ” (art.). Tiede 5.4.2005. 

 

5. Kirsi Heikkinen, ”Valaat yhä vaarassa - ja samalla valtavasti muuta elämää” (art.). Tiede 

17.5.2005.  

 

Taulukko 2 Vuoden 2005 tekstit 17.5.2005 ilmestyneen numeron loppuosasta 23.8.2005 

ilmestyneen numeron loppuun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstin 

numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

6. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

”tutkimusryhmä” ja yksi 

”tutkimus”. 

Uutinen 

maininta 

7. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kaksi eri 

”lopputulosta”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

tutkimusyhteisö, yksi 

”tutkimus” ja yksi 

”tieteen 

populaaristaminen”. Uutinen 

8. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kaksi eri 

”lopputulosta”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

”tutkimusryhmä”, yksi 

”tutkimusyhteisö” ja 

yksi ”tutkimus”. 

Artikkeli 

maininta 

9. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”tutkimus”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. 

Artikkeli 

maininta 

10. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkimusryhmä” ja 

yksi ”tutkimusyhteisö”. Uutinen 
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6. ”Pentakvarkkeja – onko niitä? ” (uutinen). Tiede 17.5.2005. Tutkijat eri puolilla maailmaa 

tutkivat pentakvarkin olemassaoloa. Uutisen mukaan japanilaiset fyysikot kertoivat vuonna 

2003 havainneen tämän hiukkasen, jonka olemassaoloa kaikkia asiaan perehtyneet 

tutkimusryhmät eivät ole onnistuneet todentamaan. 

 

7. ”Mammutintekijät taas liikkeellä” (uutinen). Tiede 17.5.2005. Uutinen kertoo japanilaisen 

Kinkin yliopiston geneetikon Akira Iridanin suunnitelmasta matkata Siperiaan. Hänen 

tavoitteenaan on löytää jokin mammutin osa, jonka avulla hän voi herättää mammutin 

eloon. Hanke on herättänyt maailmalla kritiikkiä, koska arvostelijoiden mukaan 

mammuteille ei olemassa sopivaa elinympäristöä. 

 

8. Mika Sillanpää, ”Kvanttitietokone suprajohteista” (art.). Tiede 12.7.2005. 

 

9. Kirsi Manninen, ”Kulta siivoaa ilmansaasteita” (art.). Tiede 23.8.2005.  

 

10. ”Silmät auki digikuvassa” (uutinen). Tiede 23.8.2005. 

 

Taulukko 3. Vuoden 2005 tekstit 6.10 ilmestyneestä numerosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

11. ”Länsimaalaiset näkevät maailman toisin” (uutinen). Tiede 6.10.2005. 

 

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

11. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”tutkimuskohde”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. 

Uutinen 

maininta 

12. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kolme 

eri 

”tutkimuskohdetta”.  

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. 

Artikkeli  

maininta 
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12. Erkki A. Kauhanen, ”Kiire. Pahin vitsaus sitten mustan surman?” (art.). Tiede 

6.10.2005. 

 

Taulukko 4. Vuoden 2005 tekstit 3.11 ilmestyneestä numerosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

13. Janos Honkonen, ”Missä viipyvät puhuvat tietokoneet?” (art.). Tiede 3.11.2005. 

 

14. Yasmina Dadi, ”Nälkä voi lisätä ikää – jos sisu riittää” (art.). Tiede 3.11.2005. 

 

 Taulukko 5. Vuoden 2006 tekstit 16.5.2006 ilmestyneestä numerosta 22.8.2006 ilmestyneen 

numeron alkuun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

13. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. 

Artikkeli 

maininta 

 

14. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kaksi 

eri 

”tutkimuskohdetta”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. 

Artikkeli 

maininta 

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

1 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”tieteen 

populaaristaminen”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. Uutinen 

2. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”tutkimus”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

”tutkimusryhmä” ja 

yksi ”lopputulos”. 

Muu 

maininta 
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1. ”Japani tarjoaa tiedettä nuorillepareille” (uutinen). Tiede 16.5.2006.  

 

2. ”Tahdon asia” (pk.). Tiede 22.8.2006. 

 

Taulukko 6. Osa 22.8.2006 ilmestyneen numeron teksteistä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ”Nyt Mona Lisa puhuu” (uutinen). Tiede 22.8.2006. 

 

4. Leena Tähtinen, ”Tulossa taistelu kuusta?” (art.). Tiede 22.8.2006. 

 

5. Kalevi Rantanen, ”Hammaslääkärin uusi apuri on robotti” (art.). Tiede 22.8.2006. 

 

Taulukko 7. Vuoden 2006 tekstit 22.8.2006 ilmestyneen numeron lopusta 12.12.2006 

ilmestyneen numeron loppuun  

 

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

3. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kaksi 

eri ”lopputulosta”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija” ja yksi 

”tutkimus”. Uutinen 

 

4. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on neljä eri 

”tutkimusta”  

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkimusyhteisö” 

ja neljä eri 

”tutkimusvälinettä”.  

Artikkeli 

maininta 

5. 

Tekstistä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija” ja yksi 

”tutkimusyhteisö”. 

Artikkeli 

maininta 
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6. Kalevi Rantanen, ”Palkitut ledit syntyvät sisulla ja tuurilla” (art.). Tiede 22.8.2006. 

 

7. Kalevi Rantanen, ”Tekniikka pysäyttää varkaan - mutta mitä sitten tapahtuu?” (art.). 

Tiede 3.10.2006. 

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

6. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kuusi 

eri ”lopputulosta”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija” ja yksi 

”tutkimusryhmä” sekä 

viisi eri 

”tutkimusyhteisöä” ja 

kolme eri 

”tutkimusta”.  Artikkeli 

7. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kaksi 

eri ”lopputulosta”.  

Tekstissä ”mainitaan” 

kaksi eri 

”tutkimusyhteisöä”.  

Artikkeli 

maininta 

8. 

Tekstistä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkimusyhteisö”. Muu 

9. 

Tekstistä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”tutkimuskohde”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

”tutkimusyhteisö” ja 

yksi ”tutkimus”. 

Muu 

maininta 

10.  

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kaksi 

eri ”lopputulosta”.  

Tekstissä mainitaan 

yksi ”tutkimusryhmä” 

ja yksi 

”tutkimusyhteisö”. 

Artikkeli 

maininta 

11.  

Tekstissä 

päähuomion 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

”tutkimusryhmä”, yksi 

”tutkimusyhteisö” ja 

yksi ”tutkimus”. Uutinen 
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8. ”Robotti siivoamaan” (palstakirjoitus). Tiede 7.11.2006.  

 

9. ”Akvaarioita avaruuteen” (palstakirjoitus). Tiede 7.11.2006.  

 

10. Kalevi Rantanen, ”Kotiteatteri saa kolmannen ulottuvuuden” (art.). Tiede 12.12.2006.  

 

11. ”Kuolema soittaa ovikelloa” (uutinen). Tiede 12.12.2006. 

 

Taulukko 8. Vuoden 2010 tekstit 7.1.2010 ilmestyneestä numerosta 9.3.2010 ilmestyneen 

numeron loppuun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

1. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkimusyhteisö” 

ja yksi ”tutkimus”. Uutinen 

2. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

”tutkimustyhmä” ja 

yksi ”tutkimusyhteisö”. 

Artikkeli 

maininta 

3. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkimusyhteisö”. 

Uutinen 

maininta 

 

4. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

”tutkimusyhteisö” ja 

yksi ”tutkimus”. 

Artikkeli 

maininta 

5. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”tutkimuskohde”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. 

Artikkeli 

maininta 
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1. ”Japani rakentaa avaruusvoimalan” (uutinen). Tiede 7.1.2010.  

 

2. Kalevi Rantanen, ”Neomagneetti valloittaa maailmaa” (art.). Tiede 9.2.2010.  

 

3.”Sähköautoista sähkökauppiaita” (uutinen). Tiede 9.3.2010. 

 

4. Tuula Kinnarinen, ”Muisti alkaa kirkastua” (art.). Tiede 9.3.2010. Artikkelissa kerrotaan 

aivotutkimuksen kehityksestä ja siinä tehdyistä löydöistä. Artikkelissa mainitaan Japanin 

Toyoman yliopiston neurotutkija Kaoru Inokuchi. Hänen mukaansa aivoissa olevat 

neuronit voivat siirtää uudet muistot säiliömuistiin, jolloin uusille muistoille jää tilaa.  

 

5. Juha Valste, ”Amerikassa yhä vanhimmat puut” (art.). Tiede 9.3.2010. 

 

Taulukko 9. Vuoden 2010 tekstit 11.5.2010 ilmestyneestä numerosta 8.6.2010 ilmestyneen 

numeron loppuun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kalevi Rantanen, ”Pyörä matkalla museoon” (art.). Tiede 11.5.2010. Artikkelissa 

visioidaan maailmaa, jossa pyörää ei enää käytetä erilaisissa koneissa. Lisäksi kerrotaan 

keksinnöistä ja projekteista, joissa hankalaksi koettu pyörä on korvattu eri tavoin. Tämän 

lisäksi esitellään jo olemassa olevaa pyörätöntä tekniikka sekä pyörän käytön haittoja. 

Artikkelissa mainitaan japanilaisten suunnittelema voimala, jossa ei ole liikkuvia tai pyöriviä 

osia. Täten se on melkein mahdotonta rikkoa. Lisäksi kerrotaan japanilaisten vuonna 2003 

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

6. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on kaksi 

eri ”lopputulosta”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkimusryhmä”. 

Artikkeli 

maininta 

7. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkimusyhteisö”. Uutinen 
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rakentaneen lämpösähkögeneraattorin, jossa oleellisinta on sen avulla saavutettu 

hyötysuhde.  

 

7. ”Maido-Kun kuuhun 2015” (uutinen). Tiede 8.6.2010. Uutisessa kerrotaan, että 

astrotekniikan yritys Sohla ” aikoo kävelyttää” robottiaan kuussa. Kuitenkin eri maiden 

”kollegat” epäilevät hankkeen onnistumista.  

 

Taulukko 10. Vuoden 2010 tekstit 13.7.2010 ilmestyneestä numerosta 9.11.2010 

ilmestyneen numeron loppuun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jani Kaaro, ”Ehkäistiinpä ennenkin” (art.). Tiede 13.7.2010.  

 

9. Kalevi Rantanen, ”Huojuva talo taipuu vaan ei taitu” (art.). Tiede 10.8.2010. 

 

10. ”Miehet erittävät urheillessaan 2 kertaa enemmän hikeä kuin naiset, kertoo 

japanilaistutkimus.” (uutinen) Tiede 9.11.2010.  

Tekstin numero Päähuomio Maininta Juttutyyppi 

8. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

 Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”. 

Artikkeli 

maininta 

9. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstissä ”mainitaan” 

yksi ”tutkija”, yksi 

”tutkimusryhmä”, yksi 

”tutkimusyhteisö” ja 

yksi ”tutkimus”. Artikkeli 

10. 

Tekstissä 

”päähuomion” 

kohteena on yksi 

”lopputulos”. 

Tekstistä ei löydy 

”mainintoja”. Uutinen 
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Liite 4. Aiheluokkien lukumäärät 

 

Taulukko 1. Pääluokan alaluokkien Tekijät, Toiminta ja Tutkimuskohde lukumäärät  

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

 

Taulukko 2. Pääluokkien alaluokkiin Tekijät, Toiminta ja Tutkimuskohde kuuluvien 

alaluokkien lukumäärät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

 

Taulukko 3. Pääluokan alaluokkien Tekijät, Toiminta ja Tutkimuskohde lukumäärät 

jakautuneina päähuomioihin ja mainintoihin 

 

Pääluokan alaluokan nimi Yhteensä 

Tekijät 54 

Toiminta 69 

Tutkimuskohde 8 

Yhteensä 131 

Alaluokan nimi Yhteensä 

Tutkija 14 

Tutkimusryhmä 12 

Tutkimusyhteisö 28 

Tutkimus 21 

Tutkimusväline 4 

Lopputulos 42 

Tieteen populaaristaminen 2 

Tutkimuskohde 8 

Yhteensä  131 
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Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

 

Taulukko 4. Pääluokan alaluokkiin Tekijät, Toiminta ja Tutkimuskohde kuuluvien 

alaluokkien lukumäärät jakautuneina päähuomioihin ja mainintoihin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Tiede-lehden vuosikerrat 2005, 2006 ja 2010. 

Pääluokan alaluokan 

nimi  Päähuomiot lukumäärinä Maininnat lukumäärinä 

Tekijät 0 15 

Toiminta 30 46 

Tutkimuskohde 5 0 

Yhteensä 35 61 

Alaluokan nimi Päähuomiot lukumäärinä Maininnat lukumäärinä 

Tutkija 0 15 

Tutkimusryhmä 0 12 

Tutkimusyhteisö 0 19 

Tutkimus 6 10 

Tutkimusväline 0 1 

Lopputulo” 23 3 

Tieteen 

populaaristaminen 1 1 

Tutkimuskohde 5 0 

Yhteensä 35 61 


