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JOHDANTO

We must accept the need for rapid change in museum ethos and practice, even in times of
financial hardship, in order to respond to twenty-first century demands – a big challenge for
a profession that is notoriously resistant to change. For the necessary change to happen, we
must all be futurists now.1

Teknologinen ja erityisesti digitaaliteknologinen kehitys on ollut viime vuosikymmeninä nopeam-
paa kuin koskaan aiemmin.2 Pelkkä tuijottaminen edelleen huimaa vauhtia kasvaviin irrallisiin
lukuarvoihin – kasvaviin kellotaajuuksiin, tarkentuviin resoluutioihin, paisuviin tallennuskapasi-
teetteihin, nopeutuviin kuvanpyörityksiin, isontuviin datoihin, laajeneviin muisteihin, pihistyviin
virrankulutuksiin – ei mielestäni anna kunnollista kuvaa tämän kehityksen luonteesta: paljon
olennaisempaa on havainnoida, miten tämä kehitys avaa koko ajan uusia käyttöalueita; toiminnan
tapoja joita aiemmin oli saatettu pitää joko mahdottomina tai kohtuuttoman hankalina/kalliina.
Sanon muutaman esimerkin:

◦ kiinteiden verkkoyhteyksien laadun ja nopeuden riittävä paraneminen: ilmaiset internet-
puhelut

◦ mobiililaitteiden näyttöjen riittävä paraneminen: paperiin verrattava luettavuus mullisti
sähköisten kirjojen markkinat

◦ pilvipalveluteknologioiden riittävä yleistyminen yhdistettynä vapaan lähdekoodin ohjel-
mistoihin: itse tuotetut internet-palvelinsovellukset tulivat jokaisen ulottuville

Erityisesti digitaalinen 3D-teknologia on kehittynyt etenkin viimeisen vuosikymmenen aikana
huimasti: se on tuonut tullessaan pelit joita ei aina oikein enää erota elokuvista, elokuvien
arkipäivää puolestaan ovat mallinnetut elokuvahahmot ja -maisemat joita ei enää oikein erota
aidoista vastineista.

Myös arkeologinen tutkimus huomasi digitaalitekniikan mahdollisuudet aikoja sitten, alan
pioneerit visioivat ja toteuttivat digitaalisia unelmia joiden piti avata kokonaan uusia tulkinnallisia
näköaloja alan tutkimukseen ja popularisointiin. Kehitys ei kuitenkaan ollut suoraviivaisen
nousujohteista, vaan upeat digitaaliset mallit kohtasivat skeptisyyttä, epäilyn siitä mitä mahtoi
olla näyttävän ulkokuoren sisällä – josko mitään?3

Vuosien varrella kasvoin itsekin tällaiseen skeptisyyteen kuin huomaamatta. Olen aina pitä-
nyt muinaishistorian popularisoinnin haasteita sekä uuden teknologian mahdollisuuksia näiden
haasteiden voittamisessa kiinnostavana aihepiirinä, ja erityisesti mieltäni ovat viime aikoina
kiehtoneet pohdinnat museoiden “käymistilasta” suhteessa näihin teknologioihin. Kuitenkaan

1 Black 2012: 8.
2 Smart et al. 2007: 3–4.
3 Forte 2014: 116.
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hienoimmatkaan 3D-mallinnokset eivät koskaan tuottaneet mitään museaalisia ahaa-elämyksiä –
ne eivät näyttävyydestään huolimatta tuntuneet siinä mielessä hyödyllisiltä sen enempää kuin tie-
tokonepelit tai puutarhatontut. Yhtä hyvin olisin voinut pohdiskella pesäpallon museopedagogisia
sovelluksia.

Tilanne muuttui jonkin verran etsiskellessäni gradutyön aihetta – sain Keski-Suomen museol-
ta4 ehdotuksen suunnitella näyttelykokonaisuus Keski-Suomen rautakaudesta yhtenä osana Keski-
Suomen museon uudistuvaa perusnäyttelyä, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2016 museossa
käynnistyvän laaja-alaisen remontin yhteydessä. Remontti tarjoaa ainakin periaatteessa erinomai-
sen tilaisuuden näyttelyuudistuksille, ja minua kiinnosti näin ollen rajatun aiheen kautta kokeilla,
miten välittää tietoa ja tarjota aistikokemuksia teknologiaa hyödyntäen, mutta sen itsetarkoituksel-
lisuutta välttäen. Voisin sanoa olleeni aiemman skeptisyyteni johdosta koko lailla 3D-ummikko
työhön tarttuessani.

Otin alustavaksi lähtökohdakseni suunnitella rautakaudesta kertovan 3D-elokuvan käsikirjoi-
tuksen, sekä tehdä 3D-mallinnokset kymmenestä näyttelyssä käytettävästä esineestä, tarkoituksena
yhdistää mallinnokset osaksi kokonaisuutta. Ajatuksena oli 3D-skannausprosessin dokumen-
toinnin kautta tarkastella, miten helposti ja laajasti esineistä tehtävä mallinnus käytännössä on
sovellettavissa arkeologian museaaliseen popularisointiin. Tarkoituksena oli laatia aidosti toteu-
tettavissa oleva suunnitelma, ottaen kantaa siihen, mikä on mahdollista tänä päivänä ja miten
teknologinen edistys kyseessä olevalla noin neljän vuoden aikajänteellä vaikuttaa suunnitelman to-
teutettavuuteen. Mielessäni oli alkuvaiheessa ehkä aavistuksen yksiulotteinen kuva 3D-pohjaisten
lähestymistapojen helposta “museoitavuudesta”.

Perehdyttyäni tarkemmin museoiden nykyhaasteisiin ja tulevaisuudennäkymiin sekä doku-
mentoidessani esineiden skannausprosessia tekemieni skannausten pohjalta, aloin kuitenkin
kyseenalaistaa alkuperäisiä lähtöolettamuksiani: 3D-teknologia ei enää näyttänytkään niin hel-
posti ja suoraviivaisesti museokäyttöön hyödynnettävältä kuin olin kuvitellut, enkä enää pystynyt
“niillä eväillä” näkemään näyttelysuunnitelmaani kovin kiinnostavana enkä aidosti käyttökelpoi-
sena. Olin päässyt pisteeseen, jossa 3D-skannatusta esineestä, tai ainakin muutamasta niistä, saisi
kohtuullisen hienon ja (foto)realistisen mallin “virtuaalivitriiniin” pyörimään, ja saisi varmaan
printattua 3D-tulostimella ainakin jonkinlaisen näköiskappaleen. Todellinen museopedagoginen
hyödynnettävyys vaatii kuitenkin mielestäni esineen sitomista elävään toiminnalliseen konteks-
tiinsa5; pelkkää keihään kärkiosaa ei oletettavasti ole aikoinaan käytetty sellaisenaan mihinkään,
eikä varsinkaan nykyisessä korroosion hapertamassa olomuodossaan. Minimaalinen toiminnalli-
nen konteksti esimerkiksi jousiampujan tapauksessa sisältäisi nuolen kärjen lisäksi vähintään
sen varren, lentoa ohjaavat sulat, jousen jänteineen sekä käyttäjän (oletettavasti ampujan, tai jos
asetta on käytetty enemmän “asusteena”, kantajan). Erilaisten tulkintojen ja hypoteesien kirjosta
tulee jo näin yksinkertaisessa tapauksessa melkoinen, jolloin kysymykset niiden tieteellisestä

4 Keski-Suomen museo 2014.
5 Ks. myös Black 2012: 144–145 viitaten Simon 2010: 133.
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pätevyydestä alkavat nostaa päätään yhä enemmän.
Tajusin tässä vaiheessa olleeni jollain tapaa arkeologian visuaalisuutta ylikorostavan (ja samal-

la usein tieteellisen relevanssin merkitystä vähättelevän) näkemyksen6 pauloissa; tätä vahvistivat
osaltaan myös maakuntamuseoille tekemäni kyselyn tulokset, joiden näin heijastelevan samankal-
taista lievästi innotonta mielentilaa mikä oli itsellenikin kovin tuttu: tuloksista kuvastui toisaalta
selkeä kiinnostus uuden teknologian mahdollisuuksia kohtaan, mutta toisaalta silti jonkinlainen
innostuksen laimeus, jota on vaikea pukea sanoiksi, tai selittää pelkällä resurssien, tietotaidon tai
rahoituksen niukkuudella.

Aloin tässä vaiheessa perehtyä hieman tarkemmin arkeologisen tieteellisen tutkimuksen
digitaaliseen kehitykseen, jonka historia ulottuu noin 70-luvulta tähän päivään, mutta jonka
aidon museaalisen hyödynnettävyyden7 rajapyykkinä voisi pitää 2000-luvun taitetta. Kiinnostuin
erityisesti digitaalisen arkeologian uranuurtajan, tällä hetkellä Duke Universityssa työskentelevän
professori Maurizio Forten, sekä University Autónoma de Barcelonan esihistorian laitoksen
apulaisprofessori Juan Barcelón esittämistä sekä teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista,
jotka olivat paikoin hyvinkin kriittisiä sitä “visuaalista” tai “virtuaalista” arkeologiaa kohtaan,
jollaiseen olin oppinut tietokonegrafiikan käytön arkeologiassa yhdistämään.

Eteeni avautui kokonaan uusi maailma – kyberarkeologian maailma – jonka totesin myös tar-
joavan mahdollisen ulospääsyn umpikujastani: kyberarkeologian parhaiden käytäntöjen mukaan
toteutetun arkeologisen tutkimuksen sovellettavuus museokäyttöön vaikutti erittäin hyvältä, ja
näin kyberarkeologian siten kenties voivan tarjota tuoreen näkökulman myös museoihin kohdis-
tettujen haasteiden ratkaisemiseen. Halusin tarkastella lähemmin, voiko asia todella olla näin.

Aloin siis kiinnostua digitaalitekniikan arkeologisesta sovellettavuudesta aivan uudella tavalla
näistä uusista näkökulmista, sekä teoreettisessa että myös pragmaattisessa mielessä. Muutin tästä
syystä tutkielmani näkökulmaa hieman, tarkastelemaan kahta kysymystä:

Ensisijaisesti, miten parhaiten toteuttaa museoiden nykytarpeita ja velvoitteita palveleva,
digitaaliteknologiaa hyödyntävä arkeologinen näyttelysuunnitelmaehdotus, jonka mahdollinen
toteutus on vuosien päässä? Toissijaisesti, millaiset teknologiset, organisatoriset, taloudelliset,
kulttuuriset tai poliittiset tekijät vaikuttavat (esimerkiksi rajoittaen tai edistäen) tämän näyttely-
suunnitelmani toteutumiseen?

Lähestymistapaani voi luonnehtia ensisijaisesti hermeneuttiseksi,8 olen kuvannut asiaa tar-
kemmin luvussa 5.1 sivulla 60. Valitsemani kysymykset kuvaavat kokonaisuutta jonka keskiössä
on näyttelysuunnitelma, jota mahdollisesti rajaavat tekijät saattavat vuorovaikuttaa keskenäänkin
laskemattomin eri tavoin, minkä lisäksi suunnitelmani voi (ainakin periaatteessa) antaa keskuste-
levaa palautetta joka kenties voi muuttaa näiden tekijöiden luonnetta. Pyrin siis tarkastelutavallani

6 Ks. esim. Nyholm 2012b; Forte 2014: 115.
7 Aidolla hyödynnettävyydellä tarkoitan tässä hyödynnettävyyttä museoalan “valtavirrassa”, en jonkin yksittäisen

museon yksittäisessä kokeilussa.
8 Kinsella 2006.
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pikemminkin (esi)ymmärryksen laajentamiseen tästä ymmärtääkseni hyvin vähän käsitellystä
aihepiiristä, kuin tarkkoihin analyyttisiin selityksiin. En myöskään tämän työn puitteissa usko
pystyväni näiden toissijaisten kysymysten osalta kuin korkeintaan tunnistamaan joitain keskei-
simpiä osatekijöitä, minkä kuitenkin toivon antavan kimmokkeita myöhemmälle tutkimukselle ja
pohdinnalle.

Lähden hakemaan vastauksia kokonaisuuden osien paremman ymmärtämisen kautta: Tarkaste-
len ja vertailen lähemmin museaalisia ja arkeologisia kehitysnäkymiä, haasteita ja muutospaineita
sekä erityisesti kartoitan kehittyvän digitaaliteknologian ja digitalisoitumisen9 roolia tässä ke-
hityksessä. Selvitän tässä yhteydessä myös digitaalitekniikan mahdollisuuksia ja edellytyksiä
kyberarkeologisesta näkökulmasta, “kyberarkeologisen digitaalisen työkalupakin” muodossa.

Tiivistän sitten näistä saadut näkemykset yleisiksi arkeologian museostrategisiksi vaikutta-
vuustavoitteiksi, joita käytän voimassa olevan Jyväskylän kaupungin museopalveluiden museope-
dagogisen strategian ohella pohjana, suunnitellessani konkreettisena tapausesimerkkinä Keski-
Suomen museolle näyttelykokonaisuuden Keski-Suomen rautakaudesta, yhdistäen sekä digitaa-
lista että perinteistä näyttelytekniikkaa.

Olen pyrkinyt näyttelysuunnitelman puitteissa tarkastelemaan teknologisia mahdollisuuksia
ja rajoituksia myös konkreettisemmin, esimerkiksi 3D-skannaamalla joitain näyttelyn esineistä, ja
dokumentoimalla tätä prosessia vahvuuksineen ja heikkouksineen (liite 3). Näyttelykokonaisuu-
den suunnittelun tuoman konkreettisemman näkökulman on tarkoitus osaltaan valottaa tarkem-
min niitä tarpeita ja odotuksia, joita tulevaisuuden museoiden arkeologisen näyttelytoiminnan
järjestäminen tuo digitalisoitumiskehitykselle.

Tutkielmani lähdemateriaaleina käytän museologiaa, museopedagogiikkaa ja digitaalitek-
nologiaa käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita, standardeja koskevia ohjeistuksia, pro gradu-
tutkielmia ym. julkaisuja. Käytän myös vastaavia arkeologian julkaisuja liittyen esihistoriallisen
tiedon museaaliseen esittämiseen, sekä digitaaliteknologian hyödyntämiseen arkeologisessa
tutkimuksessa.

Hyödynnän myös maamme maakuntamuseoiden näyttelytoiminnasta vastaaville amanuens-
seille tai museolehtoreille tekemääni sähköpostikyselyä sen tarkentamisessa, miten museot tällä
hetkellä tuovat esihistoriaa esille omassa toiminnassaan ja onko esittelytapaan mahdollisesti
tulossa muutoksia tulevaisuudessa.

Suomalaisia tutkimuksia arkeologisen tiedon museopedagogisesta hyödyntämisestä on minun
tietooni tehty vain yksi10, joten kovin suurta suosiota ei aihe kotimaisella tutkimuksen kentällä
ole saavuttanut. Ero museopedagogisella kokonaisuudella ja pelkällä arkeologista materiaalia
ja tietoa sisältävällä näyttelyllä on siinä, että museopedagogisessa lähestymistavassa kasvatus-
ja opetusnäkökulmat on otettu huomioon jo näyttelyn suunnitteluvaiheessa. Ne ovat siis koko

9 Digitalisoitumisella en tarkoita ainoastaan digitaalisen teknologian jatkuvaa yleistymistä ja kehittymistä, vaan
myös sen myötä kehittyviä käytäntöjä (katso esimerkiksi kyberarkeologian hermeneuttinen kehä sivulla 34) ja
standardeja (esimerkiksi digitaaliseen arkistointiin soveltuvat metatietostandardit).

10 Lange 2008.
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näyttelysuunnittelun lähtökohta, eivät vain lopputuloksen mahdollinen sivutuote.
Digitaaliteknologian museaalisesta ja arkeologisesta hyödyntämisestä löytyy melko paljon eri-

tasoista tutkimusta, jota olen pyrkinyt aiheen teknologiavetoisuuden takia rajaamaan korkeintaan
noin 10 vuoden, ja teknisten ratkaisujen osalta vain muutaman vuoden takaiseen.11 Tutkimusten
pohjalta vaikuttaa siltä, että digitaaliteknologia välineenä on kasvattamassa suosiotaan eritoten
kulttuuriperinnön tallentamisprojekteissa, joskin hyvin kirjavin käytännöin.

Tämä kirjavuus, minkä oletan johtuvan digitaalisen kehityksen yleisestä nopeudesta, heijastuu
valitettavasti myös käytössä olevaan termistöön. Osaltaan tämä on ymmärrettävää, sillä kehityk-
sen vauhti saattaa joillain alueilla herättää hämmennystä: Sitä mikä oli viime vuonna uusinta
uutta, saatetaan tänään pitää auttamattomasti vanhentuneena. Arkeologiankin alueella kehitys
viime vuosikymmenellä on ollut niin hektistä, että tuskin edes aiheeseen erityisesti keskittynyt
tutkijakaan kykenee täysin pysyttelemään kaikkien uutuuksien aallonharjalla. Toimijoiden taustat
ja intressit vaihtelevat, eivätkä monimutkaiset tekniset järjestelmät ainakaan perinteisesti ole
olleet arkeologien syvintä osaamisaluetta.

Tilanne on sinänsä yllätyksettömästi synnyttänyt keskustelun seurattavuutta ja laatua heiken-
tävän käsitesekamelskan, jossa samassa artikkelissa saatetaan esimerkiksi viitata ”arkeologia
2.0 -lähestymistapaan”, ”e-infrastruktuuriin”, ”e-tieteisiin”, “virtuaaliarkeologiaan”, ”informaa-
tioinfrastruktuuriin”, ”kyberarkeologiaan” ja ”kyberinfrastruktuuriin”, käyttäen termejä jopa
ristiin, niitä välttämättä sen kummemmin määrittelemättä, tai viitaten useisiin vaihtoehtoisiin ja
joskus ristiriitaisiinkin määrittelyihin.12 Kun sama termi saattaa siis tarkoittaa hyvinkin eri asiaa
eri konteksteissa (riippuen esimerkiksi siitä minne kulloinkin viitataan), olen toisinaan joutunut
tarkentamaan tietyn termin merkitystä ja käyttöä kontekstisidonnaisesti – sekä työni sisällä että
itselleni.13 Selvitän tästä syystä tarpeen vaatiessa mahdollisten tuntemattomampien termien mer-
kitystä paikoin myös alaviitteissä, erillisen termistölistan lisäksi, johtuen juuri tästä digitaaliseen
kolmiulotteisuuteen liittyvän käsitteistön vakiintumattomuudesta ja monitulkintaisuudesta.

Digitaalisen puolen termistöön liittyvät sotkut eivät tietenkään ole mikään arkeologien yksi-
noikeus; itse asiassa juuri minkään digitaalista mediaa käsittelevän tekstin yhteydessä ei voi olla
törmäämättä tiettyihin alalle vakiintuneisiin (yleensä yhdyssanamuotoisiin) käsitteisiin, joiden
vakiintunut asema johtunee ennemminkin näennäisestä “mediaseksikkyydestä” kuin määrittelyn
täsmällisyydestä, kuvaavuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Olen omassa työssäni pyrkinyt rajaa-
maan tällaisten termien käyttöä tiettyyn selvästi määriteltyyn osa-alueeseen, joissain tapauksissa
olen päätynyt käyttämään vakiintuneen termin tilalla täsmällisempää tai kuvaavampaa, mielestä-
ni suomen kieleen paremmin sopivaa ilmaisua.14 Tämä koskee erityisesti etuliitteitä “kyber-”,

11 Esim. Engel 2011; Luukkonen 2011; Remondino & Campana 2014.
12 Ks. esim. Oikarinen 2013: 46 erit. e-tieteen määrittelyn haasteista.
13 Ks. kielellisyyden merkityksestä hermeneuttiselle lähestymistavalle myös Kinsella 2006: kpl 24–27.
14 Tässä yhteydessä joku voisi (täysin aiheellisesti) kysyä, miksen suosiolla vaan käytä sitä terminologiaa joka kerran

on käyttöön “vakiintunut”? Vastaan, että työni pohjalta koen näiden käsitesekaannusten edesauttavan sen uskotta-
vuuskriisin jatkumista joka vaivaa esimerkiksi virtuaaliarkeologiaa (täysin oikeutetusti) ja siten mielleyhtymän
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“virtuaali-” ja “e-” sekä sanapäätettä “-todellisuus”, ja pyydän lukijaa tarkistamaan näiden käyttöä
liitteen 1 termistöstä väärinkäsityksien välttämiseksi.

Nojaan työssäni paljon Maurizio Forten virtuaaliarkeologia–kyberarkeologia -käsitejaotteluun,
jota kuvaan tarkemmin luvussa 3.5, nämä termit on määritelty lyhyesti myös termistössä.

1. MUSEOIDEN PERINTEINEN TEHTÄVÄKENTTÄ

1.1. Museolaki ja museon viralliset määritelmät

Museolain 1 §: n mukaan:

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan,
historiastaan ja ympäristöstään.

Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallen-
tamalla ja säilyttämällä visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla
siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.15

Museolain määrittelyistä tulee selkeästi esille kaksi olennaista tavoitetta: ensinnäkin kulttuuri- ja
luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuuden edistäminen, ja toiseksi väestön ymmärryksen
ylläpitäminen ja vahvistaminen. Museo ei siis lain määrittelyjenkään mukaan ole pelkkä kulttuuri-
ja luonnonperintöä keräilevä ja luetteloiva kassakaappi, vaan myös aktiivinen tutkimuksen tekijä
ja edistäjä sekä siitä johdetun tiedon opettaja, välittäjä, julkaisija ja näytteilleasettaja. Tässä on
mielestäni olennaista, miten laki viittaa nimenomaan tiedon keskeisyyteen, toisin sanoen museon
tehtävänä ei ole esimerkiksi toimia kulttuuri- ja luonnonperinnön mainostoimistona, vaan museon
tuottamaan ja välittämään tietoon sisältyy aina vähintään perusteltavuuden ja jonkinasteisen
totuudenmukaisuuden vaatimus16 sekä toiminta ensisijaisesti väestön palveluksessa.

Suomen museoliitto tukeutuu pitkälle kansainvälisen museoneuvosto ICOM:in määritelmään,
joka museolaissa mainittujen teemojen lisäksi korostaa museon liikevoittoa tavoittelematonta
luonnetta, nostaen mielihyvän (enjoyment) tutkimuksen ja opetuksen rinnalle:

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development,
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the
tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education,
study and enjoyment.17

Molemmista määritelmistä kuvastuu toiminnan alueiden vahva keskinäinen riippuvuus, toisin sa-
noen esimerkiksi tutkimuksen ja konservoinnin tulisi osaltaan pyrkiä tukemaan näyttelytoimintaa,
ja vastaavasti näyttelytoiminnan tulisi perustua tutkimuksen ja konservoinnin tuloksiin.

kautta myös sen “laajennusta” kyberarkeologiaa (mielestäni epäoikeutetusti), enkä henkilökohtaisesti oman työni
osalta halua olla sitä sekaannusta enempää edistämässä.

15 Laki 3.8.1992/729.
16 Niiniluoto 1989.
17 ICOM 2014.
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1.2. Museoiden opetus- ja kasvatustehtävä

Kaikkien museoiden yhtenä keskeisenä tehtävänä on opetus ja kasvatus.18 Tähän tehtävään ohjaa
paitsi museolaki19, myös museoiden luontainen tila kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäjinä;
materiaali, jonka pohjalta oppimista tapahtuu, on jo valmiiksi tarjolla, ja jokainen museo toteuttaa
opetustehtävää omista lähtökohdistaan käsin.

Vaikka opetus ja kasvatus ovat Suomessa kuuluneet museoiden tehtäviin jo vuosisatojen
ajan, vasta 1960-luvulta lähtien on systemaattisesti kiinnitetty huomiota sekä teorian että käytän-
nön metodien kehittämiseen. Aikaisemmin kansallinen ideologia ja valistushenkisyys sanelivat
museoiden kasvatustoiminnan tavoitteet, mutta muutoksen myötä kasvatustoiminnan keinot ja
päämäärät tulivat osaksi museoiden kokonaisvaltaista tieteellispohjaista toimintaa. Uudenlaisen
demokratia-ajattelun myötä museoista haluttiin kaikille avoimia laitoksia, joiden palvelut jakau-
tuvat tasaisesti asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Muuttuneessa tilanteessa
museot joutuivat arvioimaan toimintaansa uudelleen. Opetus- ja kasvatustoiminta nousivat merki-
tyksellisiksi alueiksi ja samalla syntyi museolehtoreiden ammattikunta.20 Nykyään museolehtorit
vastaavat pitkälti opetus- ja kasvatustoiminnan, eli museopedagogiikan, toteuttamisesta maamme
museoissa.

Museopedagogiikka on vakiintunut termi Suomessa, joskin käytössä ovat myös museokasva-
tus, museo-opetus tai kulttuuripalvelut.21 Myös sanaa museopedagogia käytetään, ja näyttääkin
olevan pitkälti makuasia kumpaa taivutusmuotoa suosii. Koska asiasta ei ole löydettävissä selke-
ää ohjeistusta, pitäydyn itse sanan museopedagogiikka käytössä riippumatta siitä, mitä muotoa
lähdekirjallisuudessa on kulloinkin käytetty.

Vaikka kasvatus- ja opetustoimintaa museoissa alettiin tietoisesti herättelemään jo 60-luvulla,
vasta 1990-luku toi mukanaan tavoitteellisen tutkimus- ja kehitystyön museopedagogiikan ympä-
rille. Sisällölliset määritelmät termille ovat pikkuhiljaa laajentuneet yleisölähtöisempään suuntaan
sitä mukaa, kun museo on alettu nähdä yleisöä palvelevana kulttuurilaitoksena tutkimuksellisen
instituution sijaan.22 Vuonna 2005 perustettiin Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry., joka on
määritellyt museopedagogiikalle kolme lähtökohtaa. Pedaalin mukaan museopedagogiikan tulee:

1. helpottaa, rohkaista ja tukea kävijän henkilökohtaista kokemusta ja elämystä, sekä aktivoida
omiin tulkintoihin ja omaan luovuuteen

2. välittää informaatiota, syventää ymmärrystä ja lisätä tietoa

3. käsitellä ja avata museota instituutiona, tilana ja paikkana.23

18 Heinonen et al. 2001 : 179.
19 Laki 3.8.1992/729.
20 Heinonen et al. 2001: 179–180.
21 Tornberg & Venäläinen 2008: 105.
22 Tornberg & Venäläinen 2008: 104–105.
23 Pedaali 2014: 1.

12



Lisäksi yhdistys määrittelee museopedagogiikan tehtäväksi yleisön näkökulman esiin tuomisen
ja erilaisten kävijöiden tarpeiden huomioon ottamisen museossa. Museopedagoginen toiminta on
kokonaisvaltaista, museon ja yleisön välillä kaksisuuntaisesti tapahtuvaa toimintaa, jossa museota
ja siellä käyntiä ei tarkastella pelkästään sisällön kannalta, vaan huomioidaan kaikki kävijän
museossa ja jopa sen ulkopuolella kohtaama. Koko museo-organisaatio tulee sitouttaa siihen, että
yleisö huomioidaan ja pedagogiset tavoitteet saavutetaan. Tämä tapahtuu aina museokohtaisesti.24

Käytäntöön vision ajatukset saatetaan mm. monipuolisten näyttelyiden, tapahtumien ja työpa-
jojen kautta, joissa asiakkailla on mahdollista eläytyä, kokea, oivaltaa ja osallistua.25

1.3. Näyttely prosessina ja hyvän näyttelyn kriteerit

Näyttelyt ovat museotyön näkyvin julkinen osa ja opetustoiminnan päämuoto.26 Siksi ei ole yh-
dentekevää, mitä näytteille asetetaan ja millä toteutustavalla. Jokainen esillepano on toteuttajiensa
luovan työn tulos ja sitä myöten uniikki kokonaisuus; ei ole olemassa oikeaa tai väärää näyttelyn
toteutustapaa, eikä manuaalia jonka ohjeita seuraamalla näyttelystä tulee väistämättä loistava.
Kuitenkin jokainen vastuunsa tunteva museotyöläinen pyrkii itsestäänselvästi rakentamaan mah-
dollisimman ehjän ja toimivan näyttelykokonaisuuden, joka palvelee tarkoitustaan. Tämän työn
tueksi on olemassa erilaisia yleispäteviä näkemyksiä ja ohjeita, vaikka varsinaista kattavaa ja
yleisesti tunnustettua näyttelyteoriaa ei olekaan onnistuttu luomaan.27

Amerikkalaisen Texas Tech Universityn yliopistomuseon entinen apulaisjohtaja David Dean
jakaa näyttelyprosessin neljään osa-alueeseen:

1. Ideointi, jonka aikana päätetään näyttelyn aihe ja kartoitetaan käytettävissä olevat resurssit

2. Näyttelyn suunnittelu ja toteutus

3. Näyttely esillä yleisölle sekä näyttelyn purku

4. Näyttelyn arviointi28

Ideointivaihe selkeyttää näyttelyn tarkoituksen ja päämäärän29, joiden hahmottamiseen päästään
kysymällä mitä esitetään, kuinka, missä ja miksi. Näistä viimeinen on kaikkein oleellisin30; jos
syyt näyttelyn pystyttämiselle ovat suunnittelijoilleen epäselvät, on lopputulos todennäköisesti
epämääräinen ja museovieraan näkökulmasta huono. Museot asettavat yleensä näyttelyn päämää-
räksi tiedon lisäämisen, aikaisemmin tuntemattomien faktojen ymmärrettäväksi tekemisen tai

24 Ibid.: 1–2.
25 Turpeinen et al. 2012: 5.
26 Heinonen et al. 2001: 152, 154.
27 Heinonen et al. 2001: 156.
28 Dean 1998: 8–18.
29 Dean 1998: 104–105.
30 Heinonen et al. 2001: 160.
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elämyksen tuottamisen. Nykyään toiminnallisuus ja kokemuksellisuus korostuvat suoran tiedon
lisäämisen kustannuksella31, mikä perustuu käsitykseen ihmisestä konstruktivistisena oppijana.32

Museovieraiden omien tietojen, taitojen ja kokemusten noustessa oppimisen ja merkityksenannon
keskiöön, muuttuu näyttelyn luonne oppimisprosessin päätepisteestä sen alkupisteeksi, tai välieta-
piksi, jonka kautta kävijä rakentaa omaa, itselleen merkityksellistä tietopakettiaan. Museovierailun
tavoitteena onkin tänä päivänä enemmän herättää tai käynnistää jatkuva oppimisprosessi33, kuin
lisätä tietoa ylhäältä annetusti ja valmiiksi pureskeltuna kävijän omaksuttavaksi.

G. Ellis Burcaw on listannut joukon ominaisuuksia, jotka hyvän näyttelyn, sen aiheesta
riippumatta, tulee sisältää:

1. Näyttelyn pitää olla turvallinen ja varma kohteiden, museon, henkilökunnan ja kävijöiden
kannalta. Se ei voi sisältää räjähteitä, eikä toisaalta kultaesineitä avoimella pöydällä.

2. Sen pitää olla nähtävissä eli kunnolla valaistu ja konstruoitu siten, että kohteita voidaan
katsoa mahdollisimman helposti.

3. Sen tulee “pistää silmään” eli kiinnittää huomiota, niin ettei kävijä vahingossa kulje ohi.

4. Sen pitää näyttää hyvältä.

5. Sen tulee olla vaivan arvoinen. Museo ei voi pettää kävijää, vaan näyttelyllä pitää olla jotain
annettavaa kävijälle, joka on pysähtynyt sitä katsomaan.

6. Sen tulee osoittaa hyvää makua eli sen tulee kunnioittaa yleisesti hyväksyttyjä arvoja ja
standardeja, etnisiä vähemmistöjä sekä poliittisia, uskonnollisia ja sosiaalisia mielipiteitä.
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö näyttelyssä voisi esittää epämiellyttäviä asiota.
Toisin sanoen hyvä näyttely käyttää merkittäviä objekteja, sillä on merkittävä tarkoitus, se
on hyvin suunniteltu ja se kunnioittaa inhimillisiä arvoja.34

Vaikka listaus on helposti ymmärrettävissä ns. maalaisjärkiperiaatteella ja sisältää jopa itses-
täänselviltä kuulostavia asioita, ei sen laatiminen ole kuitenkaan ollut paperinhukkaa: ainakin
allekirjoittanut on nähnyt lukuisia näyttelyitä, jotka eivät ole täyttäneet yhtä tai useampaa kritee-
riä. Sitä miksi näin on ollut voi vain spekuloida, mutta yleisimmäksi syyksi veikkaisin David
Deanin listaaman näyttelyprosessin vajavaista läpikäyntiä. Jos eritoten suunnittelu- ja arviointi-
vaiheet jäävät huonolle huomiolle, on lopputulos alusta saakka ainakin osittain epäonnistunut,
eikä virheistä myöskään opita reflektoinnin ja terveen itsekritiikin puuttuessa.

31 Heinonen et al. 2001: 154, 159.
32 Ks. Haapalainen 2004: 123. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatuksena on, että tieto ja tiedonmuodos-

tus on pysyvien tietopakettien siirtelyn sijaan monivaiheisesti rakentuva prosessi.
33 Haapalainen 2004: 117.
34 Heinonen et al. 2001: 159–160.
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2. MUSEOT MUUTOKSESSA

Vielä 2000-luvun alussa museologian alan perusteos sisälsi selvän rajanvedon matala- ja korkea-
kulttuurin välillä – museot miellettiin “korkeakulttuurisiksi” laitoksiksi,35 joiden hiljaisuuteen ns.
tavallisen tallaajan on ollut vaikea astua. Tuolloin tuskin osattiin, tai ainakaan haluttiin, uneksia-
kaan siitä mahdollisuudesta, että nämä kaksi osa-aluetta voisivat tulevan parin vuosikymmenen
aikana radikaalisti lähentyä toisiaan. Nykyään nämä mielikuvajaottelut alkavat olla taakse jäänyt-
tä elämää: tämän päivän kansalaiset haluavat osallistua, olla itse vaikuttamassa siihen, mitä ja
missä formaatissa tietoa heille tarjotaan.

Museoiden muutospaineet ovat kokonaisuudessaan useamman kuin yhden asian, esimerkiksi
digitaaliteknologioiden kehittymisen, summa, tuoden merkittäviä haasteita museoiden budjettien
suunnitteluun, henkilökunnan koulutukseen sekä mahdollisesti myös “valvovien elinten” kuten
Museoviraston toimintakäytäntöihin. Museot ovat selkeästi murrosvaiheessa, halusivatpa ne sitä
tai eivät.

Seuraavassa tarkastelen muutostrendejä sekä niiden että uusien teknologioiden tuomia haas-
teita ja mahdollisuuksia.

2.1. Blackin musta visio – Change or die!

Kirjassaan Transforming museums in the twenty-first century Nottingham Trent Universityn
yleisen historian ja kulttuuriperinnön hoidon lehtori Graham Black hyvin ykskantaan toteaa,
että vain harva museo voi jatkaa toimintaansa nykymuotoisena. Koska maailma ympärillämme
muuttuu, on museoiden muututtava mukana mikäli ne haluavat pysyä relevantteina 2000-luvun
yleisön silmissä. Kuten otsikko asian hyvin tiivistää, museoiden kohtalona on joko muuttua tai
kuolla.

Black listaa viisi selkeää haastetta museoiden eloonjäämisen kannalta:

1. Uuden teknologian vaikutus
Informaatio- ja viestintälukutaito, ongelmanratkaisutaidot, luovuus, kriittinen ajattelu, eri
(tieteen)alojen välinen yhteistyö, mukautumiskyky ja useiden tehtävien suorittaminen
samanaikaisesti (multi-tasking) ovat tämän vuosituhannen taitoja, jotka paitsi vaikuttavat
opetussisältöihin, myös murtavat muureja muodollisen ja epämuodollisen oppimisen väliltä.
Ihmiset eivät enää halua olla passiivisia vastaanottajia, vaan osallistuvia, aktiivisia jäseniä,
joiden toiminta ja oppiminen ei välttämättä ole sidottua aikaan tai paikkaan, kuten museoon
rakennuksena, vaan tapahtuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Netin aikakaudella myös
kysymys museoiden asiantuntijuudesta nousee esiin. Onko museotyöntekijä enää aiheensa
paras asiantuntija, kun netin kautta kuka tahansa voi hankkia laajat tiedot aiheesta kuin
aiheesta?

35 Heinonen et al. 2001: 259.
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2. Sukupolvenvaihdokset sekä väestöryhmien muutokset
Ajanviettovaihtoehtojen määrä on nykyisellään suurempi kuin koskaan ja toisaalta nuorten
vaatimukset vapaa-ajanaktiviteeteilleen ovat kovat, joten museot joutuvat miettimään millä
saada uusien kävijöiden mielenkiinto puolelleen. Myös ihmisten yleinen globaali liikku-
vuus luo omat haasteensa: kysymykset kansallisesta identiteetistä nousevat uudenlaiseen
tarkasteluun sitä mukaa kun väestöpohjan monimuotoisuus, pikkuhiljaa myös Suomessa,
lisääntyy.

3. Taloudellinen epävarmuus
Kulttuuriin suunnatun julkisen rahoituksen vähentyessä joutuvat museot taistelemaan
entistä kiivaammin euroistaan. Siksi niiden on entistä tarkemmin kyettävä perustelemaan
olemassa olonsa oikeutus: Onko museotoiminta kannattavaa? Oletteko te saamanne rahan
arvoisia?
Samalla museokävijät haluavat enemmän osallistumista ja osallistamista mikä maksaa
enemmän, mutta ei vastaavasti tuota rahallisesti juuri mitään.

4. Olemassa olon tarkoituksen epävarmuus
Museoiden on löydettävä uusia tapoja perustella olemassa olonsa ”yhteishyvänä” laitoksena.
Rahoituksen kiristyminen on yksi ilmiö yhteiskunnan arvojen muutoksesta: mikä nähdään
kansalaisille tarpeellisena ja täyttävätkö museot instituutiona nämä kriteerit? Toisaalta myös
kansalaiset itse kyseenalaistavat museoiden merkityksen: mihin museoita tarvitaan, kun
netissä on tarjolla suora digitaalinen yhteys miljooniin kulttuurikohteisiin ja -artefakteihin?
Miksi mennä museoon, kun tarjolla on niin paljon muita kiinnostavia ajanviettotapoja?

5. Muutosvastarinta
Muutosvastarinta on yhteydessä heikkoon johtajuuteen, epävarmuuteen olemassa olon
tarkoituksesta, työntekijöiden ajattelutavan vanhakantaisuuteen, rahoituksen sekä vastuun
puutteeseen mitä tulee usein vanhanaikaisten museorakennusten muutos-, ylläpito- ja
korjaustoimenpiteisiin.36

Blackin mukaan museoiden täytyy joko tarttua muuttuvan yhteiskunnan tarjoamiin tilaisuuksiin,
tai menettää merkityksensä yhden sukupolven aikana. Niiden täytyy käyttäjiensä innostamisen
ja sitouttamisen kautta uudelleen määritellä roolinsa ja löytää keinoja uudistaa tarjouksensa
sekä avata uusia rahoitusvirtoja. Jos museot eivät muutu joustaviksi ja nopeasti vastaanottaviksi
yleisön vaatimuksille, menee yleisö jonnekin muualle.

Black kehottaa toimimaan aktiivisesti nyt, jotta museoiden tulevaisuus olisi turvattu: hän pe-
räänkuuluttaa syvällistä pohdintaa olemass olon tarkoituksen ympärillä: mitä merkitystä museoilla
on tulevaisuuden sukupolville, sekä mikä on museoiden missio? Blackin ratkaisumallin mukaan

36 Black 2012: 1–7.
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villakoiran ytimessä on engagement, mikä voidaan tässä yhteydessä suomentaa joko sitoutumi-
seksi, osallistumiseksi tai mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Hänen mukaansa:

Museoiden täytyy tukea kävijöidensä aktiivista, pitkäaikaista ja merkityksellistä sitoutumis-
ta, kurottaa ulospäin luodakseen siteet ympäröiviin yhteisöihin sekä osallistua aktiivisesti
ajankohtaisten aiheiden käsittelemiseen.

Käytännössä 2000-luvun museon tulee innostaa, sitouttaa ja ottaa kävijöitään mukaan monella
tasolla, niin netissä kuin paikan päälläkin. Museon tulee:

1. jatkossakin tarjota nautittavia, jännittäviä ja stimuloivia yhteisiä kokemuksia perheille ja
kaveriporukoille, olivatpa he sitten kertakävijöitä tai kanta-asiakkaita.

2. keskittyä kehittämään pitkäaikaisia kävijäsuhteita kertavisiittien sijaan (joskin kertakävijät
toivotetaan edelleen tervetulleiksi).

3. innostaa kävijöitä olemaan aktiivisia yhteistyökumppaneita ja myötävaikuttajia yhteisellä
opintomatkalla, ennemmin kuin passiivisia museoviisauden vastaanottajia.

4. avautua ulospäin luodakseen suhteita ja verkostoituakseen ympäröivien yhteisöjen kanssa.

5. jatkaa muuttumista, ottaa uusia rooleja ja löytää uusia merkityksiä alati muuttuvassa
yhteiskunnassa sekä

6. luoda uusia rahoituskanavia kävijöidensä kanssa solmittujen suhteiden kautta.37

2.2. NMC museoiden tapahtumahorisontissa

Kansainvälisen asiantuntijayhteisö New Media Consortiumin (NMC) lähes vuosittain julkaiseman
Horizon Report -raporttisarjan kirjoitushetkellä tuorein 2013-museoeditio38 näkee niin ikään
muutoksen välttämättömänä, keskittyen uusien teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

2.2.1. Trendit 2013–2018

Raportti pitää museoalan vuosien 2013–2018 merkittävimpinä trendeinä seuraavia:

1. Eri instituutioiden välinen yhteistyö on kasvamassa tärkeäksi resurssienjakotavaksi.

2. Kokoelmiin liittyvästä rikkaasta mediasisällöstä (rich media) on tulossa yhä arvokkaampi
resurssi digitaalisissa tulkinnoissa.

3. Digitointi ja luettelointi vaativat jatkossakin merkittävän osan museoiden resursseista.

37 Black 2012: 10.
38 NMC 2013.
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4. Odotukset museoiden sitoutumisesta kansalais- ja yhteiskunnalliseen toimintaan muuttavat
perusteellisesti niiden alaa ja ulottuvuutta, saavutettavuutta sekä yhteyksiä ja suhteita
muihin toimijoihin.

5. Sekä kävijät että henkilökunta odottavat enenevästi saumatonta käyttökokemusta eri lait-
teiden välillä, käsiteltävästä materiaalista riippumatta.

6. Ihmiset odottavat yhä enemmän voivansa työskennellä, oppia, opiskella ja olla yhteydessä
sosiaalisiin verkostoihinsa mistä ja milloin tahansa.

7. Informaatiolukutaidon tarve kasvaa kaikilla museoihin liittyvillä osa-alueilla.39

2.2.2. Teknologiat 2013–2018

Raportissa nostetaan esiin kuusi kehitteillä olevaa teknologiaa tai käytäntöä, jotka todennäköi-
sesti tulevat suuren yleisön käyttöön seuraavan viiden (2013–2018) aikana. Nämä on asetettu
aikahorisontteihin, joiden sisällä niiden oletetaan olevan museotyön käytössä. Lyhyen tähtäimen
aikahorisontti ulottuu 12 kuukauden, keskivälin aikahorisontti kahden-kolmen vuoden ja pitkän
tähtäimen aikahorisontti neljän-viiden vuoden päähän.

Lyhyen tähtäimen aikahorisontissa on kaksi nopeasti leviävää aihetta: BYOD ja crowd-
sourcing.

BYOD (Bring Your Own Device) on käytäntö joka mahdollistaa oman laitteen, esimerkiksi
taulutietokoneen tai älypuhelimen, käytön museoissa. Useat museot maailmalla tarjoavat
sovelluksia mm. opasteissa ja neuvontapalveluissa. Nykypäivänä erilaisten mobiililaitteiden
käyttö on niin yleistä, että se tarjoaa museoille laajat mahdollisuudet tavoittaa kävijöitä
niiden kautta.40

Crowdsourcing joka voidaan vapaasti suomentaa yleisöosallisuudeksi, on joukko erilaisia me-
todeja, joilla yhteisön ideat ja työpanos valjastetaan käyttöön yhteisen päämäärän saavutta-
miseksi. Useat museot käyttävät yleisöosallisuutta mm. sosiaalisessa mediassa, kehottaen
kävijöitä esittämään havaintojaan ja lisäämään kommenttejaan, saadakseen interaktiivisen
ulottuvuuden tapahtumiin ja näyttelyihin. Näyttää myös lupaavasti siltä, että yleisöosalli-
suuden kautta voidaan luoda uusia rahoituskanavia, kun iso joukko ihmisiä sijoittaa kukin
pienen summan rahaa johonkin kohteeseen tai projektiin.41

Keskivälin aikahorisontissa on kaksi teknologiaa, joiden arvellaan saavuttavan valtavirran kahden-
kolmen vuoden sisään: sähköinen julkaisu ja paikannuspalvelut.

39 NMC 2013: 7–8.
40 NMC 2013: 11–14.
41 Ibid.: 15–18.

18



Sähköinen julkaisu on mullistamassa sitä tapaa jolla museoiden tietosisällöt ovat nähtävissä.
Digitaalisen mediasisällön voi tulkita rakennuspalikoiksi, jotka ovat sovitettavissa erilai-
siin mediaformaatteihin ja räätälöitävissä erilaisille kohdeyleisöille. Museoilla ja muilla
kulttuuri-instituutioilla on vielä paljon opittavaa sähköisen julkaisun lähestymistavoista,
jotka mahdollistavat saman materiaalin räätälöinnin eri julkaisukanaville.42

Paikannuspalvelut. Sosiaalisen median ja älypuhelinten yleistyminen ovat tuoneet paikannus-
palvelut huomaamatta keskeiseksi osaksi elämäämme. Langattoman verkon yhteyspisteitä,
GPS-paikannusta ja RFID-tunnisteita hyödyntävät palvelut kykenevät nykyään hyvin tark-
kaan paikantamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Museoissa paikannuspalveluita on käytetty
museovieraiden opastamiseen joko tiettyä ennalta määriteltyä reittiä pitkin, käyttäjän mää-
rittämien mieltymysten tai hänestä rakennetun profiilin pohjalta, interaktiivisten näyttöjen
ja vastaavien ohjaamiseen käyttäjän sijainnin perusteella.43

Pitkän tähtäimen aikahorisontissa, joka ulottuu neljän-viiden vuoden päähän, ovat luonnolliset
käyttöliittymät sekä säilytys- ja konservointiteknologiat.

Luonnolliset käyttöliittymät toimivat kosketuksella, äänellä sekä muilla eleillä. Kosketusnäytöt
ovat jo nykyään yleisesti käytössä ja niiden perässä seuraavat nopeassa tahdissa äänellä ja
eleillä ohjattavat näytöt. Viime aikojen uusimpana tuotteena on mahdollisuus integroida
tavallisiin kosketusnäyttöihin tekstuuri, jonka kautta kävijä saa taktuaalisen tuntuman
näytöllä näkyvään teokseen.44

Säilytys ja konservointi Digitaaliset arkistointimenetelmät olivat ensimmäisiä arkistoijien käyt-
tämiä teknologisia ratkaisuja. Kehityksen myötä on syntynyt uusi ammattilaisjoukko, joka
on erikoistunut arkistoinnin teorian ja teknologisen osaamisen yhdistämiseen. Nykypäi-
vän arkistoijan päähaasteena on saada aineisto käyttökelpoiseen muotoon hävittämättä
alkuperäisen teoksen tai objektin ominaispiirteitä.45

2.2.3. Haasteet 2013–2018

Raportissa nostetaan esille kuusi haastetta joiden kanssa museot tulevat kamppailemaan lähivuo-
sina:

1. Ymmärrys museoissa käytettävän teknologian ja yleisön käyttämän teknologian, kuten inter-
netin, sosiaalisen median ja mobiilisovellusten suhteista, eroista ja synergiasta. Museoissa
ei osata nähdä niitä etuja, mitä virtuaaliset kävijät voivat tuoda varainkeruuseen ja kohde-
markkinointiin. Raja fyysisen ja virtuaalisen museovieraan välillä on nopeasti häviämässä,

42 Ibid.: 19–22.
43 Ibid.: 23–26.
44 Ibid.: 27–30.
45 Ibid.: 31–35.
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ja molemmilla asiakaskunnilla on korkeat odotukset tiedon ja informaation saatavuudesta
reaaliajassa. Pienemmille museoille tämä on usein suuri haaste, mutta isompien museoiden
odotetaan tarjoavan on-line-palveluita, ilman niitä sen ei katsota täyttävän hyvän museon
kriteerejä.

2. Teknologia muuttaa henkilökunnan rooleja ja organisaation rakenteita. Digitaalisuus kos-
kettaa kaikkia museotyön osa-alueita museopedagogiikasta markkinointiin ja tutkimuksesta
kuratointiin46 asti. Tämä luo paineita uudenlaiselle osaamiselle sekä poikkisuuntaisella
yhteistyölle useamman toimialan välillä.

3. Kattava digitaaliteknologinen strategia on noussut ratkaisevan tärkeäksi instituution elin-
kelpoisuuden kannalta. Suunnitelman tulisi sisältää perinteisen laitteisto-, ohjelmisto-
ja tietoverkkosuunnittelun lisäksi pidemmän tähtäimen teknologiainfrastruktuurin sekä
museolle elintärkeiden toimintojen kuten digitoinnin ja digitaalisen arkistoinnin toteutuk-
sen. Lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaista museon digitaalisen jalanjäljen suunnittelua47 –
asiaa ei voi enää hoitaa suunnittelemalla ”webbisivut” kuin sähköisen paperiesitteen.

4. Museoiden nykyinen tekninen infrastruktuuri ei mahdollista digitaalisen oppimisen hyö-
dyntämistä. Vaikka museoissa ymmärretään digitaalisen oppimisen tarpeellisuus ja mah-
dollisuudet, pienet resurssit ja mahdollisesti osaamisen puute kaventavat niiden toteutta-
mismahdollisuuksia.

5. Esteettömyyden parantaminen. Museot panostavat enenevässä määrin esteettömyyteen,
jonka toteuttamisessa voidaan hyödyntää uusinta teknologiaa. Esimerkiksi haptisen eli
tuntoaistiin perustuvan teknologian avulla tarjotaan näkövammaisille mahdollisuus kos-
kettaa 3D-esineitä. Museot voivat myös luoda omia sisältöjä liikunta- ja aistirajoitteisille
henkilöille, jotka joka tapauksessa tuovat omat tekniset apuvälineet mukanaan.

6. Museot eivät tällä hetkellä panosta riittävästi kokoelmainformaation ja digitaalisen omai-
suuden hallinnointiympäristöihin. Kokoelmainformaation hallinnointi käy kohteiden ja eri
alustojen lukumäärän kasvaessa yhä vaikeammaksi. Kokoelmatiedot ja digitaaliset tuotteet
(jotka voivat sisältää tekstejä, kuvia, ääntä, videota, 3D-malleja ja web-ohjelmistoja) ovat
nykyään hajallaan lukuisissa toisistaan erillisissä paikoissa usein sisältäen ristiriitaisia tie-
toja. Niinpä kattavan ja kestävän digitaalisen omaisuuden hallinnointistrategian luominen
olisi tärkeämpää kuin koskaan, jotta digitaalista materiaalia voitaisiin luoda, hakea ja jakaa
tehokkaasti ja tuottavasti.48

46 Kuratointi, engl. curation, viittaa museologiassa yleisesti kokoelmanhallintaan, tässä työssä erityisesti digitaalinen
kuratointi viittaa myös monipuolisempiin arkeologisen datan tallentamisen, jäsentämisen ja elinkaaren hallinnan
järjestelmiin.

47 Isokangas & Vassinen 2011.
48 NMC 2013: 9–10.
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2.3. Museovirasto: Altistutaan asiakkaille

Edellä kuvatut muutokset ja haasteet ovat tuulahduksia maailmalta, mutta koskettavat yhtä lailla
suomalaista museokenttää. Aikaansa seurataan täällä kotimaassakin mm. erilaisten hankkeiden
muodossa, joista yhtenä esimerkkinä toimii Museoviraston koordinoima vuosina 2011-2013
toteutettu Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hanke. Sen yhtenä lopputuotoksena Museovirasto jul-
kaisi lehdykkäisen (osittain itseironisella) otsikolla Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis-
ja toimintamallit muutoksessa – keskustelunavaus49. Sen on tarkoitus herättää museotoimijoita
huomaamaan muutoksen välttämättömyys, sekä antaa käytännön toimintavaihtoehtoja kehittämis-
työlle. Kotimaiset haasteet ja muutokset nähdään samoina kuin muuallakin maailmassa talouden
kitukuurista teknologian kautta ihmisten haluun olla itse luomassa omaa museokokemustaan.
Muutokset nähdään vääjäämättöminä, mutta niihin suhtaudutaan enemmän mahdollisuuksina
kuin uhkina – eteenpäin elävän mieli!

Käytännön muutostyön lähtökohdaksi tekijät ehdottavat kunnollisen strategisen profiilin ra-
kentamista eli museon toiminnan kokonaisvaltaista linjaamista ja asemoimista. Tämän profiilin
kautta tarkastellaan kaikkia museon strategisia valintoja, palveluita, tuotteita ja koko toimintakult-
tuuria. Sen kulmakiviksi nousee kolme osa-aluetta: asiakkaat, toimintaympäristö sekä osaaminen
ja sisällöt. Myös verkostoituminen, taitava johtaminen sekä henkilökunnan monipuolinen osaa-
minen nähdään keskeisinä tekijöinä uudenlaisia museoita rakennettaessa. Tulevaisuuden museo-
työläinen on toimintatavoiltaan mahdollistaja, joka on halukas jakamaan tietoaan ja toimimaan
vuorovaikutuksessa museokävijöiden kanssa – siis altistumaan asiakkaille.50

2.4. Arkeologisen tiedon esittämisen nykykäytännöt Suomessa

Saadakseni tietoa siitä, miten esihistoriaa tuodaan esille maamme museoissa nyt ja tulevaisuudes-
sa, laadin kyselyn maakuntamuseoiden lehtoreille ja amanuensseille (liite 2). Vastauksia sain
yhteensä 11, joista yksi oli vapaamuotoinen sähköposti, eli puolet museoista reagoi suhteellisen
lyhyestä vastausajasta huolimatta.

Vastauksista käy ilmi, että lähes jokaisessa museossa on esihistorialla oma osansa perus-
näyttelyn yhteydessä, ja sitä esitellään yleisöopastustuksissa tai erikseen pyydettäessä. Myös
pop up-näyttelyitä, koululaisvierailuja, työpajoja sekä satunnaisia luentoja oli osassa museoista.
Ainoastaan yksi museo hyödynsi draamallisia elementtejä opastuksissaan, mikä kuuluukin olen-
naisena osana ko. museon toiminta-ajatukseen. Viidessä museossa oli joistakin alkuperäisistä
esineistä tehty kopiot koskettelukappaleiksi, jonka lisäksi työpajat tarjosivat mahdollisuuden
replikoiden tekoon.

Digitaaliteknologiaa oli tähän mennessä hyödynnetty niin ikään viidessä museossa. Koske-
tusnäytöt ja QR-koodit olivat käytössä kolmessa ja infopaneelit kahdessa museossa, joskaan eivät
välttämättä esihistoriaa esittelevässä osuudessa. 3D-mallinnos löytyi yhdestä museosta, jonka

49 Teräs et al. 2013.
50 Ibid.: 29–36.
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lisäksi yksi museo oli testannut mallintamista yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa, mutta
museo-olosuhteisiin soveltuvat ratkaisut olivat toistaiseksi löytymättä.

Tulevaisuuden suunnitelmat digiteknologian hyödyntämisestä olivat laidasta laitaan. Kahden
museon osalta suunnitelmia ei ole, muut yhdeksän ovat tehneet vähintäänkin kartoitusta asian
tiimoilta. QR-koodilinkkien lisääminen, kosketusnäytöt sekä 3D-mallinnokset esineistä olivat
yleisimmät käyttötavat. Pisimmälle vietyjä suunnitelmat olivat sen museon osalta, joka oli laatinut
monipuolisesti digiteknologiaa hyödyntävän vision kivikauden ja arkeologian esittelemiseksi,
mutta sen toteuttamismahdollisuudet eivät ainakaan tässä vaiheessa olleet realistiset määrärahojen
puutteen vuoksi .

Vaikka otanta olikin suppea vastaajia ollessa vain yksitoista, voi vastauksista päätellä jota-
kin suuntaa-antavaa Suomen museoiden digitulevaisuudesta: kaikista kävi ilmi jonkinasteinen
havahtuneisuus digiteknologian olemassa oloon museokentällä, mutta varsinaiset hyödyntämis-
suunnitelmat olivat varsin vaatimattomia. Kyselystä ei tosin käy ilmi, kuinka monella vastaajista
oli haaveita toteuttaa esittelytoimintaa enemmän digimuotoisena – haaveet ja suunnitelmat voivat
kuitenkin olla hyvin kaukana toisistaan. Kolmessa vastauksessa nousivat esiin rahoituskysy-
mykset sekä yhdessä tilakysymykset. Samat teemat Graham Black nosti esiin listaamissaan
museoiden tulevien vuosien haasteissa51: digitalisoitumisen tuoma muutostarve, joka johtaa ra-
hoituksen uudelleen kohdentamiseen niin digiteknologiaan kuin museotilojen uudistamiseen
tarkoituksenmukaisemmiksi. Vaikuttaisikin siltä, että kyselyyn vastanneista ainoastaan yhdessä
museossa tekeillä oleva näyttelyprojekti mahdollistaisi todellisen digisuunnitelman tekemisen
ja myös sen toteuttamisen: kyseessä on yhteistyöprojekti neljän tahon kesken, joilla kaikilla on
omat erityisosaamisalansa ja jossa kulut jakautuvat useammalle kuin yhdelle toimijalle. Näin saa-
daan synergiaetua, eikä yhden tahon tarvitse puurtaa yksin jaksamisensa, varojensa ja kykyjensä
rajamailla.

3. ARKEOLOGIAN LUONNE, HAASTEET JA MUUTOSTEKIJÄT

Museoiden muutoksia käsittelevässä luvussa listaamani haasteet ovat pitkälti siirrettävissä myös
koskemaan arkeologiaa tieteenalana. Taloudellinen epävarmuus, olemassa olon tarkoituksen epä-
varmuus sekä muutosvastarinta näkyvät arkeologian kentällä enemmän tai vähemmän selkeinä
ilmiöinä, samoin kuin digitaalisuuden tuomat muutoksetkin. Seuraavassa tarkastelen tieteenalan
erityispiirteitä sekä sen nykypäivän haasteita ja muutospaineita, jotka voidaan kääntää mahdolli-
suuksiksi kuten museoiden kohdalla pyritään tekemään, mikäli tahtotilaa löytyy.

3.1. Arkeologian luonteesta – vai persoonallisuudesta?

Arkeologisen tutkimuksen kautta pyritään ymmärtämään ja selittämään kulttuuria ja sen muutok-
sia. Arkeologian eettisenä päämääränä on kulttuuriperinnön suojelun kautta säilyttää mahdolli-

51 Ks. luku 2.1.
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simman paljon menneisyyttä tuleville sukupolville.52

Kuitenkin arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun, ja arkeologiseen tutkimukseen itseensä,
sisältyy paradoksi: tärkein arkeologian lähdeaineiston hankintamenetelmä eli kaivaus aina tuhoaa
tutkittavan muinaisjäännöksen. Tämä asettaa kaivauksen dokumentoinnille haasteita jotka jäävät
aina vähintään osin ratkaisemattomiksi, toisin sanoen parhaatkin dokumentaation tavat ja käytän-
nöt väistämättä hukkaavat kulttuuriperinnölle ja tutkimukselle potentiaalisesti käyttökelpoista
informaatiota pysyvästi. Toisaalta arkeologista kulttuuriperintöä tuhoutuu myös spontaanisti koko
ajan, esimerkiksi suoraan erilaisten rakennusprojektien alle tai puutteellisten pelastuskaivausten
takia.53 Tämä on tavallaan arkeologista yleistietoa, jotain minkä “jokainen tietää”.

Arkeologia myös mielletään usein visuaaliseksi tieteeksi,54 mutta en itse pidä näkemystä
välttämättä kovin perusteltuna. Toki useat asiat ovat visualisoitavissa, ja visuaalisuus usein on-
kin suositeltavaa, kuitenkin esimerkiksi esineisiinkin liittyy myös paljon erilaisia tarkoitusta ja
käyttöä selittäviä ominaisuuksia kuten paino, ajoitus tai materiaalikoostumus (ja näistä johdetta-
vat ominaisuudet kuten elastiset ominaisuudet, lujuusominaisuudet, värähtelyominaisuudet),55

joiden visualisointi on joko mahdotonta tai arvoltaan kyseenalaista. Lisäksi visuaalisuuden (ja
pintapuolisen visuaalisen kuvailun) korostaminen voi jättää varjoonsa paljon asioita jotka oli-
sivat tarkastelun arvoisia. Esimerkiksi Juan Barceló on esittänyt hyvinkin rankkaa kritiikkiä
arkeologisten kohteiden verbaalis-visuaalisista kuvauskäytännöistä:

It is my view that the real value of archaeological data should come from the ability to
be able to extract useful information from them. This is only possible when all relevant
information has been captured and coded. However, archaeologists usually tend to only
consider very basic physical properties, like size and a subjective approximation to shape.
Sometimes, texture, that is, the visual appearance of a surface is also taken into account, or
the mineral/chemical composition. The problem is that in most cases, such properties are
not rigorously measured and coded. They are applied as subjective adjectives, expressed
as verbal descriptions preventing other people will[sic] use the description without having
seen the object. If the physical description of such visual properties is somewhat vague, then
possibilities of discovering the function the artifact had in the past is compromised, we hardly
can infer the object’s physical structure. The insufficiency and lack of a clear consensus
on the traditional methods of form description – mostly visual, descriptive, ambiguous,
subjective and qualitative – have invariably led to ambiguous and subjective interpretations
of its functions.56

Tämä toimintakulttuuri heijastuu myös siihen, miten ja mitä informaatiota käytännössä tallenne-
taan ja arkistoidaan. Barceló jatkaa:

52 Halinen et al. 2008: 14–18.
53 Ibid.: 206, 165–167.
54 Esim. Nyholm 2012b.
55 Barcelo 2014: 19–20.
56 Ibid.: 15. Korostukset omiani.
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Each property tells us something about the reaction the artefact would have shown in case
prehistoric people brought it into a certain environment and used it a certain way. It wonders
me the absolute lack of such information, not only in current virtual archaeology projects,
but also in culture heritage databases. Archaeologists insist in documenting ancient artifacts,
but such documentation never takes into account the physical and mechanical properties of
ancient materials. Without such information any effort in functional analysis is impossible.57

Nämä asiat eivät ole pelkästään “akateemisia” (sanan epäkäytännöllisyyteen viittaavassa mer-
kityksessä), vaan niihin liittyy hyvin käytännöllisiä puolia: jos esimerkiksi haluaisin mallintaa
museaaliseen virtuaaliympäristöön muinaisen jousen ja nuolen, joilla oikeasti voi ampua58, pitäisi
käytössäni olla tietoa esimerkiksi jousen elastisista ominaisuuksista, ja mahdollisesti nuolen
lujuus- ja värähtelyominaisuuksista. Tällaisella informaatiolla siis oikeasti on merkitystä ja käyt-
töä, kuten Barceló hyvin suorasukaisesti tuo esille.

Näen Barcelón ihmetyksessä yhtymäkohdan sille mitä Stefano Campana on tuonut Armin
Gruenin kertoman tarinan muodossa esille koskien arkeologien taipumusta 2D-ajatteluun:

During the Fourth International Congress on Remote Sensing in Archaeology at Beijing in
2012, in the course of a discussion on problems associated with the spread of new technologies
and methods of working within archaeology Professor Armin Gruen told a revealing story.
After weeks of difficult fieldwork and months of processing in the laboratory he was about to
present to the archaeologists a very precise and detailed digital 3D model of their site. At the
presentation he showed the archaeologists a whole series of opportunities for measurement,
navigation and spatial analysis within the model (sections, slopes, surface erosion, varying
display methods, perspective, etc). At the end of the demonstration the first comment by the
archaeologists was: “Beautiful, extraordinary, but ... can it provide us with a plan?” Clearly
there is a hint of exasperation, and a degree of paradox, in this story but perhaps the most
significant aspect lies in a statement made earlier in this contribution: we have been educated
to reduce reality from three dimensions to two, and thus we are in the habit of thinking in
2D.59

Epäilemättä näissä Barcelon ja Campanan kuvaamisssa ajattelu- ja toimintatapojen muotoutumi-
sissa koulutuksella onkin merkittävä sijansa, mutta pohjimmiltaan näen tämänkin takana olevan
paljolti välineiden ja menetelmien saatavuus – toisin sanoen eräänlainen käänteinen teknologiave-
toisuus. Vanha sananlasku “jos käytössä on vain vasara, näyttää jokainen asia naulalta” pitänee
tässäkin paikkansa: Barcelon ja Campanan kuvaamien asioiden pyörittely vaatii käytännössä
hyvinkin edistynyttä tekniikkaa kuten 3D-paikkatietokantoja ja fysiikkamalleja, jollaiset eivät ole
kuin vasta aivan viime vuosina kuuluneet arkeologiseen “työkalupakkiin”. Tämä ei ole voinut olla

57 Ibid.: 20. Korostukset omiani.
58 Virtuaaliympäristön “affordanssi” jota käsittelen tarkemmin luvussa 4.4.6.
59 Campana 2014: 10–11. Korostukset omiani.
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vaikuttamatta kymmenien vuosien kuluessa muotoutuneisiin arkeologian käytäntöihin, ajatteluun
– ja siten myös koulutukseen.

Miten pysyväluonteinen tällainen asiantila on? Sitä lienee mahdotonta kuin arvailla, mutta
asiaa voisi ehkä yrittää hahmottaa analogian kautta: Jos kuvaisin arkeologiaa kehityspsykologi-
sin termein60, voisin sanoa sen “perusluonteen” vastaavan arkeologian perustehtävää, elämän
alkuvuosina muotoutuvan “temperamentin” vastaavan arkeologien yliopistollista koulutusta si-
sältövalintoineen, ja “persoonallisuuden” edellisten lisäksi kaikkea sitä kokemuspohjaa jota
arkeologit työssään hankkivat. Kerran muotoutunut temperamentti (arkeologinen yliopistollinen
perusopetus) on nopeasti hankittu mutta huomattavan pysyvä, toisaalta kymmenien vuosien ai-
kana hankittujen elämänkokemusten muovaamaa persoonallisuutta (vakiintuneita työtapoja) on
vaikea kovin nopeasti muuttaa. Tästä voisi varovasti päätellä, että tehokkain tai ainakin nopein
arkeologian “persoonallisuuden” muokkaaja olisi temperamentti eli kulloisetkin koulutuksen
sisällöt.

Näin ollen arkeologian digitalisoitumiskehitystäkään61 ei mielestäni kannata tarkastella pelk-
känä määrällisenä kasvuna, vaan laadullisena muutoksena joka hiljalleen muokkaa arkeologian
“persoonallisuutta”, tuoden mahdolliseksi uusien aineistojen ja menetelmien ja sitä kautta uusien
näkökulmien tuomisen avuksi kulttuurin ja sen muutosten ymmärtämisessä. Muutos on epäile-
mättä hidas, mutta prosessiin voidaan ehkä vaikuttaa koulutussisältöihin liittyvien valintojen ja
ennakoinnin kautta.

3.2. Arkeologia ja museopedagogiikka meillä ja muualla

3.2.1. Julkaisu- ja tutkimustilanne

Tuore tietämys arkeologisen tiedon yhdistämisestä museopedagogiikkaan tuntuu olevan ainakin
toistaiseksi pitkälti alan museoiden varassa.62 Aiheesta on toki kirjoitettu jonkin verran,63 mutta
pääsääntöisesti kirjallisuus tuntuu 2000-luvun alkupuolelta olevan ainakin aiheeni kannalta melko
vanhentunutta.

Maurizio Forte kirjoitti 2007 Sofia Pescarinin kanssa aiheeni kannalta erittäin relevantin artik-
kelin The Virtual Museum of Landscape64, jossa esitellyn Livian talo -virtuaalimuseohankkeen
vuonna 2013 päivitettyä versiota olen esitellyt luvussa 4.5.2.

Suomessa aiheesta on tehty, tietääkseni, vain yksi pro gradu- tutkielma65, jota en onnistunut

60 Ks. esim. Keltikangas-Järvinen 2004.
61 Tarkastelen arkeologian digitalisoitumiskehitystä tarkemmin luvussa 3.5 sivulla 30.
62 Esim. Kelsey Museum Of Archeology 2014; National Archaeological Museum of Athens 2014; John Hopkins

Archaeological Museum 2014; Alexandria Archaeology Museum 2014; The Museum of Ontario Archaeology
2014.

63 Esim. Corbishley 2011; Papadimitriou 2012.
64 Forte & Pescarin 2007b.
65 Lange 2008.
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yrityksistä huolimatta saamaan käsiini66. Tämän lisäksi tiedossani on vain viime vuosituhannen
puolella tehty Ulla Lähdesmäen artikkeli,67 jota olen kuvannut tarkemmin alla. Parhaillaan on
kuitenkin meneillään vuosille 2013–2016 ajoittuva Isto Huvilan johtama Archaeological informa-
tion in the digital society -tutkimushanke68 joka sisältää osiot sekä informaation visualisoinnista
että pedagogiikasta.

3.2.2. Arkeologisen museopedagogiikan erityispiirteitä

Perinteiseen arkeologiseen museopedagogiikkaan pätevät pitkälti samat lainalaisuudet kuin
museopedagogiikkaan yleensäkin sillä täydennyksellä, että esihistoriaan tutustuttaessa konkreetti-
set muinaishistorialliset esineet toimivat viestintuojina. Löytöjen esittelyyn painottuvat (opastetut)
näyttelyt, maastoretket muinaisjäännöksille, esitelmät sekä kokeellisen arkeologian work shopit
ovat esimerkkejä museoiden tavoista elävöittää esihistoriaamme.69 Pirkanmaan maakuntamuseon
tutkija, arkeologi Ulla Lähdesmäki on artikkelissaan Arkeologian museopedagogia: tavoitteita ja
toimintamuotoja määritellyt esihistorian opetuksen tavoitteiksi ja tehtäviksi seuraavat piirteet:

1. Tuo esille/antaa käyttöön/tekee saavutettavaksi

2. Tekee tietoiseksi esihistoriasta ja sen lähteistä, luo yhteyden muinaisiin ihmisiin

3. Herättää kiinnostuksen - tai vastustuksen - ja edistää osallistumista arkeologista perintöä
koskevaan arvokeskusteluun yhteiskunnassa

4. Vahvistaa kykyä tunnistaa ja arvottaa muinaisjäännöksiä nykyajassa

5. Kehittää yleisön kykyä kysyä esihistoriallisesta menneisyydestä

6. Kehittää kykyä hahmottaa esihistoriallista elämää

7. Edistää esihistoriatiedon käyttämistä ja soveltamista nykyajan tarpeisiin70

Lähdesmäen mukaan arkeologian museopedagogiikan (perus)tehtävänä on tukea muinaisjään-
nösten suojelua. Oppimisympäristöinä voivat museoiden ja kulttuuriympäristöjen lisäksi toimia
melkein mitkä tahansa kontekstit, ja pedagogiikan välineinä muinaisjäännökset, jotka toimivat
tietolähteinä, elämyksen tekijöinä ja symboleina. Toisaalta muinaisjäännösten ohella myös ny-
kyajan toimintatapojen ja arjen ilmiöiden seuraamisen tai monipuolisesti kerrottujen tarinoiden
kautta voidaan oppia tuntemaan esihistoriaa ja siten lisätä kiinnostusta ja ymmärrystä myös
muinaisjäännösten suojelua kohtaan.71

66 Gradua ei ollut saatavilla muuten kuin yhtenä analogisena arkistokappaleena Helsingin yliopiston arkeologian
laitoksella, josta sen ulos saaminen osoittautui työni aikataulun kannalta ylivoimaiseksi.

67 Lähdesmäki 1997.
68 Huvila et al. 2013.
69 Lähdesmäki 1997: 42.
70 Ibid.: 50.
71 Ibid.: 41–52.
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[A]rkeologian museopedagogia parhaimmillaan läpäisee koko museon arkeologisen toimin-
nan eikä se rajoitu pelkästään opetus,- koulutus- ja näyttelytoimintaan. Se on monipuolista
arkeologista kasvatusta.72

3.3. Muinaisjäännösten suojelu

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi marraskuussa 2014 Kuhmoisista löydetyistä rautakau-
tisista esineistä, jotka vahvistivat näkemyksen useamman kalmiston sijoittumisesta alueelle.73

Esineet oli toimittanut Keski-Suomen museoon metallinilmaisinharrastaja, joka oli viettänyt
vapaa-aikaansa naapurin peltotilkulla ihan luvan kanssa. Tämä “piipparimetsästäjä”, kuten artik-
keli harrastajia nimittää, oli lainkuuliainen kansalainen ja teki mitä piti, eli otti yhteyttä viran-
omaistahoon. Samaa ei voida sanoa niistä kolmesta muusta harrastajasta, jotka maanomistajan
kertoman mukaan olivat ennen tätä miestä käyneet samoilla nurkilla metallinilmaisimineen. Löy-
töjä oli ilmeisesti tullut, mutta niitä ei näkynyt ainakaan Keski-Suomen museolla sen enempää
kuin Museovirastollakaan.

Artikkeli valottaa hyvin yhtä arkeologian nykypäivän trendiä, joka on sekä haaste että mah-
dollisuus: harrastajat tekevät löytöjä, jotka muuten olisivat mahdollisesti ja jopa todennäköisesti
jääneet löytymättä ammattilaisten toimintaresurssien puutteen vuoksi, mutta toisaalta he hel-
posti tuhoavat kohteen tai löydöt silkkaa tietämättömyyttään. Toinen artikkelissakin mainittu
ryhmä ovat maanomistajat. Heidän suhtautumisensa muinaismuisto-aiheeseen tuntuu olevan
hyvinkin vaihtelevaa, riippuen ainakin osittain siitä, miten hyvin muinaismuistolaki on hallussa.
Jos isännän mielikuvissa perunapellosta löytynyt kivikirves tarkoittaa automaattista suojelua ja
sitä myöten viljelytoiminnan loppumista, ei liene ihme että hän mieluummin heittää objektin
kaikessa hiljaisuudessa järveen kuin ilmoittaa siitä museoviranomaisille. Oma lukunsa ovat sitten
ne kadonneen aarteen metsästäjät, jotka pistävät löytämänsä romut reppuun ja kotona vitriiniin
itsekseen ihailtaviksi. Kysymys kuuluukin, miten saada kitkettyä ns. villiä piippaamista sekä
maanomistajista ja kiinnostuneista harrastajista voimavara potentiaalisen riesan sijaan? Perin-
teinen tiedottaminen muinaismuistolaista riittää alkumatkalle, mutta eväät loppuvat nopeasti
kesken jos ei muita keinoja oteta käyttöön. Vastaavalla tavalla kuin arkeologian popularisointi on
ollut briteissä menestystarina, ovat eräät luonnonsuojelujärjestöt osanneet sekä popularisoida että
markkinoida menestyksellisesti “luonnon oikeuksia” esimerkiksi adoptoi villieläin74 -tyyppisellä
toiminnalla. Arkeologian puolella samaa ajatusta on sovellettu ainakin Pirkanmaan maakunta-
museon adoptoi monumentti -toiminnassa75. Eittämättä eläintensuojelijoilla on se etu puolellaan,
että koalan tai delfiinin söpöyskerroin on moninkertainen vaikkapa kuppikiviin tai röykkiöihin
verrattuna, mutta molemmissa on kyse samasta asiasta: vetoamisesta ihmisten omatuntoon, tuntei-
siin sekä vastuuntuntoisuuteen. Muinaisjäännösten kohdalla myös kotiseutuylpeys nostaa päätään:

72 Ibid.: 46–47.
73 Suihkonen 2014.
74 Ks. esimerkiksi The Born Free Foundation 2014.
75 Adoptoi monumentti -toiminta 2014.
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Meidän kylällä on pitkä historia ja minä autan sitä historiaa säilymään ja jatkumaan hoitamalla
yhteistä kansallista omaisuuttamme. Samainen yhteisen omaisuuden kokemus ja sen myötä li-
sääntyvä tilanteen tarkkailu, naapurikyttäämisen positiivinen muoto muinaismuistokyttääminen,
suitsii laittomuuksia kuten muinaisjäännösten tahallista tuhoamista, pellonreunoilta irtolöytöjen
esiin mylläämistä sekä yleistä välinpitämättömyyttä kulttuuriperinnön olemassa oloa kohtaan.
Suunnitelma on hyvä ja ajatus toimiva, mutta toteutuakseen tarvitsee alan ammattilaisen panos-
tuksen. Tässä kohtaa tulee usein vastaan resurssien puute: jos adoptoi monumentti-tyyppiselle
toiminnalle ei ole erikseen budjetoitu sekä rahaa että työaikaa, jää sen toteuttaminen väistämättä
pienemmälle huomiolle kuin mitä ajatus tarvitsisi toimiakseen halutulla tavalla. Tässä on kuiten-
kin museoille, joissa jo työskentelee arkeologian asiantuntija, yksi hyvä joukkoistamisen paikka;
toiminta on konkreettista ja levittäytyy ympäri kohdemaakuntaa, joten mukana voi olla ns. kotoa
käsin tarvitsematta lähteä kaupunkiin “tekemään ja kokemaan kulttuuria” kuten eräs ajatuksesta
kiinnostunut henkilö asian ilmaisi.

Kansalaistoiminnan lisäksi toinen muinaisjäännösten suojeluun liittyvä aihealue ovat raken-
nushankkeet, jotka vääjäämättä tuhoavat kulttuurikerrosta. Ainoa tapa suojella näitä infrastruk-
tuurin jalkoihin jääviä muinaismuistoja on dokumentoida ne mahdollisimman tarkasti – vaikka
kohde katoaa, tieto siitä jää. Dokumentointiin uudet teknologiat tarjoavat helpottavia ratkaisuja,
joiden kautta pystytään haluttaessa vaikka kokonaisen rekonstruktion rakentamiseen (katso luku
4.5).

3.4. Julkisuuskuvan, popularisoinnin ja rahoituksen riippuvuudet

Johdatus arkeologiaan -teoksen luvussa Arkeologian kehittäminen ja tulevaisuus kirjoittajat
pohtivat, millaiseksi arkeologian olisi kehityttävä ja muututtava, jotta muu yhteiskunta haluaisi
rahoittaa muinaisuuden tutkimusta, opetusta ja hallintoa.76 Kirjoittajat ehdottavat ratkaisuiksi
kansainvälistä yhteistyötä, tutkijoiden aktiivista alan näkyvyyttä lisäävää julkaisutoimintaa sekä
arkeologien toimenkuvan laajentamista muille sektoreille kuten matkailualalle ja yksityisyrittä-
jiksi. Kaikki nämä tekijät epäilemättä edistävät rahoituksen saamisen mahdollisuuksia tieteen
teolle, mutta mielestäni huomionarvoista on myös alan näkyvyys tavallisille kansalaisille. Pel-
kästään ahkera (tieteellinen) julkaiseminen tai työllistyminen matkailuun eivät riitä tarjoamaan
positiivista ja helposti lähestyttävää kulmaa esihistoriaan, ja se on juuri se kulma mistä tavalli-
set ihmiset haluavat asiaa katsoa. Yhteiskunnassa vallitsevaa mielipideilmastoa ja trendejä taas
seurataan terävällä silmillä päättäjien taholta: se millä on kysyntää saa elää, muut kuihtukoot
pois. Toisin sanoen pelkkä hyvin tehty tutkimustyö ei riitä, se pitää myös haluta ja osata esitellä
oikealla tavalla veronmaksajille – eihän tiedettä ole tarkoitus tehdä vain tieteen kielellä vain toisia
tieteentekijöitä varten.

Yhtälö on sinällään tuttu ja yksinkertainen: hyvä julkisuuskuva lisää ihmisten kiinnostusta,
mikä taas poikii rahoitusta julkiselta sektorilta ja tulevaisuudessa toivottavasti myös kansalaisilta

76 Halinen et al. 2008: 497.
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joukkorahoituksen muodossa.
Arkeologian julkisuuskuva meillä näyttäisi sinällään olevan suhteellisen positiivinen,77 joskin

se perustunee, edelleen, osin vääriin mielikuviin joita elokuvat ja populaarikulttuuri viljelevät.
Ihmiset ovat kiinnostuneita aiheesta aina alakoululaisista lähtien – ainakin siihen saakka kunnes
totuus arkeologin työn varsinaisesta luonteesta paljastuu. Yksi syy tähän lienee, ettei Suomessa
olla osattu positiivisella tavalla tuotteistaa arkeologiaa, ottaen mallia vaikkapa englantilaisesta
kulttiasemaan nousseesta Time Team78 -sarjasta, joka viihteellisyytensä ohella antoi kontribuu-
tionsa myös maansa esihistorian tutkimukselle, sekä välitti tietoa arkeologiasta tieteenalana.79

Sarja on toiminut myös hyvänä viestinviejänä muinaisjäännösten suojeluun liittyvissä asioissa, ja
vaikka sen kokonaismerkitys tiedottamisessa on todennäköisesti marginaalinen, on se varmasti
tavoittanut myös sellaisia kansanrivejä jotka eivät paljon paikallisen Museoviraston tiedottei-
ta lue. Mielikuvien muokkaajana se sitävastoin on ollut vertaansa vailla; eipä näytä pölyiseltä
Englannin esihistoria kun siitä osataan kertoa ammattitaitoisesti ja kiinnostavasti. Konseptissa on
huomionarvoista se olennainen seikka, että arkeologian brändäystä on lähdetty tekemään sisältä
päin: tiimissä kaikki ovat pitkän linjan ammattilaisia, jotka varmistavat että tieteen teon kriteerit
täyttyvät eikä homma muutu näennäisarkeologiaksi.

Arkeologian popularisointi on meillä perinteisesti ollut (jätetty) museoiden harteilla, joissa ei
välttämättä aina ole asiantuntijuutta, mielenkiintoa, tilaa ja/tai resursseja perehtyä muinaisuuden
esittämiseen kovin innovatiivisella tavalla. Museot ovat ehkä suurin yksittäinen arkeologisen
tiedon visualisoija ja välittäjä. Näyttelyiden kautta paitsi jaetaan tietoa, rakennetaan myös julki-
suuskuvaa: vaikka esihistorialle olisi varattu vain yksi seinällinen tilaa koko museossa, jos tämän
seinän infopaketti on rakennettu taitavasti, innostavasti ja asiantuntevasti, jättää se katsojalle
positiivisen kokemuksen ja mielikuvan, jotka jatkossa todennäköisesti aktivoituvat kun joku
lausuu sanan arkeologia.

Mikä on siis arkeologian olemassa olon tarkoitus ja merkitys tässä ajassa, ja kuinka se
kommunikoidaan suurelle yleisölle? Tarkoituksen ja merkityksen pohdiskelu eivät ole tämän
tutkielman aihepiirissä, mutta tieteenalan ja sen tulosten kommunikointi suurelle yleisölle on.
Arkeologian popularisointia, visualisointia tai yleisötyötä, millä nimellä sitä haluaakin kutsua,
on pohdiskeltu niin kahvipöydissä kuin opinnäytetöissäkin80, eikä suotta: jos halutaan, että
Suomessa on tulevaisuudessakin laadukasta arkeologian opetusta ja tutkimusta, on näkyvyyttä
ja kiinnostavuutta lisättävä muillakin keinoilla kuin jalkautumalla lukioiden valinnaiskurssien
vieraaksi81.
77 Nyholm 2012a: 48; Siltainsuu 2012: 32.
78 Time Team 2014.
79 Lähin suomalainen vastine lienee kuusiosainen Maan povesta -sarja, jonka koulun opetusvideo -henkinen toteu-

tustapa kuitenkin vedonnee lähinnä peruskoulun opettajistoon.
80 mm. Hauta-Aho 2008; Kaivonurmi 2008; Uusitalo 2011; Nyholm 2012b.
81 Halinen et al. 2008: 498.
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3.5. Arkeologian digitalisoitumiskehitys

Digitaaliset tallennus-, analyysi-, mallinnus- ja viestintätekniikat ovat vähitellen mullistamassa
käytäntöjä useimmilla tieteenaloilla, eikä arkeologinen tutkimuskaan ole poikkeus. Arkeologian
digitalisoitumiskehitys ei suinkaan ole ollut tasaista ja jatkuvaa, vaan kehityskäyrän alkupää on
ollut melkein vaakasuora ja vasta aivan lopussa on tapahtunut hurja nousu. Erityisen tärkeää on
mielestäni huomata 2010-luvun taitteessa tapahtunut murrosvaihe jonka voi tulkita suorastaan
paradigmamuutoksena: Maurizio Forte82 puhuu digitaalisen arkeologian kahdesta kaudesta, joita
hän kutsuu virtuaaliseksi arkeologiaksi (noin 1990–2010) ja kyberarkeologiaksi (noin 2010→).83

Seuraavassa kuvaan yleisesti digitaalisen arkeologian vaiheita Forten hahmotteleman jaottelun
pohjalta, ja tarkastelen lopuksi tämän kehityksen vaikutuksia ja ilmenemistä Suomen tasolla.

3.5.1. Digitaalisen arkeologian sikiövaihe

Vaikka tietokoneita lienee arkeologisessa tutkimuksessa hyödynnetty maailmalla jo 70-luvulta
(mahdollisesti joissain irtoyhteyksissä jopa 60-luvulta),84 on 90-lukua edeltävästä ajasta vaikea
sanoa tässä kontekstissa mitään kovin kiinnostavaa: useimmille arkeologeille tietokone lienee ai-
nakin Suomen tasolla merkinnyt tuohon asti korkeintaan samaa asiaa kuin kirjoituskone 60-luvun
kollegoille, ja on erittäin kyseenalaista voiko digitaalista arkeologiaa sanoa ennen 80-lukua ol-
leen edes olemassa, muuten kuin pilkkeenä visionääri-tutkijoiden silmäkulmassa. Tämän ajan
henkeä kuvaa ehkä osuvimmin Tapio Segerin vuoden 1984 Muinaistutkija-lehteen kirjoittama
(aikaansa nähden kuitenkin ilmeisen edistyksellinen) pohdinta “tilastotieteen ja atk:n” tarpeesta
arkeologialle – kirjoituskoneella laadittuna:

Nämä asiat ovat ajankohtaisia sikäli, että helsinkiläisarkeologia on nyt ”virallisesti” astunut
atk-kauteen; ts. joidenkin yksityisten kokeilujen jälkeen arkeologian laitokseen on nyt hankittu
”tunnetun amerikkalaisen valmistajan” henkilökohtainen tietokone, jota lähitulevaisuudessa
voidaan myös käyttää etäispäätteenä laskentakeskuksen suuriin koneisiin.85

Haluan tässä korostaa ajallista kontekstia: Tuolloiset “laskentakeskuksen suuret koneet” näyttäisi-
vät nykymittapuilla suorituskyvyltään niin vaatimattomilta että sitä on jopa vaikea hahmottaa.
Vertasin esimerkinomaisesti täsmällisempiä lukuja saadakseni Linpack-nimisellä suorituskyky-
testillä86 kahden kotoani löytyvän tavallisen kannettavan tietokoneen laskentatehoa ja muistia
mainitun Helsingin yliopiston laskentakeskuksen tuolloin suurimpaan, vuonna 1987 hankittuun

82 Forte 2014.
83 Luonnollisesti nämä aikarajat ovat karkeita ja viitteellisiä; kyberarkeologiseksi tulkittavaa tutkimusta on siis

jonkin verran tehty jo ennen edellistä vuosikymmenen vaihdetta, kuitenkin vasta viime vuosien teknologiset
edistysaskeleet ovat tuoneet kovin teoriapitoiset visiot käytännön sovelluksiin asti.

84 Forte 2012: 10–11.
85 Seger 1984: 7.
86 Intel 2014.
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keskuskoneeseen87: Linpack-testin kehittäjän Jack Dongarran ylläpitämän tilaston mukaan kysei-
sen mallin Linpack-tulos on noin 2.5 Mflop/s eli miljoonaa liukulukuoperaatiota sekunnissa.88

Itse ajamani Linpack-pikatestit kahdella hieman eritasoisella kannettavalla puolestaan antoivat
tuloksiksi hieman yli 100000 (“teholäppäristä”) ja 10000 Mflops (“halvasta perusläppäristä”),
tulosten suuruusluokka vastaa samankaltaisten laitteiden testituloksia Dongarran tilastossa. Pi-
kaisen ja kieltämättä hyvin ylimalkaisen testini mukaan nykyisten kannettavien tietokoneiden
laskentateho olisi 80-luvun lopun keskuskoneeseen verrattun varovaisesti arvioiden89 ainakin
2000-20000 -kertainen, keskusmuistia löytyessä yli 160-kertaisesti.

Tämä havainnollistaa mielestäni hyvin sitä miten tuon ajan tietokoneista ei (ehkä aivan super-
tietokoneita lukuun ottamatta) yksinkertaisesti vielä ollut juuri mihinkään isompaan graafiseen
työhön, reaaliaikaisten virtuaaliympäristöjen pyörittelystä puhumattakaan – vertaa myös kuva 11
sivulla 54 tietokonegrafiikan kehityksestä virtuaalisissa 3D-ympäristöissä.

3.5.2. Virtuaaliarkeologia – digitaalisen arkeologian horjuvat ensiaskeleet ja leikki-ikä

Forten mukaan arkeologian 90-luvulla alkanutta ja 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle
jatkunutta digitalisoitumiskehitystä voi nimittää virtuaaliarkeologiaksi. Virtuaaliarkeologinen
lähestymistapa oli teknologiavetoinen, keskittyen erityisesti jatkuvasti paranevaan tietokonegra-
fiikkaan ja visuaalisten näköismallien esittämiseen sen avulla. Virtuaalisen arkeologian malleissa
ei kuitenkaan ollut juurikaan interaktiivisuutta eikä elämää90, ja niiden todentaminenkin saa-
tetettiin jättää näennäisen fotorealistisuuden varaan, huolellisen dokumentoinnin, validoinnin,
vertaisarvioinnin ja tieteellisen analyysin sijasta. Toisin sanoen mallin fotorealismin “tuntu” saat-
toi näin ollen tehdä siitä jopa vakuuttavamman kuin mitä visuaalista näyttävyyttä vähemmän
painottava mutta muuten paremmin validoitavissa oleva malli olisi ollut.91

Tämä alkuvaiheen katsantokannan kapeus – ja kenties jopa itsetarkoituksellinen innostus
uusista teknologisista mahdollisuuksista – saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että digitaalista ar-
keologiaa ei useissa arkeologipiireissä ole välttämättä hyväksytty vakavasti otettavaksi tieteen-
haaraksi, vaan teknologiseksi leikittelyksi josta on korkeintaan opetuksen ja kommunikaation
työkaluksi.92 Stefano Campana on esittänyt virtuaaliarkeologian kohtaamalle skeptisyydelle ja
vastahakoisuudelle yhdeksi syyksi myös sitä, että suurin osa nykyarkeologeista on koulutettu

87 Åberg 2010: 111–112. Åbergin historiikin mukaan laskentakeskuksen tehokkain kone vuonna 1987 oli malliltaan
kaksiprosessorinen VAX 8800 48 megatavun muistilla.

88 Dongarra 2014.
89 Tällaisten lukujen vertailu on toki aina vain esimerkinomaista ja viitteellistä koska koneiden suorituskyky

tosielämässä riippuu hyvin monesta asiasta. Lisäksi koska kyseessä oli vain viitteellinen hahmotuksen tueksi
tehty pikatesti, puolitin arvioini testitulosteni arvoihin nähden varmuuden vuoksi.

90 Ks. Forte 2014: 115. Forte käyttää esimerkkinä Rooman ja Pompejin 90-luvun “virtuaalimalleja” jotka olivat
pelkkiä tyhjiä arkkitehtuurillisia tiloja, vailla merkkiäkään ihmiselämästä – eräänlaisia staattisia 3D-otoksia
kaupungin “tärkeimmistä” rakennuksista.

91 Ibid.: 114–115.
92 Ibid.: 116.
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ajattelemaan ensisijaisesti kaksiulotteisten mallien kautta.93 Vaikka tämäkin epäilemättä pitää
paikkansa, ei se vähennä virtuaaliseen arkeologiaan nähdäkseni täysin oikeutetusti kohdistettua
kritiikkiä kapeakatseisuudesta ja teknologisesta itsetarkoituksellisuudesta. Virtuaalinen arkeo-
logia olisikin ehkä parhaiten tulkittavissa visuaalisuutta ylikorostavana “lapsenkenkävaiheena”
jonka ei tulisi estää näkemästä digitaalisen arkeologian kaikkia mahdollisuuksia. Forten sanoin:

The big bang of virtual archaeology in the 90s, determined by the development of computer
graphics techniques, was in part very superficial: very few applications were accessible
and validated by a cybernetic workflow; just a minimal percentage of data migrated to
collaborative processing or shared environments. The expectations of a radical revolution
were disappointed and also the idea of a systematic and standardized use of virtual reality in
archaeology seemed to trace a very difficult path.94

3.5.3. Kyberarkeologia – täysdigitaalisen työnkulun tuoma murrosikä

Virtuaaliarkeologisen suuntauksen leimallisena heikkoutena oli (kapeakatseisuuden ja itsetarkoi-
tuksellisen teknoinnostuksen lisäksi) sen riippuvuus vielä pääosin analogisista lähdemateriaa-
leista95, tämä (kenties väistämätön migraatiovaihe analogisesta digitaaliseen kaikkine “kasvuki-
puineen) teki hyvin vaikeaksi toteuttaa työnkulun eri vaiheita riittävän läpinäkyvästi, tai edes
kunnolla varmistua käytetyn lähdemateriaalin oikeellisuudesta.96

Digitaalisten tiedon keräys- ja tallennustekniikoiden97 kehitys varsinkin kuluvalla vuosi-
kymmenellä on mahdollistanut työnkulun ketjun täysdigitaalistumisen (ks. taulukko 1), mikä
mahdollistaa täysin läpinäkyvästi ja kattavasti dokumentoidut kaksisuuntaisen työnkulun prosessit
yhtenäisen järjestelmän sisällä, mikä tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia sekä arkeologiseen
tutkimukseen ja sen museopedagogiseen soveltamiseen.

Kyberarkeologia on siis tavallaan virtuaaliarkeologian sekä laadullinen että toiminnallinen
laajennus, jotain mihin virtuaaliarkeologian olisi pitänyt alunperin pyrkiä, mutta mikä ei läh-
teiden analogisuuspainotteisuudesta johtuen ollut vielä mahdollista. Tämä virtuaaliarkeologian
historiallinen painolasti tuntuu edelleen kyberarkeologian tulkinnoissa.98 Forte kirjoittaa:

In the climax virtual archaeology was looking for great effects, digital dreams able to open
new perspectives in the interpretation and communication process. Most part of the first
applications was more technologically oriented than aimed at explaining the multidisclipinary
effort of interpretation behind the graphic scene. The general outcome of the first digital

93 Campana 2014: 10–11.
94 Forte 2010: 12.
95 Esimerkiksi paperisista kirjoista, raporteista, kartoista, piirroksista ja kuvavertailuista.
96 Forte 2014: 116–117.
97 Esimerkiksi laserkeilaus, kaukokartoituksen menetelmät, digitaalinen fotogrammetria, korkearesoluutioiset ku-

vaustekniikat, jotka ovat kaikki edistyneet valtavasti kuluneella vuosikymmenellä. Käsittelen näitä tekniikoita
yksityiskohtaisemmin myöhemmässä luvussa.

98 Ks. esim. Oikarinen 2013: 48.
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Taulukko 1: Virtuaaliarkeologian ja kyberarkeologian työnkulku.

Työnkulun vaihe Virtuaaliarkeologia Kyberarkeologia

Datan keräys Analoginen (lähteenä skannatut paperiset kirjat,

raportit, piirrokset, kuvat)

Digitaalinen (fotogrammetria, lidar,

ilmakuvaukset, satellittikuvaukset,

röntgenviipalekuvaukset ym.)

Datan prosessointi Analoginen Digitaalinen prosessointi (usein automatisoitu ja

useita digitaalisia lähteitä yhdistävä)

Digitaaliset syötteet Digitointi (analogia-digitaalimuunnos) Digitaalinen syöte (hajautetut tietokannat,

kehittyneet metadataa ja paradataa sisältävät

kuratointijärjestelmät)

Digitaaliset

lopputuotteet

Staattiset 3D-mallit, ennaltamääritellyt

renderöinnit

Digitaaliset keinoympäristöt, digitaalisesti lisätyt

havaintoympäristöt, vuorovaikutteiset virtuaaliset

ryhmätyö- ja tutkimusympäristöt, 3D-mallien

vuorovaikutteiset käyttömahdollisuudet

(affordanssit).

revolution of digital archaeology was certain scepticism. A big issue was to recognize in so
effective and astonished models a precise, transparent and validated reconstruction of the
past but which past?99

Lainauksessa kursivoimani kohdat kuvaavat kyberarkeologian keskeisintä ydintä, toisin sanoen
missä virtuaaliarkeologian pääfokuksena oli mahdollisimman realistinen (tai ainakin realistiselta
näyttävä) visuaalinen mallinnus, kyberarkeologiassa korostuu vuorovaikutteisuus ja kommu-
nikaatio kokonaisuuden osien välillä, prosessien läpinäkyvyys sekä tulkintojen monialaisuus,
moninaisuus ja validoitavuus. Kyberarkeologisen kokonaisuuden osat vuorovaikuttavat koko ajan
keskenään, luoden uusia merkityksiä ja tulkintoja. Tätä voi kuvata kuvan 1 mukaisen digitaalisen
hermeneuttisen kehän100 avulla.

Kyberarkeologinen prosessi näyttäytyy siis eräänlaisena simulaationa jossa täysdigitaalisen
ja siten kaikissa vaiheissaan läpinäkyvän työnkulun eri osa-alueet (esimerkiksi kerätty data ja
rakennetut mallit) vuorovaikuttavat keskenään, mikä tuottaa uutta potentiaalista tietoa ja uusia
tulkintoja. Forte jatkaa:

Potentiality of the information is the core of the cyber process: different potential interpreta-
tions coexist in the same virtual environment and the simulation itself is able to create new
and possibly more advanced interpretation. The key is the capacity to generate comparable
and interactive models in sharable domains integrating bottom-up and top-down data. In fact
during a virtual simulation it is possible to change and improve several factors and different
operators/users can obtain diverse interpretations and ways to proceed. Cyberarchaeology
does not look for “the Interpretation” but for achieving possible consistent interpretations and

99 Forte 2014: 116. Tekstin korostukset omiani.
100Ibid.: 114.
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Validointi
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Simulaatio/
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Datan
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tallennus

Kommunikaatio

Välitys
Kuva 1: Kyberarkeologian hermeneuttinen kehä.

research questions: “how” is more important than “what” according to a digital hermeneutic
approach.101

Olennaista on siis top-down ja bottom-up -lähestymistapojen integrointi, koko päättelyprosessin
dynaamisuus ja myös tiedon validoitavuus; toisin sanoen mahdollisuus palata “alkulähteille”
ja tulla takaisin, ehkä etsien uutta ja parempaa reittiä, muuttaen ja parannellen joitain tekijöitä
simulaatiossa, joka puolestaan ehkä avaa uusia tulkintoja ja tapoja edetä. Simulaation sisäinen
vuorovaikutteisuus onkin ehkä se kaikkein merkitsevin tekijä joka erottaa kyberarkeologian
virtuaaliarkeologiasta:

The most important distinction between virtual and cyber archaeology is in the relation data
entry – feedback/simulation: the interactive factor. From this point of view the past cannot be
reconstructed but simulated. Cyberarchaeology is aimed at the simulation of the past and not
on its reconstruction: the simulation is the core of the process. ... In short cyberarchaeology
studies the process of simulation of the past and its relations with the present societies.102

Asian voi ilmaista ehkä yksinkertaisemmin niin, että siinä missä virtuaaliarkeologian keskiössä
ovat mallit ja mallinnus, kyberarkeologian keskiössä on mallien keskinäinen vuorovaikutus
simuloidussa virtuaaliympäristössä. Tämä vuorovaikutus on myös enemmän painottunut ihmisen
tasolle, ihmisten välisiin vuorovaikutuksiin, joissa myös käyttäjä voi olla aktiivisena osallistujana
avattaren välityksellä.103

Tässä yhteydessä on ehkä syytä varmuuden vuoksi korostaa, että vaikka kyberarkeologia
korostaakin simulaation merkitystä tutkimuksen välineenä, olisi väärin tulkita kyberarkeologia
prosessualistiseksi suuntaukseksi – sen lähestymistapa on kenties pikemminkin lähempänä post-
prosessuaalista, mutta sen edellä kuvatuista ominaisuuksista johtuen siinä voidaan mainiosti

101Ibid.: 117. Tekstin korostukset omiani.
102Ibid.: 117.
103Forte 2012: 11.
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yhdistää sekä “tieteellistä” ja “tulkitsevaa” arkeologista lähestymistapaa.104 Jotkut, kuten Ezra
Zubrow, näkevätkin kyberarkeologian suorastaan mahdollisena paradigmamuutoksena, tai uutena
mahdollisena metodologisena vaiheena prosessualismin ja postprosessualismin jälkeen.105 Zu-
brow itse asiassa näkee postprosessualismin tulevaisuuden, mikäli sillä sellaista on, nimenomaan
kyberarkeologiassa:

If post-processual archaeology will continue to exist it will exist through cyber archaeology.
It is in cyberarchaeology where the interesting issues of cognition, memory, individual
difference, education etc are actually being researched and actually being used.106

Riippumatta siitä mitä arkeologisen tutkimuksen metodologiset suuntaukset sitten tulevaisuudes-
sa ovatkaan, kehittyvät eletronisen esillepanon vaikuttavat väistämättä jo nyt museopedagogiseen
esillepanon kulttuuriin. Se ainakin lienee varmaa, että aktiiviseen tiedonhakuun tottuneet asiak-
kaat eivät enää pitkään tyydy pelkkiin ylhäältä annettuihin staattisiin tuloksiin, vaan halukkaille
on myös avattava sitä miten tuloksiin on päädytty.

3.5.4. Kohti aikuisikää? Digitaalisen arkeologian hiljalleen kypsyvät laatustandardit

Kyberarkeologian keskeisenä ja kriittisenä haasteena voidaankin pitää sitä, miten löytää yhtenäisiä
tapoja varmentaa (validoida) eri tulkintojen ja mallien oikeellisuuden ja tieteellisen relevanssin as-
te. Tähän alettiinkin viime vuosikymmenellä luoda eri tahoilla moninaisia “kulttuurihistoriallisen
mallinnuksen laatustandardeja” jotka voidaan osaltaan myös tulkita reaktioksi virtuaaliarkeologi-
aa kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Keskeisimmät tällaiset nykystandardit ovat Ename Charter107,
London Charter108 ja Principles of Seville109 (jatkossa Sevillan periaatteet). Näiden erot tulevat
esiin lähinnä aihealueellisissa painotuksissa: Ename Charter painottuu kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden kiinteiden muinaisjäännösten suojelun ja museoinnin kysymyksiin, London Charter
kulttuuriperinnön digitaalisen visualisoinnin kysymyksiin, Sevillan periaatteiden määritellessä
virtuaaliarkeologian110 kansainvälisiä laatuperiaatteita. Sisällöt ovat kuitenkin keskeisiltä osiltaan
jokseenkin samankaltaisia, kaikkien korostaessa autenttisuutta, läpinäkyvyyttä ja tieteellistä rele-
vanssia esimerkiksi vaihtoehtoisten tulkintojen, metadatan ja paradatan sisällyttämisvaatimusten
muodossa.
104Forte 2010: 11–12; Forte 2014: 117.
105Forte 2014: 117.
106Ibid.: 117 lainaten Zubrow 2011.
107Ename Charter 2007.
108London Charter 2009.
109Principles of Seville 2012.
110On huomattava, että Sevillan periaatteiden kontekstissa “virtuaaliarkeologia” viittaa enimmäkseen siihen, mi-

tä tässä työssä kutsutaan kyberarkeologiaksi: Kyse on siis nimenomaan kyberarkeologian tärkeinä pitämistä
laatumäärittelyistä (fortelaisessa jaottelussa). Kuitenkin virtuaaliarkeologian käyttö viittaamaan kaikkeen digitaa-
liseen visualisointiin vakiintui käyttöön 2000-luvun alussa, eivätkä Sevillan periaatteet siten noudata “fortelaista”
käsitteistöä, ts. tee eroa virtuaaliarkeologian ja kyberarkeologian välillä.
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Viittaan työssäni sekä London Charterin että Sevillan periaatteiden määrittelyihin , mutta
esittelen tarkemmin ainoastaan Sevillan periaatteiden rakennetta ja sisältöä, koska se on paitsi
eniten arkeologian keskeisiin kysymyksiin keskittyvää, myös työni aiheen kannalta olennaisin
laatustandardi.

Sevillan periaatteet tiivistävät noin neljään sivuun lähes kaiken mitä kyberarkeologisen
hankkeen (museaalisen tai tutkimuksellisen) suunnittelussa, hallinnoinnissa ja toteutuksessa on
otettava huomioon. Pääperiaatteita on kahdeksan, jotka tarkentuvat edelleen osaperiaatteisiin.
Listaan seuraavassa Sevillan pääperiaatteet englanniksi, referoiden tämän jälkeen sisällön lyhyesti
suomeksi:111

Principle 1: Interdisciplinarity Any project involving the use of new technologies, linked to
computer-based visualisation in the field of archaeological heritage, whether for research,
documentation, conservation or dissemination, must be supported by a team of professionals
from different branches of knowledge.

Principle 2: Purpose Prior to the development of any computer-based visualisation, the ultimate
purpose or goal of our work must always be completely clear. Therefore, different levels of
detail, resolutions and accuracies might be required.

Principle 3: Complementarity The application of computer-based visualisation for the compre-
hensive management of archaeological heritage must be treated as a complementary and
not alternative tool to other more traditional but equally effective management instruments.

Principle 4: Authenticity Computer-based visualisation normally reconstructs or recreates his-
torical buildings, artifacts and environments as we believe they were in the past. For that
reason, it should always be possible to distinguish what is real, genuine or authentic from
what is not. In this sense, authenticity must be a permanent operational concept in any
virtual archaeology project.

Principle 5: Historical rigour To achieve optimum levels of historical rigour and veracity, any
form of computer-based visualisation of the past must be supported by solid research, and
historical and archaeological documentation.

Principle 6: Efficiency The concept of efficiency applied to the field of virtual archaeology
depends inexorably on achieving appropriate economic and technological sustainability.
Using fewer resources to achieve steadily more and better results is the key to efficiency.

Principle 7: Scientific transparency All computer-based visualisation must be essentially trans-
parent, i.e. testable by other researchers or professionals, since the validity, and therefore

111Periaatteissa käytetty kieli muistuttaa vuosien varrella hiottua lakitekstiä jota en taidoillani koe pystyväni kääntä-
mään kunnolla.

36



the scope, of the conclusions produced by such visualisation will depend largely on the
ability of others to confirm or refute the results obtained.

Principle 8: Training and evaluation Virtual archaeology is a scientific discipline related to
the comprehensive management of archaeological heritage that has its own specific lan-
guage and techniques. Like any other academic discipline, it requires specific training and
evaluation programmes.

Sevillan periaatteet korostavat siis monitieteisten asiantuntevien työryhmien merkitystä sekä
museo- että tutkimustyössä, visualisoinnin tarkoituksen ja tarpeiden tarkentamisen tärkeyttä,
digitaalisen visualisoinnin rauhanomaista rinnakkaiseloa perinteisempien tekniikoiden rinnalla,
autenttisuutta perustavanlaatuisena kriteerinä kaikissa kyberarkeologisissa hankkeissa, tieteellisen
perusteltavuuden vaatimusta, kustannustehokkuutta, tieteellistä läpinäkyvyyttä eli autenttisuuden
testattavuutta sekä koulutuksen ja palautteiden tärkeyttä.

Kuitenkaan Sevillan periaatteiden tai muiden vastaavien laatumäärittelyjen tämänhetkistä
vaikuttavuutta museokentällä ja sen käytännöissä ei ole helppoa arvioida, ainakaan suomalaisissa
standardeissa tai oikeissa suunnitelmissa en ole nähnyt niitä mainittavan, vaikka esimerkiksi
käytäväkeskusteluja niistä olisikin käyty.

Forte on luonnehtinyt näitä määrittelyitä ainakin tarkoituksen tasolla sinänsä kannatetta-
viksi mutta käytännössä vaikeiksi toteuttaa.112 Lisäksi hän on esittänyt niiden olevan ainakin
osin ahdistuksen ja huolen aikaansaama “hyperreal syndrome”, joka johtuisi siitä että digitaalis-
ten keinoympäristöjen valtava potentiaali ja kapasiteetti tuntuisi arkeologien, kulttuuriperinnön
hallinnoijien ja museoväen mielestä suorastaan uhkaavalta.113 Kyseessä olisi siis osaltaan erään-
lainen paniikkireaktio, jossa kehityksen hurjaa vauhtia pyritään suitsimaan mm. validointiin
liittyvillä laatumäärittelyillä. Kuitenkin hänen mukaansa itse digitaalisten rekonstruktioiden au-
tenttisuutta on käytännön todellisuudessa mahdotonta “validoida”, joskin käytetyt metodologiat
sekä data ja informaatio käsittelyprosesseineen voidaan (ja tulisikin) toki tehdä mahdollisimman
läpinäkyviksi.114 Vaikka itse yhdyn ajatukseen esimerkiksi rekonstruktion autenttisuuden toden-
tamismahdollisuuksien rajallisuudesta, en täysin ymmärrä Forten kommenttia laatuohjeistusten
vaikeasta toteuttamisesta – jos, kuten hän kuvaa, “it is easy to change the interpretation of empi-
rical data simply by suggesting a virtual reconstruction”115, miksi tällaisen täysdigitaalisesta
työnkulusta peräisin olevan tulkinnan validoinnin tulisi olla tulkinnan vaihtamista vaikeampaa,
jos niin oikeasti halutaan, siis ainakin toteutettuna mainitulla metodologioiden ja informaation
läpinäkyvyyden tasolla? If there’s a will, there’s a way – eli kyse on nähdäkseni tässäkin arvova-
lintojen ohjaamasta suunnittelusta. Toki uusien käytäntöjen luomiseen liittyy aina haasteita ja

112Forte 2012: 10.
113Ibid.: 9.
114Ibid.: 6,17.
115Ibid.: 9.
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kasvukipuja, mutta muuttuvatko tärkeät ja merkittävät asiat epäolennaisiksi jos ne ovat vaikeita
ja haasteellisia toteuttaa? Eivät tietenkään, enkä koe Fortenkaan näin vihjaavan. Näen kolme
mahdollisuutta: joko itse ymmärrän Forten tarkoituksen tässä yhteydessä väärin, tai hän itse
tulkitsee esimerkiksi Sevillan periaatteiden laatijoiden tarkoitusta ja tavoitteita liian kapeasti,116

tai sitten hänellä on tutkijana varsin kapea käsitys siitä millaisten haasteiden ja velvoitteiden
kanssa museoalan toimijat joutuvat nykyään painimaan – tai kaikki edelliset.

Yhtenäisiä laadullisia käytäntöjä joka tapauksessa tarvitaan, että digitaaliarkeologia pääsisi
“kasvamaan aikuiseksi” eli vakavasti otettavaksi metodologiseksi suuntaukseksi. Mahdollistavatko
kuvaamani kaltaiset “arkeologiset laatustandardit” tällaisen kehityksen, jäänee nähtäväksi. Itse
pidän etenkin Sevillan periaatteita sekä kattavina ja huolella laadittuina, että sisällöltään keskeisinä
mille tahansa museoalan strategiselle linjaukselle, ja olen tästä syystä soveltanut niitä luvussa 5.3
esittelemissäni arkeologian museostrategisissa vaikuttavuustavoitteissa.

4. KYBERARKEOLOGIS-MUSEAALINEN TYÖKALUPAKKI

Kyberarkeologisen työnkulun kaikkiin vaiheisiin liittyy teknologioita ja menetelmiä joiden ym-
märtäminen on tärkeää jotta voisi ymmärtää niiden soveltamisen ja yhdistelyn mahdollisuuksia,
ja suunnitella näin toimivia rakenteita. Suurin osa kyberarkeologisen lähestymistavan keskeisistä
teknologioista on jo nykypäivänä olemassa, joskin käytössä (etenkin Suomessa117) vain varsin
satunnaisesti ja paikoittain.

Miksi kyberarkeologia ei ole vielä tätä päivää, liittyneekin teknologisen toteutettavuuden
sijaan ennemminkin vallitseviin asenteisiin, tietämyksen puutteeseen, käytäntöjen muuttumisen
hitauteen ja taloudellisiin seikkoihin.

Tästä syystä luon seuraavassa melko yksityiskohtaisen katsauksen näihin teknologioihin ja
menetelmiin kyberarkeologis-museaalisena “työkalupakkina”, kuvaten lähinnä sellaisia teknolo-
gioita ja menetelmiä jotka ovat suoraan tai välillisesti käyttökelpoisia tulevaisuuden museotyössä.

Olen lajitellut työkalut taulukossa 1 sivulla 33 jo esitellyn Forten hahmotteleman kyberarkeo-
logisen työnkulun (datan keräys ja tallennus, datan prosessointi ja mallinnus, digitaaliset syötteet,
digitaaliset lopputuotteet) mukaisesti, ja käytän myöhemmin työkalupakkia hyväkseni laatiessani
näyttelysuunnitelmaa.

4.1. Datan keräys

Jotta tarkasteltavista kohteista (kiinteät muinaisjäännöskohteet ja -alueet, rakennukset, esineis-
tö) voitaisiin muodostaa uskottavia ja tutkimuksen kannalta relevantteja malleja, on kohteen

116Tarkoitan kapealla tulkinnalla Sevillan periaatteiden kohdalla esimerkiksi sitä, että siinä haaveiltaisiin nimeno-
maan rekonstruktion autenttisuuden todennettavuudesta sinänsä, mikä ei nähdäkseni pidä paikkaansa: neljäs
periaate osaperiaatteineen puhuu autenttisuudesta prosessinäkökulmasta ja seitsemäs periaate validoitavuudesta
testattavuuden näkökulmasta – siis prosessin läpinäkyvyytenä, mistä Forte itsekin puhuu.

117Vrt. Oikarinen 2013.
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ominaisuuksia pystyttävä tallentamaan digitaalisessa muodossa riittävällä tarkkuudella. Kuvaan
seuraavassa lähinnä sellaiset yleisimmät arkeologian kannalta olennaisimmat menetelmät, joilla
on käyttöalueita myös museokontekstissa. Tästä syystä olen jättänyt tarkastelusta pois esimerkiksi
suorat etäisyysmittaukset ja magnetometriset menetelmät, koska joko niiden suora museologinen
hyödynnettävyys on kyseenalainen, tai ne ovat muuten korvattavissa muilla menetelmillä118.

4.1.1. Fotogrammetrinen kuvaus

Fotogrammetria on valokuvapohjainen tekniikka joka mahdollistaa tarkan metrisen tai semantti-
sen informaation johtamisen käyttäen vähintään kahta kohteesta eri näkökulmista otettua valoku-
vaa. Toisin sanoen fotogrammetrian avulla voi muuttaa kaksiulotteisen kuvatiedon kolmiulot-
teiseksi tiedoksi (esimerkiksi digitaaliseksi kolmiulotteiseksi malliksi). Menetelmän etuna on
instrumenttien saatavuus ja edullisuus (fotogrammetrisia algoritmeja ja prosesseja on saatavissa
jopa lähes mille tahansa nykyaikaiselle digikameralle, älypuhelinkamerat mukaan lukien) sekä se
että tuotetun mallin tarkkuutta rajoittaa lähinnä otettujen kuvien laatu ja tarkkuus (valaistusolo-
suhteet, digitaalisen sensorin tarkkuus ja etäisyydet kohteista). Digitaaliset kuvat sisältävät kaiken
3D-mallin tuottamiseen tarvittavan informaation ja sisältävät suoraan esimerkiksi fotorealistisen
tekstuurin. Vaadittavat laskentaprosessit ovat nykyään hyvin pitkälle automatisoituja ja laajalti
käytössä – fotogrammetriaa voidaan hyödyntää satellittikuvissa, ilmakuvissa, maan pinnalla
otetuissa kuvissa kuin veden allakin.119

4.1.2. Kuvioprojektioskannaus

Kuva 2: Tyypillinen
kuvioprojektioskanneri.

Kuvioprojektioskannausta kutsutaan joskus aktiiviseksi fotogram-
metriaksi – valonlähde projisoi skannattavalle esineelle tarkasti
ennaltamääriteltyjä valokuvioita (esimerkiksi useita eritiheyksi-
siä raitoja ja Moirè-kuvioita), nämä esineen pinnalta heijastuvat
muodot kuvataan kameroilla joiden etäisyys on tarkasti tunnet-
tu (ks. kuva 2), tällöin voidaan trigononometrisesti laskemalla
määrittää esineen kolmiulotteinen pinnanmuoto. Skanneri tuottaa
natiiviformaatissaan pistepilvimuotoisen 3D-mallin, joka voidaan
haluttaessa konvertoida yleisimpiin monikulmiopohjaisiin tiedos-
tomuotoihin. Ainoastaan esineiden pintojen kuvaaminen on mahdollista, skannattujen esineiden
3D-mallit ovat siis onttoja eli vailla syvärakennetta. Skannauksen tarkkuus on parhaimmillaan
millimetrin sadasosia, prosessi voi olla työläs ja vaatia erityiset valaistusolosuhteet.120

118Esimerkiksi takymetrien tuottama tieto kaivauksilla olisi periaatteessa saatavissa alueella käytettävien 3D-
skannausmenetelmien “sivutuotteena” mikäli niin haluttaisiin.

119Remondino 2014.
120Guidi 2014: 37–40, 44; Engel 2011: 12–15.
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4.1.3. Heijastusperusteinen pintarakennekartoitus (PTM/RTI)

Heijastusperusteinen pintarakennekartoitus, josta käytän jatkossa englannin kielistä lyhennettä
PTM121, on alun perin 2000-luvun alussa HP:n laboratoriossa kehitetty122 kuvantamismenetelmä,
joka pohjautuu saman kohteen digitaaliseen kuvaamiseen useaan kertaan vaihdellen valonlähteen
suuntaa joka otoksella, tallentaen samalla tieto valonlähteen suunnasta. Näitä kuvia analysoi-

Kuva 3: Tavallisessa digitaalikuvassa (ylempänä) lyijyamuletin kaiverrukset jäävät korroosion takia pitkälti peittoon. Alemman
PTM-kuvan optimoitu valaistus tuo kaiverrukset ja muut pinnanmuodot esiin.

malla voidaan rakentaa PTM-formaatin mukainen kuva, jossa jokainen pikseli tallentaa väri-
informaation lisäksi arvion pikselin normaalivektorista (vektori joka on kohtisuorassa esineen
pintaan nähden) kuvaillen näin esineen pinnan muotoa ja tarjoten keinon “valaista” esinettä
virtuaalisesti esimerkiksi pintarakenteen korostamiseksi. Kuvan tarkkuus on täysin riippuvainen
käytetystä kamerasta. Menetelmä vaatii erityisten valaistusolosuhteiden järjestämistä, yleinen
tapa on asentaa valonlähteet puolipallon sisäpinnalle.123

PTM soveltuu erityisesti tilanteisiin joissa kohteiden pintarakenteen selkeys on tutkimukselli-
sesti merkittävää esimerkiksi siinä olevan pintakuvioinnin tai kirjoituksen vuoksi – kuvassa 3

121Lyhenne sanoista Polynomial Texture Mapping. Menetelmän kehittäjät käyttävät nykyään enemmän yleisluontoi-
sempaa nimitystä RTI (Reflectance Transformation Imaging), olen kuitenkin pitäytynyt tämän työn puitteissa
PTM-nimessä sekaannusten välttämiseksi, sillä suurin osa käyttämästäni ja siteeraamastani lähdemateriaalista
käyttää edelleen PTM-nimitystä.

122Malzbender et al. 2001; Mudge et al. 2005.
123Cultural Heritage Imaging 2014.
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on vertailtu “tavallista” kohteesta otettua valokuvaa ja PTM-paranneltua kuvaa. Toisaalta PTM
ei kykene tallentamaan aitoa 3D-informaatiota vaan on pikemminkin “2½D”-formaatti. PTM-
kuvaa voidaan käyttää myös “aidon” 3D-mallin pintatekstuurina, myös menetelmiä PTM-kuvien
ottamiseen useista näkökulmista on kehitetty.124

4.1.4. Röntgenviipalekuvaus

Röntgenviipalekuvaus125 perustuu tarkasti suunnatun röntgensäteilylähteen ja vastapäätä olevan
sensorin pyörittämiseen ympäri kohdetta126, kuvaten ohut viipale kerrallaan. Koska eri materiaalit
sitovat röntgensäteilyä eri tavalla, voidaan ympärikuvatusta viipaleesta laskennallisesti määrittää
kohteen syvärakenne viipaleen kohdalla. Yhdistämällä näin saadut 2D-viipaleet kerroksittain
voidaan kohteesta muodostaa kokonainen 3D-kuva, joka sisältää kohteen syvärakenteen. Ku-
vattavien kohteiden kokoa rajoittaa mahtuminen kuvauslaitteiston sisälle127 – koot vaihtelevat
kuvauslaitteiston tyypistä ja tarkkuudesta riippuen metreistä millimetreihin, ja kuvaustarkkuus
vaihtelee vastaavasti millimetreistä alle millimetrin tuhannesosan128. Useimmat materiaalit ovat
kuvantamiskelpoisia, mm. keramiikka, kivet, luut ja useimmat metallit. Menetelmä ei tallenna
kohteen värejä.129

Kuva 4: Röntgenviipalekuvausta liukuhihnalla.

Vaikka röntgenviipalekuvaus kykenee useimmista muis-
ta kuvantamismenetelmistä poiketen näyttämään kohteen
syvärakenteen, rajoittaa sen käyttöä arkeologiassa laitteiston
vielä toistaiseksi korkea hinta tai hankala pääsy laitteistoon.
Viipalekuvausta on jonkin verran käytetty esimerkiksi muu-
miokuvauksissa130, keramiikan ja saviesineiden tutkimuk-
sessa,131 ja sen on osoitettu periaatteessa mahdollistavan
hauraiden papyruskääröjen lukemisen kääröä avaamatta,132,
mutta menetelmän koko arkeologinen potentiaali lienee pit-
källe vielä hyödyntämättä.

124Ks. esim. Mudge 2006.
125Tekniikasta myös käytettyjä nimiä ovat röntgenkerroskuvaus, tietokonetomografia ja CT-kuvaus.
126Joissain malleissa taas itse kohde asetetaan pyörivälle jalustalle.
127Esimerkkinä kuva 4 näyttää kuvan röntgenviipalekuvauslaitteistosta, jota käytetään teollisuustuotannon laadun-

valvonnassa.
128Ketcham & Carlson 2001: 382; Engel 2011: 11.
129Engel 2011: 10–11; Ketcham & Carlson 2001.
130mm. Hughes 2011.
131Applbaum et al. 2005.
132Seales 2005. Menetelmä perustuu käärön viipalekuvaukseen jonka tarkkuus riittää havaitsemaan papyruksen

pintarakenteen muutokset ja siten siinä olevan kirjoituksen kääröä avaamatta. Kääröstä voidaan näin luoda
kolmiulotteinen malli joka voidaan “avata” digitaalisesti.
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4.1.5. Lidar-tutkaus

Lidar on jatkuvasti yleistyvä laajakäyttöinen menetelmä joka sopii sekä esineiden, rakennusten
ja tilojen 3D-kartoitukseen että laajojenkin alueiden pinnanmuotojen kartoittamiseen (esimer-
kiksi lentokoneesta tai helikopterista käsin). Lidar on tutka jonka lähettimenä on joko optisella,
infrapuna-alueella tai ultraviolettialueella toimiva laser. Lisäksi lidarissa on vastaanotin joka
pystyy havaitsemaan palaavan laserpulssin. Etäisyys lasketaan laserpulssin kulkeman matkan
perusteella. Mittauksista tuotetaan yleensä kohteen 3D-muotoa kuvaava pistepilvi.133

Koska laserpulssi heijastuu esimerkiksi kasvillisuudesta vain osittain, pystyy sillä sopivasti
kalibroituna ilmakuvantamaan maaston pinnanmuotoja kasvillisuudesta huolimatta,134 mahdol-
listaen näin muutoin erittäin vaikeasti löydettävissä olevien asumuspainanteiden havaitsemisen
(ks. kuva 6 sivulla 45). Lidar onkin etenkin kaukokartoitustekniikkana eräänlainen arkeolo-
gien “lempilapsi” ja on myös osaltaan muovannut arkeologian julkisuuskuvaa suuren yleisön
silmissä.135

4.1.6. Spektrometrinen kuvaus

Eri aallonpituuksilla toimivat kuvaavat spektrometrit tulevat epäilemättä myöhemmin yleisty-
mään niin arkeologisessa tutkimus- kuin museokäytössäkin. Kuvaava spektrometri toimii kuin
digikamera, muodostamalla kohteesta digitaalisen kuvan joka muistuttaa eräissä suhteissa di-
gikameran ottamaa valokuvaa, erona on kuitenkin se, että digikuvassa tallennettavan yleensä
kolmen värikanavan (RGB eli Red, Green, Blue) sijaan voidaan tallentaa jopa satoja kapeampia
sähkömagneettisen spektrin kanavia (tällöin puhutaan hyperspektrikuvasta), jotka voivat sijaita
näkyvän valon lisäksi esimerkiksi infrapuna-, ultravioletti- tai röntgenalueella, sovelluksesta ja
laitteistosta riippuen. Näin tallennetun spektrin kokonaismuodosta voi tehdä päätelmiä kohteen
ominaisuuksista.136

Spektrometrisen kuvauksen yleistyminen ja sovellukset ovat paljolti kiinni teknologian kehit-
tymisestä, sillä kuvien käsittely vaatii paljon laskentatehoa, minkä lisäksi käsittelyalgoritmien
valinta ja kehitys vaikuttaa paljon datan kästtelymahdollisuuksiin.137. Kuitenkin esimerkiksi
röntgenfluoresenssiin perustuvaa spektrometria käytetään arkeologiassa esineiden materiaali-
koostumuksen määrittämiseen, ja sellaisia on jo käytetty jopa kenttäolosuhteissa kaivauksilla.138

4.1.7. Datan keräysmenetelmien merkitys museokäytölle

Kaikilla edelläkuvatuilla menetelmillä on ilmeiset käyttöalueensa museokontekstissa ja useimpia
hyödynnetään jo tällä hetkellä. Joidenkin menetelmien käytettävyyttä rajoittaa ainakin toistaiseksi

133Bennett 2014: 25–27.
134Ibid.: 25, 29–30.
135Esim. Walker 2013.
136Lumme 2004: 4–6, 13–15.
137Esim. Ibid.: 1, 35.
138Ks. esim. Levy et al.: 142–143.
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korkea hinta – esimerkiksi röntgenviipalekuvaus vaatisi ainakin Suomen oloissa jonkinlais-
ta keskitettyä hankinta- ja käyttömallia laitteiston kalleudesta johtuen.139 Toisissa tapauksissa

Kuva 5: Pistepilvi ja väritetty
kolmioverkkomalli digitoidusta
keihäänkärjestä.

keskeinen rajoite on yksinkertaisesti heikko tunnettuus, esimerkik-
si PTM-kuvaus on museoissa ilmeisen vähän käytetty ja tunnettu,
suhteessa sen edulliseen hintaan ja erinomaisiin visualisointitulok-
siin.140

4.2. Datan prosessointi ja mallintaminen

Edellä kuvatut datan keräysprosessit eivät yleensä tuota suoraan
käyttökelpoisessa muodossa olevaa dataa – esimerkiksi valo- ja
laserskannereiden tuottamat pistepilvet paitsi soveltuvat huonosti
käytännön työhön, myös vaativat suuresti enemmän tallennustilaa;
fotogrammetristen kuvausten tulokset vaativat laskennallista yhdis-
tämistä ennen käyttöä; esineiden pintatekstuuri ja väritys saattaa olla
kuvattu eri menetelmällä kuin niiden geometrinen rakenne, siten
käyttö saattaa vaatia kahden tai useammankin datalähteen yhdistävää
käsittelyä.

4.2.1. Esineet

Yksinkertaisimmillaan esineestä kerätyn tiedon prosessointi on
muunnos tiedon esitystavasta (formaatista) toiseen, nämä ovat usein
käytetyn ohjelmiston automaattisesti tarjoamia toimintoja. Esimer-
kiksi jotta kuvioprojektio- tai laserskannerilla skannatusta esineestä
saatua pistepilveä voitaisiin paremmin hyödyntää, pitää se muuntaa
helpommin prosessoitavaan kolmioverkkomuotoon tai vastaavaan.
Lisäksi saatetaan haluta mahdollisen erillisen pintatekstuurin sovit-
tamista esineen pinnalle (kuva 5), mikä tapauksesta riippuen saattaa
mahdollistaa esinemallin yksinkertaisen visuaalisen tarkastelun ja
pyörittelyn virtuaalisessa 3D-tilassa (yksinkertaisimmillaan tieto-
koneen näyttöruudulla).141

Eri digitaalisilla keräystavoilla on omat heikkoutensa ja vah-
vuutensa, joita sopivasti yhdistelemällä olisi ainakin periaatteessa
ihannetapauksissa mahdollista tuottaa esineen ominaisuuksia hyvin-
kin kattavasti kuvaavia digitaalisia malleja. Esimerkiksi, röntgen-
viipalekuvaus pystyisi tuottamaan hyvinkin tarkan 3D-kuvauksen

139Payne 2012: 23.
140Ibid.: 27.
141Guidi 2014: 46–48.
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(mahdollisesti jopa täysin automatisoidusti, vrt. kuva 4 sivulla 41) esineen pinta- ja syväraken-
teesta, yhdistämällä tämä esineestä otettuun PTM-kuvaukseen (erittäin hyvin automatisoitavissa)
voitaisiin esineelle saada lisäksi tarkka pintarakenteen kuvaus. Fluoresenssiperiaatteella toimivan
kuvaavan spektrometrin antamia materiaalikoostumustietoja voitaisiin PTM-tiedon ohella käyttää
hyväksi esineen visuaalisesti realistisessa mallinnuksessa.

Edellinen on kuitenkin toistaiseksi vielä utopiaa. Käytännössä tekniikoiden valintaan vaikut-
tanee useimmiten vähintään joku seuraavista rajoitteista:

◦ korkeat kustannukset

◦ vaillinainen ymmärrys eri keräystapojen mahdollisuuksista

◦ puutteellinen tietotaito menetelmien käytössä

◦ sidonnaisuus toiminnoiltaan kapeisiin tiedostomuotoihin

◦ sidonnaisuus epästandardeihin ja laitetoimittajaan sidottuihin tiedostomuotoihin

◦ perässä laahaavat julkiset standardit

Nykykäytännössä digitointi päädytäänkin usein hoitamaan melko suoraviivaisesti, esimerkiksi
laser- tai kuvioprojektioskannaamalla esineen pinta, ja joko suoraan tai pienen jälkikäsittelyn
kautta oheistamalla näin saatu pintamalli digitaaliseen kuratointijärjestelmään liitetiedostok-
si. Tällaisen mallin hyödynnettävyys sellaisenaan saattaa kuitenkin ainakin museopedagogista
käyttöä ajatellen jäädä varsin kapeaksi.142

Mallinnettaessa esineitä esimerkiksi digitaalisten keinoympäristöjen sisällä käytettäviksi, ei
useinkaan voida turvautua pelkästään muinaisjäännöksestä itsestään saatavaan tietoon. Esimerkik-
si kuvan 5 keihäänkärki on pahasti korroosion vaivaama, joten realistista mallia tehdessä sitä voi
käyttää ainoastaan lähtökohtana (materiaali, mitat, muoto), toisin sanoen kärki on “entisöitävä”
digitaalisesti. Toisena esimerkkinä, jos saatavilla olisi aivan täydellisesti säilynyt rautakautinen
nuolenkärki, ei sitä olisi kuitenkaan aikanaan tietenkään käytetty irrallisena kappaleena, vaan
kokonaisena nuolena, johon kuuluu kärjen lisäksi vähintään varsi (usein puuta), todennäköisesti
jotain lentoa vakauttavaa (mahdollisesti linnun sulkia). Nämä kaikki tulisi pystyä mallintamaan
ja liittämään keskenään osiksi toiminnallista kokonaisuutta. Tällainen entisöivä esinemallinnus
tarvitsee siis työkalujen hallintaa perinteisen arkeologis-museologisen työkalupakin ulkopuolel-
ta – esimerkiksi 3D-CAD suunnitteluohjelmien hallintaa, mutta aiheen laajuudesta johtuen en
käsittele sitä tässä enempää.

142Barcelo 2014: 20.
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4.2.2. Maasto

Edellä käsiteltyjen digitaalisen datan keräysmenetelmien pohjalta voidaan rakentaa erilaisia
maastomalleja, yleisimmin käytetty ja tunnettu lienee digitaalinen korkeusmalli143 joka voidaan
rakentaa esimerkiksi fotogrammetriaa hyödyntävän ilmavalokuvauksen ja/tai lidar-skannauksen
pohjalta.144 Korkeusmalleja on mahdollista hyödyntää 2D- ja 3D-GIS-sovelluksissa, arkeologi-
sessa prospektoinnissa (ks. kuva 6) ja vuorovaikutteisten digitaalisten 3D-ympäristöjen maasto-
mallinnuksen pohjana.

Kuva 6: Laserskannatussa korkeusmallissa näkyvä
kehämuodostelma, jonka alla maanpinnan
korkeusprofiili kuvassa näkyvän viivan kohdalla.

Vaikka korkeusmallit lienevät yleisin käyttötapa, voi
maastomalli sisältää tietoja esimerkiksi kasvillisuudesta,
maaperän geofysikaalisista ominaisuuksista, maaperän
koostumuksesta tai spektraalisista ominaispiirteistä.145

Maastomallit voidaan georeferoida suoraan käyttökel-
poisiksi esimerkiksi paikkatietojärjestelmissä (GIS).

4.2.3. Tilat, alueet ja rakennukset

Nykykäytännöissä rakennusten mallintaminen muistut-
taa pitkälle esinemallinnusta. Rakennusten sisä- ja ulko-
pinnat voidaan skannata esimerkiksi fotogrammetrisin
menetelmin tai lidar-tyyppisillä skannereilla. Digitaa-
liset 3D-mallit sopivat rakennusten koon takia muita
menetelmiä paremmin myös kohteen hypoteettisen men-
neenä aikana vallinneen tilan mallintamiseen, jolloin
voidaan käyttää apuna 3D-käyttöön soveltuvia CAD- ja
CAAD-ohjelmistoja.146

Rakennusten ja tilojen fotorealistiseen mallintamiseen sisältyy kaikkien esinemallintamisen
haasteiden lisäksi myös mm. valaistukseen liittyviä erityiskysymyksiä: kiinteissä rakenteissa
esimerkiksi päivänvalo tulee aina tietystä suunnasta tiettyyn aikaan, lisäksi esim. kynttilävalais-
tuksessa valon luonne voi vaihdella kynttilätyypistä riippuen. Ottamalla alkuperäiset olosuhteet
riittävässä määrin huomioon voi malli nykyään tuottaa jo varsin fotorealistisen lopputuloksen
– ainakin staattisissa malleissa kuten valokuvamallinnoksissa.147 Virtuaaliympäristöjen valais-
tukseltaan fotorealististiseen mallinnukseen on vielä pitkä matka ja edes lähelle pääsy vaatii

143Englanninkieliset lyhenteet DEM (Digital Elevation model) ja DTM (Digital Terrain Model) ovat myös yleisessä
käytössä.

144Maanmittauslaitos 2014. Esimerkkinä digitaalisista korkeusmalleista ovat Maanmittauslaitoksen vapaasti ladatta-
vana aineistona tuottamat 2m ja 10m korkeusmallit Suomesta.

145Esim. Geologian tutkimuskeskus 2014; Lumme 2004. Geologian tutkimuskeskus tuottaa lähinnä paikkatieto-
järjestelmien kanssa käytettäväksi erilaisia pääosin vapaana aineistona ladattavia maastomalleja jotka sisältävät
esimerkiksi maalajityyppejä ja maan geofysikaalisia ominaisuuksia kuvaavia tietoja.

146Ks. esim. Agugiaro & Remondino 2014.
147Delvin et al 2001; Cox 2010.
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toistaiseksi erityislaitteistoa,148 kuitenkin eräs alan tunnetuimmista monivuotisista pioneereista,
John Carmack, on vuonna 2013 arvioinut tämän toiminnallisuuden todennäköisesti siirtyvän
aikanaan myös tavallisiin näytönohjaimiin.149

4.2.4. Datan prosessoinnin ja mallinnuksen merkitys museokäytölle

Esinemallinnus on sinänsä suoraan käyttökelpoista museoiden käytössä, ja laajalti käytössä
mm. konservoinnin apuvälineenä. Kuitenkin irrallisten mallien museopedagoginen sovellettavuus
saattaa olla kyseenalainen, toisin sanoen ilman visuaalista ja toiminnallista kontekstia ne vastaavat
tässä käytössä korkeintaan lasivitriiniin suljettua irtolöytöä.

Maastomalleja käytetään melko laajasti arkeologisessa tutkimuksessa ja etenkin prospektoin-
nin apuvälineenä, erityisesti lidarin mahdollisuudet asumuspainanteiden löytäjänä ovat hyvin
tunnettuja, ja esimerkiksi maaperämallien ja topografisten piirteiden yhdistämisen mahdollisuuk-
sia prospektoinnissa olen sivunnut omassa kandidaatintutkielmassani150. Sen sijaan museopeda-
gogista merkitystä maastomalleilla on lähinnä digitaalisten virtuaaliympäristöjen pohjana, ne
soveltuvat abstrakteina ja usein vaikeatulkintaisina huonosti yleisökäyttöön sellaisenaan.

Rakennusten ja tilojen mallinnusta on tehty jo varsin pitkään maailmalla,151 Suomen oloissa
rakennus- ja tilamallien hyödyntämistä voi rajoittaa aikakaudesta riippuen hyvin säilyneiden
löytöjen vähäisyys.

Kaikissa museokäyttöön tarkoitetuissa malleissa olisi huomioitava olisi huomioitava, miten
ja missä määrin mallin autenttisuus voidaan todentaa. Käsittelen asiaa tarkemmin seuraavissa
luvuissa.

4.3. Digitaaliset syötteet ja kuratointi

Kuten aiemmissa luvuissa olen todennut, kehittyvä teknologia tekee digitaalisen 3D-datan kerää-
misen ja jalostamisen koko ajan helpommaksi. Kuitenkin laadukkaillekin yksittäisille digitaalisille
3D-malleille voi sellaisenaan olla vaikea löytää kovin laajaa museopedagogista käyttöä: Ensinnä-
kin yksittäisen mallin kuvaamaan kohteeseen liittyy useimmiten joukko ominaisuuksia joita itse
3D-malli ei sovellu ollenkaan kuvailemaan: Esimerkiksi kohteen georeferointia, stratigrafisia
tietoja, painoa, materiaalikoostumusta, ajoitusta ja esineluokitusta sekä näiden tietojen hankintaan
liittyvää meta- ja paradataa on tarvittaessa assosioitava kohteeseen jollain muulla tavalla. Lisäksi
erilaisia 3D (tai pseudo-3D) -malleja samasta kohteesta voi olla useita (esimerkiksi laserskannat-
tuna, fotogrammetrisilla menetelmillä, spektrometrikuvauksena tai CAD-ohjelmalla digitaalisesti
entisöitynä).

Toiseksi, vaikka yksittäisestä digitaalisesta kohteesta olisikin haettavissa kaikki kohteeseen
suoraan liittyvä tieto, pitää kohde silti pystyä asettamaan kulttuurihistorialliseen, alueelliseen ja

148Ks. esim. Ars Technica 2013a.
149Carmack 2013.
150Kivioja 2014: 17.
151Ks. esim Agugiaro & Remondino 2014.
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löytöpaikalliseen kontekstiinsa käyttökelpoisella tavalla. Kyberarkeologinen lähestymistapa ko-
rostaa digitaalisissa keinoympäristöissä tapahtuvaa simulaatiota yhtenä keskeisenä ymmärryksen
ja tulkinnan välineenä – ajatuksena on siis, että realistinen “toimiva” malli auttaisi esimerkiksi
esineen kohdalla paremmin ymmärtämään esineen käyttöä ja tarkoitusta, ja sitä kautta lisäämään
ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä – mikä kuuluu myös museoiden perustehtä-
viin. Toisaalta erityisesti museopedagogiseen käyttöön tulevan simulaation on oltava riittävän
autenttinen, minkä vuoksi simulaation on sisällettävä kaikki mahdollisesti tarvittavat tiedot paitsi
sen koostamisessa käytetyistä elementeistä kuten esine-, maasto- sekä rakennus- ja tilamalleis-
ta, mukaanlukien tiedot näiden elementtien valintaan käytetyistä olettamuksista ja päätelmistä
(paradata).

Lisäksi digitaaliset aineistot saattavat sijaita nykyään usein hajallaan, toisin sanoen olla useiden
eri tahojen hallinnoimia ja sijaita joko fyysisesti tai verkkosijaintinsa puolesta eri paikoissa, jopa eri
puolilla maailmaa, kommunikoiden esimerkiksi erilaisten web-standardien152 tai vastaavien kautta
(tällaiseen hajautuneiden ja suurten digitaalisten aineistojen hyödyntämiseen ja hallinnointiin
viitataan joskus termillä dataintensiivisyys153).

Lisäsekaannusta aiheuttaa aiheuttaa se, että perinteisesti kuratointi mielletään museopuolella
ensisijaisesti fyysisen kokoelmanhallinnan työkaluksi – työkalut voivat tukea digitaalisia versioita
liitetiedostomaisesti, mutta mikä on esineen ja siitä tehtyjen liitetiedostojen keskinäinen suhde
voi jäädä hämäräksi.

Kaikki tämä asettaa melkoisia vaatimuksia digitaalisen arkeologisen datan tallentamisen ja
elinkaaren hallinnan (kuratoinnin) järjestelmille: Niiden olisi ihanteellisesti tuettava riittävän kat-
tavasti useimpia tiedon esittämisen tapoja kuten teksti-, kuva-, ääni-, video- ja 3D-informaatiota,
tuettava eri tapojen yhdisteltävyyttä154„ oltava kommunikaatiorajapinnoiltaan avoimia, oltava
perusrakenteeltaan laajennettavia (jotta niihin voidaan sisällyttää informaatiota jonka merkitystä
ei järjestelmän luontivaiheessa ole osattu arvata), ja oltava luotettavasti ja nopeasti saatavilla.

Erilaisia digitaalisia kuratointijärjestelmiä on yritetty kehittää arkeologian tarpeisiin jo yli
kahdenkymmenen vuoden ajan. Listaan seuraavassa joitain esimerkkejä nykyään käytössä olevista
järjestelmistä.

Archaeological Recording Kit (ARK) ARK155 on erityisesti kaivausdokumentaatioon kehitet-
ty kokonaan web-pohjainen avoimen lähdekoodin arkeologisen datan hallinnointijärjestel-
mä, joka tukee kuvien, piirrosten, 3D-mallinnosten, GIS-datan, äänen ja videon tallettamis-
ta. Ohjelmiston kehityssuunnitelmiin kuuluu myös CIDOC-CRM -käsitemallistandardin156

tuki myöhemmissä versioissa.
152Ks. esim. Web3D Consortium 2014.
153Ks. esim. Oikarinen 2013: 46.
154Esimerkiksi eri maasto- ja esinemallien yhdistämistä georeferoimalla, tai esineen rakennemallin ja pintatekstuu-

rinmallin yhdistämistä kokonaisuudeksi.
155ARK 2014.
156CIDOC-CRM 2014.
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Archaeology Data Service (ADS) Archaeology Data Service157 on Council for British Arc-
haeologyn ja kahdeksan brittiläisen yliopiston vuonna 1996 perustama palvelu jonka tar-
koituksena on arkeologisen tutkimuksen tuottamien digitaalisten resurssien keräys, kuvailu,
luettelointi ja säilyttäminen.

ArchaeoStor ArchaeoSTOR158 on web-pohjainen avoimen lähdekoodin arkeologisen datan kura-
tointijärjestelmä joka on suunniteltu sekä datan keräämiseen kenttäolosuhteissa että analyy-
siin tutkimuslaitoksissa. Se tukee esineiden metadatan hallinnointia ja 3D-karttapohjaista
visuaalista analyysiä.

Intrasis Intrasis159 on alun perin Ruotsissa kehitetty arkeologiseen kenttädokumentaatioon
tarkoitettu paikkatietojärjestelmä.

MuseumPlusRIA MuseumPlusRIA on Museo 2015 -hankkeen 13.5.2014 päätöksellä160 tarkoitettu
museoiden uudeksi yhteiseksi kokoelmanhallintajärjestelmäksi.

Museoviraston Muinaisjäännösrekisteri Muinaisjäännösrekisteri161 on Museoviraston ylläpi-
tämä palvelu, jonka tarkoituksena on ylläpitää tietoa muinaismuistolain perusteella suojel-
luista muinaisjäännöskohteista Suomessa. Rekisteri sisältää kohteista sijainti-, tyyppi- ja
ajoitustiedot, kuvauksen sekä tietoja kohteen tutkimuksista, kunnosta ja säilyneisyydestä.

Online Cultural and Historical Research Environment (OCHRE) OCHRE162 on Oriental Ins-
titute at the University of Chicagon ylläpitämä kansainvälinen palvelu kulttuurihistoriallisen
digitaalisen tiedon tallentamiseen, analyysiin ja julkaisuun. OCHRE käyttää hierarkkista,
esinelähtöistä datan jäsennysmallia joka mahdollistaa esineiden joustavan luokittelun.

Open Context Open Context163 on The Alexandria Archive Instituten ylläpitämä julkinen pal-
velu jonka tarkoituksena on tarjota etupäässä kulttuurihistoriallisten alojen tutkijoille tapa
julkaista tutkimusaineistoaan. Open Context on myös omaksunut OCHREn esinelähtöisen
luokittelutavan, mutta tukee osittain myös CIDOC-CRM -standardia.

the Digital Archaeological Record (tDAR) tDAR164 on Digital Antiquityn ylläpitämä kansain-
välinen digitaalinen arkisto arkeologisen tutkimuksen käyttöön.

The Integrated Archaeological Database system (IADB) IADB165 on tällä hetkellä York Arc-
157Archaeology Data Service 2014.
158ArchaeoSTOR 2014.
159Intrasis 2014.
160Museo 2015 -hanke 2014.
161Museovirasto 2014a.
162OCHRE 2014.
163Open Context 2014.
164 tDAR 2014.
165IADB 2014.
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haeological Trustin ylläpitämä avoimen lähdekoodin datan hallinnointijärjestelmä arkeolo-
gisten kaivausten dokumentaatioon ja arkistointiin.

Kaikki järjestelmät tukevat esimerkiksi 3D-informaation tallettamista liitetiedostoina. Kuitenkaan
ne eivät ArchaeoSTORia lukuun ottamatta ymmärtääkseni tue kohteiden suoraa visuaalista
analyysiä paikkatietojärjestelmässä.

Vaikka nykyisiä arkeologisia kuratointijärjestelmiä tarkasteltaessa käy siis selväksi, että ar-
keologisen tietämyksen hallinnoinnin “graalin maljaa” ei vielä toistaiseksi taida olla näköpiirissä,
on sellaisesta kuitenkin kirjoitettu monella taholla. Stefano Campana visioi (Fortea mukaillen)
asiasta seuraavasti:

As has been said many times by Maurizio Forte, of the Duke University in the USA, a
fundamental need lies in the availability for archaeologists of an “OPEN-SPACE” into which
it is possible to insert data acquired at various times in the past, stratifying the information
and at every stage measuring and comparing the original observations, data or stratigraphical
relationships but also – whereever possible – modifying and updating that data in the light of
new evidence.166

Olennaista tällaiselle järjestelmälle olisi kattavan 3D-datan keruu ja hallinnointi jo tutkimuspro-
jektin alkuvaiheessa, toisin sanoen 3D-malleista olisi tultava ymmärryksen hankinnan väline sen
sijaan että ne olisivat pelkkä (jo hankitun) ymmärryksen kommunikoinnin väline.

Eräs este tällaisten järjestelmien toteutumiselle liittyneekin 2D-ajattelun vallitsevuuden ai-
heuttamiin haasteisiin ja muutosvastarintaan. Campana jatkaa:

Intuitively – or in some cases ’theoretically’ – we are well aware of the informative value of
the third dimension but we nevertheless find it difficult to imagine, visualise or represent
objects, contexts, landscapes and phenomena from the past in three dimensions. Faced with
this difficulty it is hard to imagine how complex it might be to achieve clear 3D thought
processses that will permit the identification of archaeological problems and the framing of
relevant questions in the search of solutions. This kind of ’short circuit’ might perhaps be
circumvented through a point mentioned earlier on – the need to apply, from the beginning
to the end of the archaeological process, all of the technological instruments and procedures
that we can call upon to help us to manage and benefit from the availability of 3D data. In
a sense we need a new “magic box”, an instrument which – like GIS in its own time – can
act as a bridgehead for the implementation of 3D thinking in its totality, advancing from a
two-dimensional to a three-dimensional vision both of the initial archaeological evidence
and of the questions to which the evidence gives rise.167

Campanan kuvausta jossain määrin vastaavia järjestelmiä on toistaiseksi kehitetty lähinnä kapeille
osa-alueille kuten kaivauksien ja niiden tuottaman tiedon hallinnointiin. Esittelen joitakin näistä
luvussa 4.5.
166Campana 2014: 10.
167Ibid.: 11.
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4.4. Digitaaliset lopputuotteet

Vaikka digitaalisen informaation hallinnoinnin ongelmat saataisiinkin kattavasti ratkaistua, ei
useimpien kuratointijärjestelmien tarjoama informaatio ole vielä sopivassa muodossa kulttuuri-
historian paremman ymmärtämisen kannalta – ei ainakaan yleisöystävällistä museopedagogista
kontekstia ajatellen.

Esittelen seuraavassa keskeisimmät tekniikat, menetelmät ja käytännöt joilla arkeologinen
digitaalinen informaatio on havainnollistettavissa ja konkretisoitavissa. Tarkasteluni on museope-
dagogiapainotteinen, mutta kaikkia mainitsemiani tekniikoita käytetään jo melko laajasti myös
tutkimuksen puolella.

4.4.1. 3D-työstö ja -tulostus

Kolmiulotteisten esineiden valmistuksessa on periaatteessa kahden tyyppisiä menetelmiä: ai-
netta kappaleesta poistavia (jyrsimet, porat, sorvit, leikkurit ja sahat) sekä ainetta lisääviä (3D-
tulostimet, valaminen). 3D-tulostimet ovat saaneet viime vuosina paljon julkisuutta,168 mutta myös
erilaisia tietokoneohjattuja työstökoneita on ollut teollisuuden käytössä jo ainakin 1950-luvulta.169

3D-tulostinten tulostusmateriaalina on pääasiassa ollut muovi, metallitulostuksen ollessa mahdol-
lista mutta liian kallista useimpiin käyttötarkoituksiin, kuitenkin teknologian kehittyessä etenkin
lasersintraukseen perustuvia metallitulostimia on alettu kehitellä jopa kuluttajamarkkinoille.170

Lisäksi työstökoneiden verkottumiseen on kehitellään hiljalleen avointa standardia,171 mikä pikku
hiljaa lisännee koneiden yhteentoimivuutta ja sitä kautta tuo uusia mahdollisuuksia digitaaliseen
esinevalmistukseen.

Digitaaliset 3D-mallit 3D-työstökoneiden ja 3D-tulostimien ymmärtämään muotoon kon-
vertoituna sopisivat ohjaamaan sekä poistavia että lisääviä menetelmiä, joita voidaan hyödyntää
esimerkiksi kosketeltavien näköiskappaleiden tekemiseen sekä kokeellisessa arkeologiassa.

4.4.2. 3D-paikkatietojärjestelmät

Paikkatietojärjestelmällä (GIS) tarkoitetaan tietojärjestelmää jonka keskeisenä piirteenä on jär-
jestelmään tallennettujen objektien paikkatiedon (maantieteellisen sijainnin, koon, muodon ja
suuntautumisen) tallentaminen, tarkastelu, analyysi ja manipulointi.

Perinteisesti paikkatietojärjestelmät ovat pohjautuneet kaksiulotteiseen tarkastelutapaan, mis-
sä kolmas ulottuvuus tallennetaan tarvittaessa kaksiulotteisen koordinaatiston tiettyyn pisteeseen.
Kuitenkin teknologian kehittyessä paikkatietojärjestelmiin on enenevässä määrin lisätty mahdol-
lisuus käsitellä kolmiulotteista dataa.

Paikkatiedon tallentaminen kiinteän rakennuksen tai monumentin 3D-malliin mahdollis-
168Gartner 2014.
169Ks. esim. MIT 150 Exhibition 2014.
170Ks. esim. Lawler 2014.
171MTConnect Institute 2014.
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Kuva 7: 3D-mallin sisällyttäminen 3D-paikkatietojärjestelmään: Eiffel-tornin juurella Google Earthissa.

taa sen käyttämisen paikkatietojärjestelmän sisällä. Tunnetuin esimerkki tästä lienee Google
Earth, joka esittää etenkin suuremmissa kaupungeissa keskeisimmät rakennukset 3D-malleina.
(ks. kuva 7). Museopedagogisessa mielessä kolmiulotteiset paikkatietojärjestelmät lienevätkin
käyttökelpoisimpia maantieteellisiin sijainteihin liittyvän havainnollistavan visualisoinnin työ-
kaluina. Käsittelen joitain tällaisia museokäyttöön enemmän tai vähemmän suoraan soveltuvia
paikkatietojärjestelmiä seuraavassa luvussa.

4.4.3. 3D-näyttötekniikat

3D-ympäristöjen esittämiseen on erilaisia tekniikoita jotka poikkeavat toisistaan esimerkiksi
laitteistovaatimusten, liikkumisrajoitusten ja immersion suhteen. Esittelen seuraavassa niistä
tärkeimmät.

3D-ympäristöjä voi luonnollisesti näyttää tavallisella 2D-näytöllä tai valkokankaalla, mutta
saavutettavan immersion aste on tällöin useimmiten varsin vaatimaton. Jotta saataisiin aikaan
todentuntuinen immersiivinen 3D-vaikutelma, tulee molemmille silmille saada näytettyä hieman
eri kuva. Tämä saadaan yleisimmin aikaan päähän asetettavilla erityislaseilla, jotka on säädetty
yhdessä 3D-näyttölaitteen näyttämän kuvan kanssa siten, että kummallekin silmälle suodatetaan
oma sille tarkoitettu kuvamateriaalinsa. Tapoja tällaisen suodatuksen tekemiseen on useita (puhu-
taan aktiivi- ja passiivilaseista) ja lasittomiakin erottelutekniikoita on, eri tekniikoilla on vahvat
ja heikot puolensa. En tämän työn puitteissa tarkastele tällaisen erottelun teknisiä yksityiskohtia
sen tarkemmin.
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Kuva 8: Päässä pidettävä henkilökohtainen
3D-näyttölaite.

Näyttölaitteen voi myös integroida suoraan päähän
asetettaviin “laseihin” – tällöin molemmille silmille voi
olla suoraan oma näyttölaitteensa (ks. kuva 8). Rat-
kaisussa on omat haasteensa kuten se, että näytettä-
vän kuvan on seurattava tarkasti pään kääntymisiä. On-
gelmaksi voi joissain tapauksissa myös muodostua “la-
sien” suuri koko (ne muistuttavat ainakin nykytoteutuksi-
na enemmän sukellusvarustusta kuin laseja) sekä laseihin
tulevat signaalijohdot, jotka voivat rajoittaa käyttäjän liikkuvuutta172. Vuoden 2014 lokakuussa
on markkinoille kuitenkin tullut päässä pidettäviä langattomia 3D-näyttölaitteita (kuva 9) jotka
perustuvat korkearesoluutioisten älypuhelinten hyödyntämiseen: puhelin sujautetaan “lasien”
sisälle, uusimpien puhelinten tarkat näytöt ja tehokkaat prosessorit pystyvät aikaansaamaan varsin
todentuntuisen immersiivisen 3D-vaikutelman.

Kuva 9: Langaton päässä pidettävä
3D-näyttölaite, joka käyttää hyväkseen
modernin älypuhelimen näyttöä ja muuta
tekniikkaa.

Etenkin yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa suo-
sittu 3D-visualisoinnin tapa on digitaalinen keinoympäris-
töhuone eli CAVE173, jonka seinät ja joskus myös katto ja
lattiat ovat kokonaisuudessaan yhtä suurta tietokonenäyttöä.
CAVEn sisälle mahtuu yleensä useita henkilöitä kerralla, ja
immersion aste on yleensä erittäin hyvä. 3D-vaikutelmaa voi-
daan tarvittaessa vahvistaa kuvasignaalia kullekin silmälle
erikseen suodattavilla 3D-laseilla (kuva 10 seuraavalla sivul-
la). Aiemmin keinoympäristöhuoneita oli toteutettu lähes
yksinomaan takaprojisointivalkokankailla ja projektoreilla,
mm. tämä nosti niiden toteuttamisen kokonaiskustannukset
hyvin korkeiksi. Viime vuosina on kuitenkin litteiden tie-
tokonenäyttöjen käyttäminen yleistynyt niiden hintojen romahtamisen ja laadun paranemisen
myötä – tällöin huoneen pinnat voidaan “tapetoida” litteillä näytöillä sen sijaan, että seinät raken-
nettaisiin valkokankaasta. Tämän trendin voi päätellä jatkuvan edelleen näyttöjen halpenemisen
ja paranemisen, kasvaneen grafiikka- ja laskentatehon sekä avointen ohjausohjelmistojen kehitty-
misen myötä, ja näin ollen uskon erilaisten digitaalisten keinoympäristöhuonetoteutusten sekä
monipuolistuvan että yleistyvän tulevaisuudessa.

4.4.4. Virtuaaliympäristöt

Digitaaliset keinoympäristöt, tai lyhyemmin virtuaaliympäristöt, ovat tietokoneella luotuja yleensä
kolmiulotteisia ympäristöjä, jotka useimmiten sisältävät myös aikaulottuvuuden, toisin sanoen

172Toki on huomattava, että tällaisten lasien käyttäjä ei normaalitilanteessa näe todellisesta ympäristöstään mitään,
joten liikkuvuuden rajoitus ei välttämättä ole pelkästään huono asia.

173Termi CAVE tulee sanoista “Cave Automatic Virtual Environment” ja se luonnollisesti viittaa myös ympäristön
luolamaiseen olemukseen.
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Kuva 10: Duke Universityn DiVE-keinoympäristöhuone arkeologisen visualisoinnin käytössä.

ympäristö voi muuttua ja elää ajan kuluessa, usein siinä tapahtuvan toiminnan seurauksena.
Koska kolmiulotteinen ympäristö on todellisuudessa olemassa vain tietokoneprosessien muo-

dossa, toimii käyttäjä useimmiten virtuaaliympäristöissä jonkinlaisen digitaalisen “edustajansa”
eli avattaren välityksellä. Näin ollen virtuaaliympäristöt eivät ole myöskään välttämättä sidottuja
pelkästään 3D-pohjaisiin esitystapoihin: käyttäjän on ainakin periaatteessa mahdollista vuoro-
vaikuttaa virtuaaliympäristön “sisällä” toisen käyttäjän kanssa avattarensa välityksellä, vaikka
toinen käyttäisi älypuhelintaan ja toinen 3D-keinoympäristöhuonetta. Valittavan käyttöliittymän
sopivuus ja mielekkyys riippuu luonnollisesti keinoympäristön toteutuksesta ja tarkoituksesta.

Virtuaaliympäristöt voivat periaatteessa olla miten abstrakteja174 tai realistisen oloisia tahansa:
rajoja niiden luonteelle ja laadulle asettavat mielikuvituksen lisäksi vain tarvittavien laitteistojen
resurssit, kuten käytettävien tietokoneiden muistin riittävyys, laskennallinen ja graafinen suori-
tyskyky sekä näyttölaitteiden kyvyt toistaa vaadittavat asiat riittävän laadukkaasti. Käytännössä
kuitenkin vielä tänä päivänä edellä mainitut tekniset (ja niiden mukana toki myös taloudelliset)
seikat rajoittavat digitaalisten virtuaaliympäristöjen käytettävyyttä ja sovellusalueita.

Graafinen teknologia on kuitenkin kehittynyt erittäin nopeasti peliteollisuuden, joka on
tällä hetkellä jo maailman suurimpia viihdeteollisuuden aloja, vetämänä: ICT-alan tutkimus- ja
konsultointiyritys Gartner arvioi vuoden 2013 pelialan markkinoiden globaalin kooksi noin 93

174Esimerkiksi käyttäjä voisi hyvin jossain kuvitteellisessa virtuaaliympäristössä olla atomin kokoluokkaa, ja “lentää”
erilaisten molekyylien seassa tutkien niiden rakennetta.
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miljardia dollaria175. Vastaavasti tietokonegrafiikan laitteistojen (esim. grafiikkaprosessorien)
markkinoiden koon konsulttiyhtiö Jon Peddie Research raportoi samalle vuodelle noin 106
miljardiksi dollariksi.176 Vertailun vuoksi, vuonna 2014 elokuvateollisuuden etujärjestö MPAA
raportoi vuoden 2013 elokuvien kansainvälisen teatterilevityksen markkinat noin 34 miljardin
dollarin suuruisiksi.177

Kuva 11: 3D-pelien graafisen kehityksen kolme vuosikymmentä.

Virtuaaliympäristöjen teknisten edellytysten voikin ainakin tällä hetkellä katsoa enemmän
tai vähemmän seurailevan pelialan erittäin nopeaa kehitystä. Pyrin havainnollistamaan tätä edel-
lytysten kehittymistä kuvan 11 vertailulla, johon olen poiminut vuosilta 1984, 1994, 2004, ja
2014 ruutukaappauksen kunkin vuoden oman arvioni mukaan edistyksellisintä 3D-teknologiaa
(ja ehkä vanhinta lukuunottamatta myös virtuaaliympäristöjä) edustavasta pelistä. Kuvasta voi
todeta helposti, miten virtuaaliympäristöjen graafisen realistisuuden tuntu on hyvin nopeasti
kasvanut suorastaan häkellyttäviin mittoihin: vielä 10 vuotta sitten mistä tahansa pelistä otetun
kuvan pystyi kohtalaisella varmuudella erottamaan elokuvasta, mutta nykyisten pelien visuaalinen
parhaimmisto hämärtää tätä rajaa koko ajan.

Graafiset valmiudet ovat kuitenkin vain yksi tekijä siinä kokonaisuudessa joka tekee vir-
tuaaliympäristöstä toimivan ja uskottavan: olennaista on mahdollisuus havainnoida, toimia ja

175Gartner 2013.
176Jon Peddie Research 2014.
177MPAA 2014.
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vuorovaikuttaa ympäristössä. Tätä kuvaa virtuaaliympäristöille keskeinen käsite affordanssi178,
joka tarkoittaa ympäristön objekteihin määriteltyjä piirteitä jotka määrittävät sen ominaisuuksia,
sallien näin tietoisen vuorovaikutuksen ja toiminnan. Objekti on miellettävä tässä yhteydessä
laajasti: se voi tarkoittaa mitä tahansa virtuaaliympäristön elementtiä kuten esinettä, ihmistä,
eläintä, rakennusta, koristelua, kattoja, seiniä lattioita, vettä, maata, ilmaa tai virtuaaliympäristöä
kokonaisuutena. Vaikka affordanssit ovat keskeisiä toimiville virtuaaliympäristöille, voidaan
niitä soveltaa muuallakin, mistä syystä kuvaan ne erikseen jäljempänä luvussa 4.4.6 seuraavalla
sivulla.

4.4.5. Digitaalisesti lisätyt havaintoympäristöt

Digitaalisesti lisätyt havaintoympäristöt179 ovat yleisnimitys lähestymistavoista joissa ihmisen
normaaliin havaintoympäristöön liitetään erilaisilla digitaalisilla tekniikoilla lisättyjä elementtejä.
Esimerkiksi auton tuulilasiin voidaan tällä tavalla projisoida eri tavoin kerättyjä tietoja liittyen
esim. navigointiin tai turvallisuuteen, vastaten näkökentässä tuulilasin läpi näkyviä todellisia
havaintoelementtejä kuten vaikkapa risteyksiä, rakennuksia, liikennemerkkejä, tien kuntoa tai
tiellä liikkuvia ihmisiä ja eläimiä.180 Vastaavalla tavalla käyttäjän älypuhelimen näytöllä näkyvään
puhelimen kameran kuvaan voi lisätä digitaalisesti elementtejä joita ei ole kameran ottamassa
kuvassa; tällä tavalla voi esimerkiksi välittää navigointitietoja kadulla kävellessä, tai sovittaa
huonekalukaupan verkkokaupan kautta kotona miltä jokin huonekalu näyttäisi tietyssä nurkassa.

Havaintoympäristön digitaalisilla lisäyksillä lienee arkeologiassa museopedagogiikassakin
enenevästi käyttöalueita, kunhan tekniikka kehittyy riittävästi. Esimerkiksi siten on mahdollis-
ta näyttää tietystä museoesineestä lisätietoja vaikkapa käyttäjän älypuhelimen välityksellä, ja
tällaiseen kuvaan olisi jopa mahdollista piirtää suoraan esineen “päälle” miltä se olisi ehkä näyt-
tänyt alkuperäisessä kunnossaan. Samaa periaatetta voidaan soveltaa laajemminkin kiinteisiin
muinaisjäännöksiin, tarkastelemalla paikan päällä maastossa miltä esimerkiksi jokin rakennus
tai monumentti (josta on mahdollisesti nykypäivänä jäljellä vain rauniot) olisi ehkä näyttänyt
alkuperäisessä asussaan.181 Kuitenkin tämän tyyppisessä erittäin visuaalisessa todellisten ja digi-
taalisten havaintoelementtien yhdistämisessä on helppo joutua teknologisen uutuudenviehätyksen
pauloihin, jolloin kysymykset lisättyjen elementtien autenttisuudesta saattavat unohtua. Tämä
toki tärkeä pitää mielessä minkä tahansa digitaalisen lopputuotteen kanssa, mutta mielestäni aivan
erityisesti digitaalisten havaintoympäristöjen kohdalla, koska niissä mahdollisuudet toteuttaa au-
tenttisuuden todentamista mahdollistavia affordansseja ovat kapeampia kuin immersiivisemmissä
virtuaaliympäristöissä.

178Gibson 1977.
179Melko yleisesti samasta asiasta käytetty termi on “lisätty todellisuus”, mitä pidän epätäsmällisenä ja naiivina

todellisuuskäsitteen käyttönä.
180Esimerkiksi infrapunakameralla ja hahmontunnistuksella varustettu auto voisi tuulilasissaan korostaa kuljettajalle

hehkuvalla värillä pimeällä tien läheisyydessä liikkuvat hirvet ja muut eläimet ennen kuin kuljettajalla on
mahdollisuus muuten havaita niitä.

181Dähne et al 2002.
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4.4.6. Affordanssit

Affordanssilla tarkoitetaan tässä työssä digitaalisen keinoympäristön elementteihin ohjelmallisesti
liitettyjä, kyseisen elementin ominaisuuksia ja toiminnallisuutta määrittäviä piirteitä. Affordanssit
mahdollistavat vuorovaikutuksen ja toiminnan digitaalisissa keinoympäristöissä, toisin sanoen
nimenomaan affordanssit tekevät digitaalisesta virtuaaliympäristöstä “elävän”. Myös digitaalisesti
lisätyn havaintoympäristön käyttäytymistä voidaan tarkastella affordansseina.

Affordanssien ei tarvitse olla rajattuja mihinkään reaalielämän sääntöihin: lähes mitä tahansa
voidaan määritellä affordanssiksi. Esimerkiksi museopedagogisissa virtuaaliympäristöissä objek-
tien affordansseja on käytetty kertomaan niiden mallintamisen takana olevasta tutkimuksesta,
mallin autenttisuuden arvioimiseksi.182 Virtuaaliympäristöille voidaan myös määritellä affordans-
sien kautta normaalille havaintoympäristölle tavoittamattomissa olevia ominaisuuksia ja kykyjä
kuten esimerkiksi “virtuaalinen röntgenkatse” jolla voi katsoa esineiden tai seinien läpi, tarkastel-
la esineiden syvärakennetta tai tilojen keskinäistä sijoittumista. Tai esineelle voidaan määritellä
affordanssi joka näyttää haluttaessa esineen materiaalikoostumuksen visuaalisena – tämä olisi
toteutettavissa sekä virtuaaliympäristöissä että digitaalisesti lisätyissä havaintoympäristöissä.

Edellisen kääntöpuolena, virtuaaliympäristöissä reaalielämän säännötkään eivät ole olemassa
itsestäänselvästi, vaan ne pitää määritellä erikseen affordansseina. Esimerkiksi jos halutaan, että
esine putoaa “luonnollisesti” maahan sen sijaan että jäisi ilmaan roikkumaan, pitää virtuaaliym-
päristölle kokonaisuutena määritellä painovoimaa vastaava affordanssi, ja vastaavasti esineelle
massaa vastaava affordanssi. Jos edelleen halutaan, että esine voi mennä rikki tällaisen maahanpu-
toamisen seurauksena, pitää nämä ehdot ja tavat määritellä erikseen affordansseina – esimerkiksi
puiset, lasiset, saviset ja metalliset esineet menevät rikki hyvin eri tavoin ja eri ehdoilla. Edelleen
jos halutaan, että seinän läpi ei voi kävellä, pitää tämäkin erikseen määritellä – itse asiassa jo
virtuaaliympäristössä kävelykin pitää määritellä affordanssina. Todellisen maailman monimut-
kaisten vuorovaikutusten tarkka ja kattava mallintaminen affordanssien kautta käykin nopeasti
niiden valtavan määrän takia mahdottomaksi, käytännössä on valittava halutun elämyksen, ko-
kemuksen ja käytettävyyden kannalta oleellisimmat affordanssit käytössä olevien laskenta- ja
suunnitteluresurssien puitteissa.

Affordanssien määrittelyä helpottamaan onkin kehitetty erilaisia yleistäviä malleja, joista
fysiikkamallit lienevät tunnetuimpia. Fysiikkamallit toteutetaan virtuaaliympäristöissä usein
ohjelmallisisina “fysiikkamoottoreina” jotka pyrkivät koko ajan mallintamaan ympäristölle ja
sen objekteille määriteltyjä fysiikan lakeja kute esimerkiksi esineiden käyttäytymistä kun niihin
kohdistetaan voimia, niitä siirretään tai ne muuten vuorovaikuttavat keskenään.183 Fysiikkamoot-
toreita käytettäessä ei jokaista affordanssia tarvitse välttämättä määritellä erikseen jokaiselle
objektille, riittää että määritellään niiden yleisempiä ominaisuuksia joista objektien peruskäyt-

182Ks. esim. Forte 2014: 117.
183IBM developerWorks 2011.
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täytymistä voidaan päätellä.184 Tällöin esimerkiksi saviruukun voi virtuaaliympäristössä asettaa
pöydälle. Hieman kehittyneemmissä fysiikkamoottoreissa voisi ruukun sisälle ehkä myös kaa-
taa viiniä. Vielä kehittyneemmissä moottoreissa viiniä täynnä olevan ruukun voisi pudottaa
kivilattialle, jossa se särkyisi palasiksi ja viini valuisi lattialle lätäköksi.

Vastaavalla tavalla virtuaalisen ympäristön elollisille objekteille voitaisiin määritellä tiettyjä
yleisiä affordanssi-perussääntöjä: virtuaaliympäristön koira haukkuu jos sen kotitaloa lähestyy,
henkilö reagoi yksilöllisellä tavallaan jos häntä puhutellaan. Tällaiset sosiaaliset käytösmoottorit
voisivat tuoda virtuaaliympäristöihin huomattavasti lisää todentuntuisuutta ja elämyksellisyyttä,
joskaan en tiedä onko tällaisia kehitteillä – annan idean vapaaseen käyttöön edelleen kehitettäväksi.

Affordanssit ovat kyberarkeologiselle lähestymistavalle hyvin keskeinen työkalu: niiden avulla
voidaan kyberarkeologiseen simulaatioon tuoda paitsi elävyyttä ja vuorovaikutteisuutta, myös
erilaisia tulkintoja ja näkökulmia, koettavaksi ja tarkasteltavaksi sekä yksin että ryhmässä.

Kyberarkeologiseen simulaatioon liitettävät affordanssit ovat jaoteltavissa ajallisiin (objektien
kronologinen ja kulttuurinen yhteys), paikallisiin (objektien vuorovaikutus tilassa), typologi-
siin (objektien yhteys samantyyppisyyden perusteella), toiminnallisiin (objektin/toimijan yhteys
tiettyyn työhön tai tehtävään), käytöksellisiin (objektiin/toimijaan liittyy käytösmalleja jotka mah-
dollisesti vetävät puoleensa tietynlaista käytöstä) ja vertaileviin (affordanssi viittaa vaihtoehtoisiin
malleihin, tulkintoihin ja näkökulmiin).185 Nähdäkseni juuri vertailevat affordanssit – mahdolli-
suudet tuoda simulaation sisälle vaihtoehtoisia tarkastelun tapoja ja malleja vertailtavaksi – ovat
niitä jotka tuovat kyberarkeologialle tieteellistä läpinäkyvyyttä ja ilmaisuvoimaa: simulaation
voi tällöin mielestäni parhaimmillaan nähdä rikkaana näkökulmien, tulkintojen ja pohdintojen
vuorovaikutteisena sulatusuunina, joka saattaa ajan myötä jopa kyseenalaistaa erilaisten “ismien”
ja tiukkojen metodologisten koulukuntajaottelujen relevanssin.

4.5. Kokonaisvaltaiset kyberarkeologiset sovellukset

Kuvaan seuraavassa lyhyesti joitakin maailmalla käytössä olevia kyberarkeologisia sovelluksia,
jotka kattavat kaikki tai lähes kaikki edellä kuvatuista digitaalisen työnkulun vaiheista, ollen siten
helposti myös museokäyttöön sovellettavia. Tällä hetkellä suurin osa tällaisista kokonaisvaltaisista
sovelluksista liittyy odotetusti kaivausten suunnitteluun, koordinointiin ja dokumentointiin, mutta
esittelen myös yhden museosovelluksen.

4.5.1. Kaivausten koordinointi ja dokumentointi

ArchField on täysdigitaaliseen kaivausdokumentaatioon kehitetty järjestelmä, joka pyrkii yhdis-
tämään automaattisen löytöjen rekisteröinnin reaaliaikaiseen paikkatietojärjestelmäpohjaiseen
visualisointiin. Järjestelmä tukee esinelöytöjen paikan dokumentointia korkealla tarkkuudella,
sekä useiden erilaisten datalähteiden kuten 3D-skannausten ja ilmakuvantamisen integroimista

184Esimerkkeinä fysiikkamoottoreista ks. esim. Bullet 2014; Havok 2014.
185Forte & Pescarin 2007b: 95.
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Kuva 12: Jordanialaisen kaivauspaikan visualisointia ArtifactVis2 -ohjelmistolla. Ylävasen: Laserskannattu 3D-malli. Yläoikea:
Fotogrammetrinen 3D-malli. Alavasen: Edelliset yhdistettynä georeferoimalla. Alaoikea: Edellinen täydennettynä esineiden
löytöpaikoilla.

samaan paikkatietonäkymään. Tämä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen pääsyn tietoihin useis-
ta paikoista, esimerkiksi itse kaivauksilta, laboratoriosta ja tutkijanhuoneista.186 Yhdistettyjä
tietoja on myös mahdollista visualisoida erilaisissa näkymissä kolmiulotteisesti (ks. kuva 12)
ArtifactVis2 -ohjelmiston avulla.187

Erityisesti arkeologisen ryhmätyön tarpeita painottava TeleArch on myös kaivausdokumen-
toinnin järjestelmä, jossa arkeologinen data voidaan tuoda järjestelmään monista eri lähteistä
kuten laserskannerien ja fotogrammetristen kuvantamismenetelmien kautta, tukien mikrostratigra-
fista 3D-dokumentointia alle millimetrin tarkkuudella,188 mutta datan käsittelyn ja visualisoinnin
ohella se korostaa arkeologisen tutkimuksen sosiaalista puolta ja ryhmätyön tarpeita: TeleArch on
teleimmersiivinen ryhmätyösovellus joka pystyy kytkemään useita käyttäjiä samaan virtuaaliym-
päristöön fotogrammetrisesti kuvatuilla itsen näköisillä 3D-avattarilla, jolloin käyttäjät voivat
vuorovaikuttaa keskenään “aidommalla” tasolla (ks. kuva 13 seuraavalla sivulla). Esimerkiksi
henkilön ruumiinkieli ja eleet näkyvät muille käyttäjille suoraan, mikä helpottaa kommunikaatiota.
Käyttäjillä on virtuaaliympäristön sisällä käytössä myös työkaluja kuten mittatyökalu esinei-
den ja tilojen mittaamiseen, taskulamppu yksityiskohtien osoittamiseen muille, merkintä- ja
muistiinpanotyökaluja, sekä työkalut esineiden manipulointiin virtuaaliympäristössä.189

186Smith & Levy 2012; Knabb et al. 2014.
187Smith et al. 2013.
188Forte 2014: 120,124.
189Ibid.: 120–121.
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Kuva 13: Mallinnetun muinaisjäänteen yksityiskohtien esittelyä TeleArch -virtuaaliympäristön sisällä. Kuvan henkilö on
fotogrammetrisesti tuotettu 3D-avatar.

4.5.2. Virtuaaliympäristöt museoina

Koska reaalielämän ajallisten, paikallisten, tilallisten, käytöksellisten, toiminnallisten tai taloudel-
listen rajoitteiden ja sääntöjen ei tarvitse päteä virtuaaliympäristöissä, on niiden kautta mahdollista
museoida asioita jotka eivät olisi mahdollisia tavallisissa fyysisissä museopuitteissa. Virtuaaliym-
päristöissä voidaan mallintaa kokonaisia kyliä ja isojakin maisemakokonaisuuksia rikkaalla ja
elävällä tavalla.190

Eräs museokokeilu jonka toteutuksessa on noudatettu kyberarkeologisia periaatteita, on
ITABC-CNR:n kulttuuriperintölaboratorion alunperin vuosina 2006–2008 kehittämä monen
käyttäjän virtuaaliympäristöinstallaatio keisari Augustuksen kolmannen vaimon Livian talosta.
Projekti aloitettiin alueen raunioiden laserskannauksella, edeten rakennuksen eri vaiheiden di-
gitaaliseen entisöintiin, mihin yhdistettiin myös sosiaalisia toimintoja tietokoneen ohjaamien
avattarien muodossa (Livia, Augustus ja muita hahmoja). Museokävijät pystyvät vuorovaikutta-
maan tässä ympäristössä oman avattarensa välityksellä (kuva 14). Projektiin liittyi keskeisenä
uusien kyberarkeologisten affordanssien kehittäminen, missä jokainen mallinnettu elementti tar-
joaa käyttäjälle mallin validointia auttavaa tietoa. Esimerkiksi virtuaaliympäristöön mallinnetut
freskot ja maalaukset näyttävät käyttäjälle millaisiin ikonografisiin vertailuihin ja tietolähteisiin
niiden mallinnus perustuu, ja arkkitehtuurielementtien kohdalla affordanssit näyttävät karttoja ja
kuvia muiden vastaavien muinaisjäännöskohteiden vastaavista elementeistä. Näin virtuaaliympä-
ristösimulaatioon on mahdollista tuoda mukaan useita vaihtoehtoisia tulkintoja.191

Vuonna 2013 ITABC-CNR yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten museoalan toimijoi-
den kanssa päivitti installaatiota, lisäten graafisia parannuksia, luonnolliseen käyttöliittymään
perustuvan vuorovaikutustavan ja näyttelijäpohjaista tarinankerrontaa.192

190Forte & Pescarin 2007b.
191Forte 2014: 117.
192ITABC-CNR 2014.
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Kuva 14: Livian talon puutarha vuorovaikutteisessa virtuaaliympäristömuseossa.

5. NÄYTTELYSUUNNITELMAN TOTEUTUS JA TOTEUTETTAVUUS

5.1. Hermeneuttinen kehä pieni pyörii

Kuten johdannossani totesin, tutkimuskysymykseni kuvaavat kokonaisuutta jonka keskiössä on
tekemäni näyttelysuunnitelma. Suunnitelman toteutettavuuteen vaikuttavat useat tekijät, jotka
voivat olla luonteeltaan esimerkiksi teknologisia, taloudellisia, kulttuurisia, poliittisia, tai organi-
saatioiden sääntöihin, tapoihin tai käytäntöihin liittyviä. Osa tekijöistä voi olla täysin tunnettuja
(kuten museolain sisältö), osa vaillinaisesti tunnettuja ja tulkinnanvaraisia (esimerkiksi, miten
tietty organisaatio käytännössä tulkitsee ja noudattaa museolakia) ja osa voi olla myös täysin
tuntemattomia, jolloin tekijää ei välttämättä edes tiedosteta olevan olemassa.

Hermeneuttinen lähestymistapa sopii nähdäkseni hyvin tämäntyyppiseen tarkasteluun, jossa
tarkasteltavaan kohteeseen liittyvät epävarmuudet ovat suuria, ja pyrin yleensäkin asian suh-
teellisen tutkimattomuuden takia lähinnä lisäämään ymmärrystä, en etsimään mitään lopullista
totuutta. Nojaan tässä tulkinnassani etupäässä Hans-Georg Gadamerin193 ja Pauli Siljanderin194

tulkintoihin, ottaen vaikutteita Elizabeth Anne Kinsellan195 hermeneutiikkaa koskevasta artikke-
lista.

Hermeneuttiselle lähestymistavalle on Kinsellan mukaan keskeistä a) pyrkimys ennemminkin
asioiden ymmärtämiseen kuin selittämiseen; b) tulkinnan tilannesidonnaisuuden tiedostami-
nen; c) kielen ja historiallisuuden roolin tunnistaminen tulkinnassa; d) tutkimuksen näkeminen

193Gadamer 2004.
194Siljander 1988.
195Kinsella 2006.
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keskusteluna; ja e) epävarmuuksien ja epäselvyyksien sietäminen.196

Hermeneuttinen kehä on hermeneuttiselle lähestymistavalle keskeinen käsite, joka kuvaa
ymmärtämisen etenemistä kokonaisuuden ymmärtämiseen yksittäisestä, ja toisaalta yksittäisen
ymmärtämiseen kokonaisuudesta.197 Toisin sanoen kokonaisuuden osatekijöitä tarkastelemalla
voi ymmärtää kokonaisuutta, mutta kokonaisuutta pitää ymmärtää edes jollain tavalla ennen
kuin pääsee ylipäänsä selville sen osatekijöistä. Mitä paremmin kokonaisuutta ymmärretään,
sitä paremmin ymmärretään sen osatekijöiden merkitys. Kokonaisuutta siis tulkitaan osiensa
perusteella, mutta yksittäiset osat tarkentuvat kokonaisuuden ymmärtämisen perusteella. Näin
ollen kaiken ymmärryksen perustana on tulkitsijan oma esiymmärrys, joka tulkinnan edetessä
muuttuu, vaikuttaen ja luoden uusia tulkintoja ja sitä kautta uutta ymmärrystä ja niin edelleen.
Tulkintaprosessilla ei toisin sanoen ole absoluuttista lähtökohtaa eikä päätepistettä, vaan se
on jatkuvasti etenevän dialektisen tiedostamisen liikettä.198 Ymmärtäminen edellyttää myös,
että omat ennakkonäkemykset ja ennakkoluulot tiedostetaan, ja että ymmärtämistä läpäisee
historiallinen ja kielellinen tietoisuus.199

Olen näin pyrkinyt työssäni ymmärtämään näyttelysuunnitelmaa sen osatekijöistä käsin, joita
olen käsitellyt edellisissä luvuissa (museot ja niiden muutokset, arkeologia ja niiden muutokset
sekä teknologinen kehitys erityisesti arkeologisesta näkökulmasta). Osatekijöiden tarkastelu
tarkentaa kokonaisuutta, mikä esimerkiksi voi mahdollisesti tuoda esille uusia reunaehtoja. Näin
ollen näyttelysuunnitelmankin konkreettinen laatiminen on teko joka tarkentaa kokonaisuutta ja
tuo esille lisää tietoa sen osatekijöistä.

Edellisen lisäksi, koska työni aiheena on näyttelysuunnitelma jonka varsinainen (mahdollinen)
toteutus on kaavailtu vasta usean vuoden päähän, sovellan näyttelysuunnitelman muotoilussa adap-
tiivisen projektinhallintalähestymistavan periaatteiden, jotka tulkitsen tavallaan hermeneuttisen
menetelmän soveltamiseksi projektinhallintaan, huomioimista. Bob Austin kuvaa tätä seuraavasti
(ks. myös kuva 15 seuraavalla sivulla):

Adaptive frameworks assume that the future grows hazy rather quickly the farther you look
into it. They therefore concentrate efforts on a shorter horizon, after which they assume there
will be an abandon-or-continue decision and a revision of plans. Planning takes on a different
nature. Rather than a compliance yardstick, a plan becomes evidence of the thoroughness of
your thinking about what might happen.200

Adaptiivisen lähestymistavan voi siis tulkita sisältävän hermeneuttisen kehän,
jossa suunnitelmaa parannetaan syklisesti, sitä mukaa kuin mukaan tulee uutta informaatiota
suunnittelutoiminnan (hermeneuttisen kehän kiertämisen) seurauksena. Suunnitelmaehdotukseni

196Ibid.: kpl 6–34.
197Gadamer 2004:29.
198Siljander 1988: 115–119.
199Gadamer 2004: 35; Kinsella 2006: kpl 24–27.
200Austin 2002. Korostus omani.
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on näin ollen dokumentoitu siten, että myöhemmästä “abandon-or-continue”-tilanteesta voidaan
jatkaa sujuvasti eteenpäin.

Kuva 15: Adaptiivisen projektinhallinnan
malli.

Sekä adaptiivinen projektinhallinta että hermeneuttinen lä-
hestymistapa voi vaikuttaa “sotkuiselta”, ja hermeneuttista lä-
hestymistapaa on kritisoitu käsitteellisesti epämääräiseksi201.
Koska Forte itsekin korostaa hermeneuttista lähestymistapaa
kyberarkeologiassa,202 voisi tämäntyyppisen kritiikin nähdä pe-
riaatteessa asettavan koko kyberarkeologiaa kyseenalaiseksi,
joten nämä mielestäni ansaitsevat lähempää tarkastelua.

Nähdäkseni adaptiivisten (projekti)lähestymistapojen mah-
dollista kritiikkiä pitää katsoa siinä valossa, että ne on tehty
käytännön toimintaan, toisin sanoen keskeisenä kriteerinä olisi toimivuus käytännössä. Eri adap-
tiivisia menetelmiä – joihin luen mukaan myös ns. “ketterät” menetelmät – ovat nykyään me-
nestystekijöitä lukemattomissa ohjelmisto- että tuotantosuunnitteluhankkeissa,203 mikä osoittaa
niiden toimivuuden hyvin konkreettisesti.

Hermeneuttisesta lähestymistavasta itsestään puolestaan voi ensinnäkin todeta, että useat
arkeologiset tutkimusmenetelmät itsessään pohjimmiltaan nojaavat vahvasti hermeneuttiseen
perinteeseen.204 Hermeneuttinen lähestymistapa ei sinänsä sulje pois mitään tieteellistä metodia,
mutta saattaa toimia laadullisena tekijänä, suojana metodin väärinkäyttöä vastaan, esimerkiksi
pyrkiessään ensisijaisesti ymmärrykseen, ja tiedostaessaan tulkinnan kontekstisidonnaisuuden
sekä kielen ja historiallisuuden merkityksen.205 Gadamerin mukaan perinteiselle tieteen menette-
lytavalle tunnusomaiseen jälkikäteisen toistettavuuden ja metodisuuden vaatimukseen, mahdolli-
suuteen “seurata samaa tietä aina samalla tavalla kuin sitä on kuljettu aikaisemmin”, sisältyy
selvä rajaus siitä minkä voi ylipäänsä väittää olevan totta.206 Tämä ohjaa Gadamerin mukaan
koko tieteen kulkua:

Tämä modernin tieteen olemus määrää koko elämäämme. Verifikaation ihanne eli tiedon
rajaaminen siihen, mikä voidaan varmistaa jälkikäteen, toteutuu näet toistamisessa. Modernin
tieteen kulkua ohjaavista laeista kasvaakin kokonainen suunnittelun ja tekniikan maailma.
Sivilisaatiomme ja sen teknistymisen tuottamien ongelmien ydin ei suinkaan ole siinä, että
tiedolta ja sen käytännön sovellutukselta puuttuisi välittävä tekijä. Tieteen tietämistapa itse
tekee tällaisen tekijän mahdottomaksi. Tiede itse on tekniikkaa.207

201esim. Kinsella 2006: kpl 6.
202Forte 2014: 114–117.
203Ks. esim. Wikispeed 2014. Kyseessä on adaptiivisia menetelmiä hyödyntävä tuotantosuunnittelun projektiryhmä.
204Anttila 1998.
205Kinsella 2006: 6–7,13,17.
206Gadamer 2004: 17.
207Gadamer 2004: 17. Korostus on omani.
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Tämän pohjalta sivuan lyhyinä esimerkkeinä kahta nykytieteen “tietämistavan” ilmiötä, ensim-
mäisenä kolmiulotteisen ja kaksiulotteisen ajattelutavan eroja ja niistä syntyviä näkemyseroja.
Arkeologiassa nykyinen “hyväksytty” tietämisen ja ajattelun tapa on kaksiulotteinen, kuten
olen aiemmin todennut.208 Lienee selvää, että ajattelun supistaminen kahteen ulottuvuuteen ai-
na kaventaa sitä suhteessa kolmiulotteiseen. Esimerkiksi, pitäisikö hermeneuttista menetelmää
kuvatessa puhua “hermeneuttisesta kehästä” vai “hermeneuttisesta spiraalista” kun kumpikaan
ei oikein kuvaa asiaa kovin hyvin? Kehä mokoma kun näyttää vain pyörivän paikallaan ja spi-
raali puolestaan katoaa tarkentuessaan olemattomiin. Tämä on kuitenkin nähdäkseni kaksiulot-
teisen ajattelun luoma näennäisongelma – kun lisätään kolmas ulottuvuus niin kas, ongelma
poistuu, ja prosessi voidaan nähdä päättymättömänä mutta kuitenkin etenevänä (ks. kuva 16),
ja kuitenkin se ilmenee myös kehänä jos sitä katsoo suoraan ylhäältä päin. Mielenkiintoinen
kysymys onkin, miten paljon arkeologiankin puolelle on syntynyt näennäisongelmia esimerkiksi
stratigrafian puolelle johtuen 2-ulotteiseksi rajatun ajattelutavan rajoituksista? Aika näyttänee.

Kuva 16: Hermeneuttinen “kehä” tai
“spiraali 3D-muodossa.

Toinen esimerkkini, joka itsessään vertautuu arkeologian ana-
logiseen vs digitaaliseen työnkulkuun, koskee sitä miten tieteelli-
set julkaisukäytännöt itsessään pohjaavat aikaan jolloin tutkimuk-
sen “työnkulku” oli täysin analoginen: esimerkiksi hyperteksti
käsitteenä on ollut olemassa jo ainakin 60–70 -luvuilta ja käy-
tännön sovellutuksina vähintään yhtä kauan kuin internet, mutta
edelleen legitiimin tutkimuksen vaatimuksiin kuuluu viittaami-
nen lähdeluettelon kautta: lähteet pitää voida listata printattavan
luettelon kautta.209 Toisaalta yleensä lähdeluettelon itsensä (laa-
tu)vaatimuksiin ei kuulu käytännöllisen läpinäkyvyyden vaati-
mus: Ihanteellisesti jonkin lähdeviitteen sisällön hakeminen koko
viitepolkua seuraten (viitteessä viitataan muihin lähteisiin, joissa
edelleen viitataan eteenpäin jne.) pitäisi olla muutamien klik-
kausten päässä ja pääosan ajasta, energiasta ja huomiosta pitäisi kulua itse tekstiin. Nykyisessä
analogiapohjaisessa käytännössä jopa yksittäisen lähdeviitteen seuraaminen voi pahimmassa
tapauksessa viedä kymmeniä tai jopa satoja kertoja enemmän aikaa kuin varsinaisen viitatun
tekstin luku, eikä tässä puhuta edes viitteen koko viitepolusta. Perinteinen systeemi on siis pe-
riaatteessa läpinäkyvä, mutta kuka uskaltaa väittää sen olevan käytännössä läpinäkyvä? Kuka
on viimeksi käynyt läpi jossain printatussa humanistisen alan kausijulkaisussa olevan artikkelin
kaikki viitteet? Fyysikko Richard Feynman puhui aikanaan lastikulttitieteestä, jossa tieteenteon

208Ks. luvut 3.1 ja 3.5.2, viitaten Campana 2014: 11.
209Mielestäni huomionarvoista on, että nykyisissä dokumentinkäsittelyjärjestelmissä ei lähdeluetteloa useinkaan

edes ole olemassa: lähteet ovat tietokannassa tai vastaavassa rakenteessa tai tekstin seassa, ja vasta kun valmis
teksti “printataan” niin lähdeluettelo generoidaan siinä samalla. Myös esim. Wikipedia on siirtynyt viittausjär-
jestelmässään hybridimalliin, jossa se tarjoaa viitteestä valinnan mukaan lähdeluettelokohdan lisäksi suoran
hyperlinkin.
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muodolliset normit ja tavat asetettiin varsinaisen tutkimuksellisen sisällön ja laadun edelle.210

Mielestäni ei ole kohtuutonta kysyä, onko nykyisissä julkaisu- ja viittauskäytännöissä hienoista
lastikultin tuoksahdusta. Ongelma korostuu vielä enemmän monitieteisissä tutkimus- ja tutkija-
kokonaisuuksissa, joissa tietyn erityisalan tutkijat eivät kirjoittele pelkästään toisilleen, ja jossa
kaikilla ei ole tutkijanhuoneensa hyllyssä käden ulottuvilla kaikkia keskeisiä lähdemateriaaleja.

Puhun näistä osittain siksi, että epäilen kyberarkeologiankin törmäävän muodollisten normien
ja tapojen kanssa vielä ongelmiin ja vastustukseen, sekä 3D-lähestymistapansa että täysdigitaalisen
kaksisuuntaisen tiedonkulkunsa takia, jos ja kun siinä informaatiomassan pääosa on saatavilla
lähinnä ei-perinteisin menetelmin. Nimittäin vaikka nämä kyberarkeologian käytännöt meta-
ja paradatoineen tulisivat ihannetoteutuksena olemaan suorastaan “eri vuosituhannella” niin
laadullisesti, käytännön läpinäkyvyyden kuin käytännöllisyydenkin kannalta, ne eivät kuitenkaan
kovin helposti istu tieteenteon perinteikkäimpiin vaatimuksiin: “Valitan, pitää olla printattava
lähdeluettelo. Ja saisinko 2D-kartan.” Toki nämä vaatimukset ovat ainakin osittain kiertoteitse
toteutettavissa, mutta samalla helposti hukataan täysdigitaalinen työnkulku, aito läpinäkyvyys ja
kolmas ulottuvuus.

Edellisillä esimerkeillä koetan tuoda esille sitä miten perinteisten tiedekäytäntöjenkään mallit
ja perinteet eivät välttämättä aina ole käytännössä niin täsmällisiä ja läpinäkyviä ja totuuteen
pyrkiviä kuin ne halutaan usein esittää, ja mielestäni kyberarkeologian digitaali-hermeneuttisen
lähestymistavan hyötyjä ja haittoja pitäisi arvioida tämä mielessä pitäen.

5.2. Näyttelysuunnitelman ennakko-oletukset

Tutkielmani alkajaisiksi Graham Black kehottaa museotyöläisiä olemaan tulevaisuussuuntau-
tuneita tavoissa ajatella, suunnitella ja toteuttaa museotyötä tässä hetkessä. Näen oman työni
tulevaisuussuuntautuneen hermeneuttisen lähestymistavan kannalta tärkeäksi vetää yhteen ja
kirjata ylös neljän edellisen luvun pohjalta muotoutuneet näkemykseni – kirjaan ne ylös ikään
kuin hermeneuttisen kehän tämän vaiheen “esiymmärryksen” dokumentaationa ja tarkastelen
sitten niiden vaikutusta näyttelysuunnitelman muotoutumiseen.

5.2.1. Välisynteesi eli katsaus ennakko-oletuksiin

Keskeisenä tekijänä muutoksessa on teknologia, joka kehittyy museotyöstä riippumatta koko
ajan päätä huimaavaa vauhtia. Todennäköistä on, että teknologiaa tullaan hyödyntämään jo-
ka tapauksessa enenevästi tulevaisuuden museotyössä tavalla tai toisella; on siis ilmeistä että
se kannattaa tehdä hallitusti ja kokonaisuuksien luomisesta käsin. Muuten vaarana on laasta-
ria avohaavaan -reagointi, eli lähdetään kovalla innolla tekemään yksittäisiä uudistuksia sen
sijaan, että pysähdyttäisiin miettimään kokonaisuuden toimivuutta ja sitä kautta uudistamaan
toimintastrategiaa.

Jos liikkeelle lähdetään yksityiskohdista ilman kokonaisuuden tarkastelua, ajaudutaan nopeasti

210Feynman 1974.
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ongelmiin: Taloudelliset resurssit saattavat venyä yksittäisten hienojen näyttelyjen tai tapahtumien
tuottamiseen, mutta muu perustoiminta joutuu junnaamaan vanhoilla kaavoilla eteenpäin. Henki-
lökunta on entistäkin tiukemmalla joutuessaan laittamaan energiaansa yksittäisiin toimintoihin
tai ”pläjäyksiin”, jotka saattavat myös olla oman osaamisen rajoilla teknologisten vaatimuksiensa
takia. Tämä taas johtaa helposti palvelujen ulkoistamiseen, jossa esimerkiksi mainos- tai mediatoi-
mistolta ostetaan valmis näyttelysuunnitelma “hienoine” teknologisine ratkaisuineen. Mielestäni
tällöin on aiheellista kysyä, miten museon perustehtävien tutkimukselliset, sivistykselliset ja
laadulliset puolet toteutuvat.

Myöskään arkeologian ei ole syytä levätä laakereillaan, vaan alkaa aktiivisesti hyödyntää tek-
nologioiden tarjoamia mahdollisuuksia: ne helpottavat perustyötä ja parantavat sen laatua, kuten
esimerkiksi kaivausdokumentoinnissa, mutta myös tarjoavat uusia väyliä tulkintojen tekemiselle.
Muutosaalto vaikuttaa saavuttavan Suomen kuitenkin aika hitaasti; nähdäkseni kyse ei ole niin-
kään usein syntipukiksi joutuvasta huonosta taloustilanteesta, vaan näköalojen suppeudesta ja
mahdollisesti myös tietotaidon puutteesta teknologisella sektorilla.

5.2.2. Ennakko-oletusten vaikutukset näyttelysuunnitelmaan

Päättelen edellisen perusteella, että näyttelysuunnitelman tekemiseen liittyy epäilemättä koko
joukko epävarmuuksia joista osa ei ole tässä vaiheessa edes tiedossa. Epävarmuudet liittynevät
teknologisten kysymysmerkkien lisäksi ainakin museoiden käytäntöjen ja strategioiden muo-
toutumiseen: ottavatko ne strategioissaan ja suunnitelmissaan riittävästi huomioon arkeologian
tarpeita kokonaisuutena, tai edes omien perustehtäviensä toteutumista?

Myöskään teknologisia epävarmuuksia ei nähdäkseni kannata sivuuttaa: Kuten olen luvussa
4.4.6 jo todennut, jos päädytään käyttämään vaikkapa 3D-moottoroituja virtuaaliympäristöjä,
niille keskeisten affordanssien toteutusta rajoittavat sekä käytössä oleva teknologia että suunnitte-
luresurssit. Nämä tekijät ovat myös jossain määrin toisistaan riippuvaisia; esimerkiksi tarjolla
olevat virtuaaliympäristöjen suunnittelualustat (siis 3D-moottorien kehitysympäristöt) kehittyvät
myös koko ajan,211 ja saattavat vaikuttaa paljonkin siihen miten tehokkaasti saatavilla olevia
budjetoituja henkilötyövuosia tai projektirahoja saadaan hyödynnettyä. Tämä kaikki vaikuttaa
suoraan siihen mitä on järkevää missäkin vaiheessa suunnitella.

Näin ollen koen vaikeaksi arvioida edes muutaman vuoden päähän, missä tilanteessa tarkalleen
ollaan toisaalta teknologisten edellytysten ja toisaalta museoiden strategisten linjausten kanssa.
Pienentääkseni näitä riskejä päätin sisällyttää näyttelysuunnitelmaani arkeologiset erityispiirteet
huomioivat vaikuttavuustavoitteet, sekä pitäytyä suunnittelussa sellaisissa yksityiskohdissa jotka
ovat kirjoitushetkellä kohtuullisen hyvin ennakoitavissa.

211World of Level Design 2014. Kehitys ilmenee paitsi ominaisuuksissa, myös siinä miten helppoa ja nopeaa
moottoreita ja niihin liittyviä virtuaaliympäristöjä on ohjelmoida.
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5.3. Arkeologian museostrategiset vaikuttavuustavoitteet

Strategialla tarkoitan tässä yhteydessä a) korkean tason suunnitelmaa b) tiettyjen ennalta määri-
teltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi c) kontingentissa tilanteessa. Vaikuttavuustavoitteet ovat
lyhyitä määrittelyjä jotka kuvaavat strategisia tavoitteita Museoviraston laatiman suosituksen212

mukaisesti, ne ovat synteesi aiemmissa luvuissa kuvaamistani museoita ja arkeologiaa ohjaavista
tekijöistä.

Koen arkeologian museostrategisten vaikuttavuustavoitteiden koostamisen tärkeäksi paitsi
arkeologian erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioimisen varmistamiseksi, myös hyödylliseksi
näyttelysuunnitelman teon kaikissa vaiheissa, jo miettiessäni toteutustapojen eri vaihtoehtoja.

Vaikuttavuustavoitteita ei ole tarkoitettu sellaisenaan käytettäväksi, vaan yleisenä arkeologiset
näkökulmat huomioivana pohjana, jolla museo voi halutessaan täydentää voimassa olevia yleisiä
strategisia määrittelyjä. Tavoitteet on jäsennelty seitsemään eri kategoriaan (yhteistyö, teknologiat
ja käytännöt, laatuperiaatteet, muinaisjäännösten suojelu, rahoitus, julkisuuskuva sekä näyttely).
Olen koonnut tavoitemuotoilujeni keskeisimmät lähteet alaviitteisiin.

5.3.1. Yhteistyö

Kaikessa digitoinnin, digitaalisten aineistojen kokoelmahallinnan, virtuaaliympäristöjen ja niiden
esitystapojen suunnittelussa ja toteutuksessa kehitetään mahdollisuuksien mukaan instituutioiden
välistä yhteistyötä.213 Monimutkaisia teknisiä ratkaisuja ja/tai muuten laaja-alaista osaamista
vaativissa hankkeissa käytetään aina poikkiammatillisia tiimejä ja pyritään sekä kansalliseen että
kansainväliseen yhteistyöhön.214 Arkeologian sekä museoalan että tiedealan toimijat pyrkivät
tekemään aktiivista yhteistyötä, sopien erityisesti laatuperiaatteisiin liittyvistä tarpeista kuten
meta- ja paradatan sisällyttämisestä digitaalisiin aineistoihin sekä näihin liittyvien standardien
noudattamisesta, ja tarpeen mukaan standardien edelleen kehittämisestä.215

5.3.2. Teknologiat ja käytännöt

Teknologiat nähdään toisiaan täydentävinä mahdollisuuksien mukaan, ei toisiaan korvaavina.216

Mahdollisuuksien mukaan suositaan avoimia ja standardinmukaisia teknologioita ja käytäntöjä,
ja niillä tuotettavan datan uudelleenkäytettävyyttä korostetaan.217 Teknologisten ratkaisujen valin-
nassa korostetaan pitkän tähtäimen suunnittelua, ja suositaan kestäviä, avoimesti edelleen kehitet-
tävissä olevia ratkaisuja.218 Yleisölle suunnatut teknologiset ratkaisut ovat ajantasaisia ja yleisön

212Ks. luku 2.3 sivulla 21.
213NMC 2013: 7; Ename Charter 2007: 7.7.
214Principles of Seville 2012: 1.1,1.2,3.2,6.3; Ename Charter 2007: 6.1,7.7.
215Principles of Seville 2012: 2.1,7.3; NMC 2013: 7; Engel 2011: 28.
216Principles of Seville 2012: 3.1,3.2; London Charter 2009: 2.1.
217Principles of Seville 2012: 6.1,6.2,6.3; London Charter 2009: 5.1; Forte & Pescarin 2007a: 6–8.
218Principles of Seville 2012: 6.2,6.3; Forte & Pescarin 2007a: 6–8.
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odotuksia vastaavia.219 Kehitteillä olevia ja ja mahdollisesti kypsymättömiä teknologioita ja käy-
täntöjä hyödynnetään, mutta harkitusti (esim. BYOD, crowdsourcing, sähköinen julkaiseminen,
paikannuspalvelut, luonnolliset käyttöliittymät, sähköiset arkistointi- ja konservointimenetelmät,
digitaaliset 3D-esitystavat, virtuaaliympäristöt, digitaalisesti lisätyt ympäristöt).220

5.3.3. Laatuperiaatteet

Näyttöön perustuva (evidence based) autenttisuus huomioidaan digitaalisten tuotantoketjujen
kaikissa vaiheissa.221 Tieteellisen läpinäkyvyyden varmistamiseksi riittävän meta- ja paradatan
sisällyttämistä pidetään keskeisenä kaikissa digitaalisissa rekonstruktioissa ja simulaatioissa sekä
niiden lähtöaineistoissa.222 Rekonstruktioiden ja simulaatioiden aikakausien esittämisessä ja
esimerkiksi eläin- ja kasvihistoriallisissa näkökulmissa pyritään historialliseen totuudenmukai-
suuteen.223 Digitaalisten aineistojen luomisessa ja arkistoinnissa huomioidaan eri käyttäjäryh-
mien tarpeet ja mahdollisuuksien mukaan eri alueille ominaiset erityisvaatimukset.224 Kaikessa
digitaalisen visualisoinnin toteuttamisessa ja edelleenkehittämisessä huomioidaan keskeisenä
kohdeyleisöltä (museokävijät, arkeologian tutkijat, konservoijat) saatu palaute.225 Henkilökun-
nan monipuoliseen osaamiseen kiinnitetään huomiota.226 Mitä tahansa digitaalista visualisointia
arvioitaessa huomioidaan ensisijaisena laatuperiaatteiden noudattaminen eikä visuaalinen näyttä-
vyys.227

5.3.4. Muinaisjäännösten suojelu

Kävijöitä, maakuntalaisia, maanomistajia sekä metallinilmaisinharrastajia osallistetaan aktiivi-
sesti muinaisjäännösten suojeluun.228 Arkeologian harrastajien potentiaalista roolia museoam-
mattilaisten vapaaehtoisassistentteina tarkastellaan perusteellisesti ja laaja-alaisesti, yhteisiä
toimintakäytänteitä luoden.229 Tiedotusta muinaisjäännösten suojeluun ja hoitoon liittyvistä la-
eista ja käytänteistä pidetään yllä monikanavaisesti (sähköinen media, painettu media, luennot
jne.).230

219Black 2012:7; NMC 2013: 7–10.
220NMC 2013: 11–35; Forte 2014: 126.
221Principles of Seville 2012: 4.2,4.3,7.1; London Charter 2009: 4.4,4.6; Ename Charter 2007: 2.2.
222Principles of Seville 2012: 7.3; London Charter 2009: 4.2,4.4,4.5,4.6; Ename Charter 2007: 2.1,2.4,2.5,7.5.
223Principles of Seville 2012: 5.2,5.3.
224Principles of Seville 2012: 6.3; London Charter 2009: 4.1,5.1,5.2,6.2; Engel 2011: 28.
225Principles of Seville 2012: 8.2,8.3; Ename Charter 2007: 6.3,7.1.
226Principles of Seville 2012: 8.1; Ename Charter 2007: 7.5,7.6,7.7.
227Principles of Seville 2012: 8.4.
228Ename Charter 2007: 1.1,1.2,1.3,3.2,3.3,4.1,4.2,5.3,5.6,6.1,6.2,6.3,6.4,7.3,7.4,7.6.
229Ename Charter 2007: 3.3,5.4,5.6,6.1,6.2,6.4,7.4,7.6.
230Ename Charter 2007: 1.1,2.2,1.3,5.3,5.4.
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5.3.5. Rahoitus

Museoiden taloudellinen tilanne tiedostetaan välillisesti myös arkeologiaa koskevana, museoiden
ollessa esihistoriallisen tiedon pääasiallinen esittelykanava kansalaisille.231 Rahoituksen koh-
dentamista toimintaan mietitään kunkin museon oman toimintastrategian kautta.232 Toiminnan
painopistealueet ja rahoitus mietitään ja kartoitetaan huolella.233 Uusia rahoituskanavia kartoi-
tetaan ja luodaan aktiivisesti mm. kävijöiden kanssa solmittujen suhteiden kautta.234 Joukkora-
hoitusta ja osallistavaa budjetointia pidetään uutuudestaan huolimatta sekä vakavasti otettavina
rahoitusväylinä että tapoina kohdentaa jo olemassa olevat varat asiakkaita parhaiten palveleviin toi-
mintoihin.235 Museoiden keskinäisellä yhteistyöllä ja yhdistymisillä pyritään saavuttamaan sekä
rahallisia säästöjä että toiminnan laadun paranemista.236 Yhteistyön, verkostoitumisen ja kump-
panuuksien mahdollisuuksia yhteiskunnan muiden toimijoiden, niin valtiollisten, kunnallisten
kuin yksityistenkin kanssa selvitetään innovatiivisessa ja ennakkoluulottomassa hengessä.237

5.3.6. Julkisuuskuva

Museot näyttäytyvät aktiivisina kansalaistoimijoina ottaen kantaa myös yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin.238 Laadukkaiden ja kiinnostavien näyttelyiden sekä avoimen ja osallistavan yleisötyön
kautta saadaan positiivista julkisuutta, joka tuo mukanaan uusia kävijöitä sekä toiminnan paikkoja
niille, jotka haluavat sitoutua ja vaikuttaa omalla työpanoksellaan.239 Museon positiivinen julki-
suuskuva tuo välillisesti hyvää julkisuutta myös arkeologialle esimerkiksi taitavasti toteutetun
näyttelyn tai aktiivisen muinaisjäännösten suojelun muodossa ja kautta.240

5.3.7. Näyttely

Hyvä arkeologinen näyttely on esteetön, helposti katsottava ja lähestyttävä.241 Se näyttää hyväl-
tä ja tarjoaa elämyksiä.242 Sen teknologiset ratkaisut ovat ajantasaisia, esteettömiä ja helposti
käytettäviä.243 Se perustelee olemassaolonsa tarjoten jotain, mitä ei muilla keinoilla kyetä tarjoa-
maan.244 Se tarjoaa yhteisiä kokemuksia perheille ja ryhmille, innostaa kävijöitä aktiivisuuteen ja

231Laki 3.8.1992/729.
232Teräs et al. 2013: 25–33.
233Ename Charter 2007: 5.1; Black 2012: 44,88; Teräs et al. 2013: 31.
234Black 2012: 44–48.
235NMC 2013: 15–18; Teräs et al. 2013: 31.
236NMC 2013: 7; Teräs et al. 2013: 32.
237Black 2012: 217–218; Teräs et al. 2013: 32.
238Black 2012: 9–12.
239Teräs et al. 2013: 25; Black 2012: 224–226; NMC 2013: 7.
240Ename Charter 2007: 1.1,5.3,5.4; Black 2012: 44–48,229–237.
241Heinonen et al. 2001: 159–163; Black 2012: 94–96; NMC 2013: 10.
242Heinonen et al. 2001: 159–160; Black 2012: 10.
243NMC 2013: 7–10; Black 2012: 94–96. London Charter 2009: 6.1.
244Black 2012: 4–5.
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pitkäaikaisten kävijäsuhteiden luomiseen.245 Se kehittää esihistoriallisen elämän hahmottamista,
herättää kiinnostusta sitä kohtaan ja kannustaa esihistorian tulkintojen kriittiseen tarkasteluun.246

Se tekee arkeologian osa-alueita monipuolisesti tunnetuksi.247

5.4. Näyttelysuunnitelmaehdotuksen esisuunnittelu

Seuraavassa kuvaan näyttelysuunnitelmani esisuunnittelua, mihin sisältyi lähinnä eri toteutusta-
pojen analyyttinen tarkastelu ja sopivimman vaihtoehdon valinta.

5.4.1. Näyttelyn toteutustapavaihtoehtojen kuvaus

Mahdollisiksi vertailtaviksi toteutustavoiksi valikoin klassisen näyttelyn248, visuaalis-arkeologisen249

näyttelyn, virtuaaliarkeologisen250 näyttelyn ja kyberarkeologisen251 näyttelyn. Tarkempi kuvaus
kaikista löytyy alta.

Klassinen näyttely: Perinteinen tapa koostaa arkeologinen näyttely on laittaa kronologisessa
järjestyksessä löytöjä esille vitriiniin ja kirjoittaa näyttelyteksti liittyen esineiden löytöpaik-
kaan ja käyttökontekstiin. Esillä voi myös olla esimerkiksi valokuvia kiinteistä muinais-
jäännöksistä tai piirroksia jostain esihistoriallisesta toiminnasta kuten hirvenmetsästyksestä
tai ruoan valmistuksesta avotulella. Näyttelyt ovat staattisia eikä niissä ole juurikaan hyö-
dynnetty teknologiaa. Myöskin esineet ovat yksittäisiä löytöjä sieltä täältä (maakuntaa) ja
eri aikakausilta, eivätkä ne muodosta yhtenäistä näyttelykokonaisuutta.

Visuaalinen näyttely: Visuaalisessa näyttelyssä hyödynnetään perinteisen näytellyn tapaan esi-
neitä ja tekstejä, mutta on lisäksi panostettu enemmän tunnelman ja visuaalisen ilmeen
rakentamiseen. Äänimaisemat ja kohdevaloilla aikaansaadut rajaukset helpottavat katsojan
mielenkiinnon suuntaamista sekä eläytymistä näkemäänsä. Näyttely voi hyödyntää myös
valo- ja elokuvallisia ilmaisukeinoja. Visuaalisessa näyttelyssä on panostettu rekonstruk-
tioihin ja interiööreihin, esimerkiksi esihistoriallisen asumuksen, ihmisten ja yksittäisten
toimintojen muodossa. Teknologiaa on hyödynnetty paitsi äänimaisemissa, myös yksittäi-
sissä osissa rekonstruktiota autenttisen vaikutelman saamiseksi (esim. palava tuli, virtaava
vesi tai tuikkivat tähdet).

Virtuaaliarkeologinen näyttely: Virtuaaliarkeologisessa näyttelyssä teknologiaa on käytetty
suhteellisen monipuolisesti ja sen asema on mahdollisesti suurempi kuin perinteisten esi-

245Black 2012 8–11,170–172.
246Lähdesmäki 1997: 50; Principles of Seville 2012: 2.1,7.1,7.3; London Charter 2009: 4.2,4.4,4.5,4.6 ; Ename

Charter 2007: 1.2; Black 2012: 111.
247Lähdesmäki 1997: 50; Principles of Seville 2012: 1.3,2.1; London Charter 2009: 4.9; Forte & Pescarin 2007b: 93.
248Klassinen näyttely on oma käsitykseni “perinteisestä”, totutusta tavasta toteuttaa arkeologinen näyttely, en viittaa

tässä yhteydessä siis mihinkään ulkoiseen lähteeseen.
249Nyholm 2012b. Tämä näyttelytyyppi on siis mukailtu Nyholmin ajatusten pohjalta.
250Forte 2014.
251Forte 2014; Forte & Pescarin 2007b.
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tystapojen. 3D-mallinnusta on käytetty erilaisten rekontruktioiden toteuttamiseen, mallit on
yleensä esitetty staattisina ja toisistaan irrallisina: Esinettä voi pyöritellä virtuaalivitriinissä,
ja mallinnettu tila tai alue tarjoaa mahdollisuuden “läpilentoon”. Erilaisten interaktiivisten
linkkien kuten QR-koodien kautta kävijä voi saada lisätietoa haluamastaan kohteista tai
asioista.

Kyberarkeologinen näyttely: Kyberarkeologisessa näyttelyssä voidaan hyödyntää kaikissa edel-
lä mainitussa näyttelytyypeissä käytettäviä esitystapoja, kuitenkin melko suuri osa näyttelys-
tä toteutetaan hyödyntäen digitaalisia kolmiulotteisia virtuaaliympäristöjä, joissa näyttelyn
teemat ja elementit asetetaan elävään tarinalliseen kontekstiin, käyttäen apuna muinais-
historian ja sen tutkimuksen tarinallistamista sekä elementteihin liitettäviä vuorovaikut-
teisia affordansseja. Affordanseja käytetään myös digitaalisiin malleihin liittyvien tausta-
aineistojen (meta- ja paradata) esittelyssä. Näyttely voi sisältää digitaalisesti lisättyä havain-
tomateriaalia esimerkiksi vitriiniesineistön havainnollistamisen tueksi, ja sisältää fyysisiä
elementtejä digitaalisen aineiston tasapainottamiseksi.

5.4.2. Näyttelyvaihtoehtojen vertailu ja valinta

Näyttelyvaihtoehtojen vertailu on esitelty taulukossa 2 seuraavalla sivulla. Olen poiminut tauluk-
koon kahdeksan kriteeriä (kuvattu alla) joiden avulla vertailen vaihtoehtoja keskenään.

Yhteistyön mahdollisuudet: Miten vaihtoehto tukee organisaatioiden, eri tieteenalojen ja ar-
keologian osa-alueiden välistä yhteistyötä? Esimerkiksi ratkaisujen monistettavuus tukee
yhteistyötä, koska kaikki asianomaiset voivat hyötyä ratkaisuista.

Uudelleenkäytön potentiaali: Miten hyvin vaihtoehdossa käytettävät museopedagogiset ratkai-
sut ovat uudelleen hyödynnettävissä?

Historiallinen perusteltavuus / tieteellinen läpinäkyvyys: Miten hyvin ratkaisu tukee histo-
riallista perusteltavuutta ja läpinäkyvyyttä, esimerkiksi helpon meta- ja paradatan saata-
vuuden kautta?

Kattavuus: Mitä vaihtoehdon puitteissa on mahdollista esitellä (esineitä, rakennuksia, alueita,
ihmisiä)?

Julkisuuskuva / kiinnostavuus: Arvio siitä, miten kiinnostavana yleisö keskimäärin kokee
vaihtoehdon, ja millainen potentiaali sillä on parantaa arkeologian julkisuuskuvaa?

Museopedagoginen potentiaali: Miten hyvin vaihtoehto pystyy välittämään museopedagogista
informaatiota?

Toimintavarmuus: Miten toimintavarmoja vaihtoehdossa käytetyt ratkaisut ja teknologiat ovat?
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Taulukko 2: Näyttelysuunnitelman toteuttamistapojen vertailua.

Suunnitelma Klassinen Visuaalinen Virtuaaliarkeologinen Kyberarkeologinen

Yhteistyön

mahdollisuudet

Rajattu (lähinnä

ideoiden ja niksien

jakaminen)

Rajattu (lähinnä

ideoiden ja niksien

jakaminen)

Erinomainen

(ratkaisut

digitaalisesti

monistettavissa)

Erinomainen

(ratkaisut

digitaalisesti

monistettavissa)

Uudelleenkäytön

potentiaali

Hyvä Hyvä Hyvä–erinomainen,

riippuen digitaalisten

mallien toteutuksesta

Yleensä erinomainen

(jos käyttää avoimia

ja standardoituja

ratkaisuja)

Historiallinen

perusteltavuus /

tieteellinen

läpinäkyvyys

Mahdollinen, mutta

työläs asiakkaalle

Mahdollinen, mutta

työläs asiakkaalle

Kohtalainen/hyvä

riippuen

toteutuksesta

Erinomainen

(toteutus

affordansseilla)

Kattavuus (mitä

voidaan esitellä)

Rajattu museotiloihin,

lähinnä esineistöä

(pienoismallien kautta

voi laajentaa)

Rajattu museotiloihin,

lähinnä esineistöä

(pienoismallien ja

elokuvien tms. kautta

voi laajentaa)

Esineet, rajatut

alueet, rakennusten

sisä- ja ulkotilat

virtuaalimalleissa

Esineet, laajat luonto-

ja rakennetut

ympäristöt (esim.

kylät) rakennusten

sisä- ja ulkotilat,

ihmisten

vuorovaikutus

Julkisuuskuva/

kiinnostavuus

Tavanomainen,

turvallinen

Miellyttävä,

kiinnostava,

turvallinen

Lievästi

elämyksellinen

(mallien elävyys

vaikuttaa),

kiinnostava

Elämyksellinen,

tarjoaa valinnanvaraa

kiinnostuksen

mukaan

Museopedagoginen

potentiaali

Kohtalainen Kohtalainen/hyvä

(visuaalisuus

helpottaa

omaksumista)

Kohtalainen–erino-

mainen, riippuen

paljon toteutuksesta

Erinomainen

(affordanssit

räätälöitävissä myös

kävijän mukaan)

Toimintavarmuus Erinomainen Yleensä hyvä

(mahdollisesti

rikkimenevää

laitteistoa)

Riippuu

toteutuksesta, oikein

toteutettuna hyvä

Riippuu

toteutuksesta, oikein

toteutettuna hyvä

Kustannukset Kertainvestointi,

kustannukset

riippuvat

toteutuksesta

Kertainvestointi,

kustannukset

riippuvat

toteutuksesta

Investoinnit voivat

alussa olla suuria,

mahdollistaa jatkuvan

asteittaisen

kehityksen, tarvittava

tekniikka halpenee

koko ajan

Investoinnit voivat

alussa olla suuria,

mahdollistaa jatkuvan

asteittaisen

kehityksen, tarvittava

tekniikka halpenee

koko ajan

Kustannukset: Millainen on vaihtoehdon arvioitu suhteellinen kustannusrakenne? Tämän voi
esittää kielellisenä kuvauksena mikäli täsmällisiä lukuja ei ole saatavilla.
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Näyttelysuunnitelmapohjaehdotukseni painopiste on digitaaliteknologian hyödyntämisessä museoi-
den nykytarpeita ja velvoitteita palvelevalla tavalla. Nojaten etenkin katsaukseeni arkeologian
digitalisoitumiskehityksestä, näen näyttelysuunnitelman melkeinpä ainoana vaihtoehtona, ainakin
suunnitelman digitaalipuolen osalta, painottaa digitaalisten mallien keskinäiseen vuorovaiku-
tukseen ja simulaatioon pohjaavaa kyberarkeologista lähestymistapaa, minkä lisäksi korostan
Sevillan periaatteissa kuvattujen laadullisten periaatteiden tärkeyttä. Ainakaan (digitaalisen)
arkeologisen museopedagogiikan näkökulmasta en näe mitään muuta tapaa, joka pystyisi samal-
la aikaa olemaan 1) nyky-yleisölle kiinnostava, 2) toteuttamaan tieteellisen läpinäkyvyyden ja
historiallisen perusteltavuuden vaatimukset, sekä 3) tukemaan tieteellistä tutkimusta ja organisaa-
tioiden yhteistyötä.

Edellisellä en tarkoita sanoa että tämä valitsemani lähestymistapa olisi mitenkään täydellinen,
enkä myöskään että esimerkiksi juuri Sevillan periaatteet olisivat “paras juttu sitten tulen keksi-
misen”: laadullisten periaatteiden monia osa-alueita pidetään yleisesti hankalahkoina toteuttaa
käytännössä; olen luvussa 3.5.4 jo käsitellyt Forten kantaa asiaan, Isto Huvila puolestaan on
luonnehtinut paradatan dokumentointa suorastaan “sietämättömän kompleksisena”.252

En itse ota tässä työssä sen enempää kantaa esimerkiksi paradataan liittyvien teknisen toteu-
tuksen kiemuroihin, se olisi aiheen laajuudenkin vuoksi mahdotonta. Kuitenkin haluan todeta,
etten itse näe paradataa ainakaan yleisellä tasolla niin ongelmallisena: kyse on enemmänkin
asenteesta ja pyrkimyksestä – prosesseja voi aina kehittää paremmiksi jos tahtoa löytyy. Esimer-
kiksi tämä työni itsessään on selkeästi paradataa laatimalleni näyttelysuunnitelmalle, paradata
ei siis pohjimmiltaan (käsitteenä) ole sen kummempi asia.253 Toki ratkaisemattomia teknisiä
ja teoreettisia yksityiskohtia riittää – mainittu Huvilan artikkeli on mainio tiivis katsaus nii-
hin – mutta pohjimmiltaan kyse on mielestäni edelleen siitä mitä pitää tärkeänä. Suhtaudunkin
edellä kuvattuun valintaani ennemminkin lähtökohtana ja keskustelunavauksena hermeneutti-
sen lähestymistavan hengessä, jonka toivon avaavan uusia näköaloja ja -kulmia jatkokehittelylle
arkeologisessa museopedagogiikassa.

5.5. Näyttelysuunnitelmaehdotuksen sisällöstä

Näyttelysuunnitelmaehdotus löytyy liitteestä 5.

5.5.1. Teemat

Olen jakanut näyttelysuunnitelman neljään teemaan, jotka ovat 1) autenttinen 2) elämyksellinen,
3) informatiivinen ja 4) konkreettinen. Teemat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia jotka kuitenkin osin
rakentuvat toistensa pohjalle, tarjoten eri näkökulmia samoihin näyttelyelementteihin. Näyttelyn
voi käydä läpi vapaavalintaisessa tai ennalta rakennetussa, suositellussa järjestyksessä. Näin
kävijä voi itsenäisesti valita mihin näkökulmiin haluaa keskittyä.

252Huvila 2012.
253Se, miten laadukasta paradataa työni on, on toki jo oma kysymyksensä.
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5.5.2. Tilat

Teemojen sijoittuminen tiloihin riippuu museon mahdollisuuksista, olen eritellyt tilavaatimuksia
näyttelysuunnitelmassa.

5.5.3. Tarinat

Näyttely käyttää erityisesti virtuaaliympäristöissä sisältöjen esille tuomisessa tarinallistamista254,
joka tiivistettynä tarkoittaa asiasisältöjen viestimistä tarinoiden välityksellä. Tarinallistamista voi
tässä yhteydessä tehdä sekä muinaishistoriallisista aktiviteeteista että vaikkapa arkeologin tutki-
mustyöstä. Olen oheistanut näyttelysuunnitelmaani joitakin esimerkkejä tarinoiden mahdollisista
käyttöpaikoista.

Tarinallistaminen ei tarkoita, että asiakkaasta tulisi passiivinen kuulija ja vastaanottaja, vaan
hän voi osallistua tarinan luomiseen virtuaaliympäristössä aktiivisesti. Tarinallistaja Anne Kallio-
mäki luonnehtii palvelun käsikirjoittamisprosessia kuvatessaan asiakkaan asemaa tavalla, joka
mielestäni sopii hyvin kuvaamaan myös museokävijän asemaa virtuaaliympäristöissä:

asiakas on aktiivinen toimija ja useimmiten päähenkilö; asiakkaan havainnointia ei voida
ohjata samalla tavalla kuin elokuvassa; asiakas muodostaa tarinakokemuksen hänelle an-
nostelluista tarinaelementeistä; asiakas voi osallistua tarinan luomiseen; tarinalla voi olla
erilaisia loppuja, riippuen asiakkaan toiminnasta; tarina voidaan kokea uudestaan, mutta
kokemus muuttuu, koska asiakas itse voi toimia eri tavalla; asiakas voi kokea tarinaa kaikilla
aisteilla.255

5.5.4. Teknologiat

Kuvaan seuraavassa vain keskeisimmät ja ilmeisimmät näyttelysuunnitelmaan kuuluvat tek-
nologiat, eikä teknologian puuttuminen tarkoita etteikö sitä mahdollisesti käytettäisi johonkin
(esimerkiksi jos en erikseen mainitse RFID-siruja, ei se tarkoita etteikö sellaisia näyttelyssä olisi).

Näyttelyn ensimmäinen varsinainen osio, autenttinen osio, sisältää tavallisia litteitä tie-
tokonenäyttöjä (myös 3D-näytöt ovat mahdollisia jos sujuvakäyttöisiä 3d-lasittomia versiota
tulee markkinoille) jossa näytetään kunkin esineen toiminnallista käyttöä pelkistettyyn 3d-
pelimoottoriympäristöön tehdyllä animaatiolla (esimerkiksi, kirveellä voidaan hakata puita).
Tilassa on myös taulutietokoneita, jotka toimivat “taikalaseina”, ts. niiden läpi katsottaessa
voidaan lisätyn digitaalisen havaintoympäristön tekniikalla näyttää esineistä yksi tai useampi
digitaalisesti entisöity versio.

Näyttelyn toinen osio, elämyksellinen osio, perustuu päähän puettaviin henkilökohtaisiin kuu-
lokkeellisiin 3D-näyttölaitteisiin (ks. kuvat 8 ja 9 sivulla 52) ja rikkaaseen 3D-virtuaaliympäristöön.
Tämä osio ohjautuu pääasiassa 3D-ympäristössä toteutetuilla tarinoilla.

254Kalliomäki 2014.
255Ibid.: 170–171.
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Kuva 17: TourCAVE.

Virtuaaliympäristö on toteutettu edistyneimmällä toteutusvai-
heen aikaan saatavissa olevalla pelimoottorilla.

Näyttelyn kolmas eli informatiivinen osio perustuu ideaani
pienikokoisista CAVE-tyyppisistä ympäristöistä (ks. luku 4.4.3
sivulla 51), joihin mahtuu kerralla kaksi tai maksimissaan kolme
aikuista, tai pieni perhe (isä, äiti ja kaksi lasta). Nämä miniCA-
VEiksi kutsumani laitteet ovat nykyisistä toteutuksista eniten ns.
TourCAVEn näköisiä (ks. kuva 17), mutta paljon pienempiä, intii-
mimpiä ja suljetumpia. Tarkoitus pienellä koolla on paitsi tuottaa
yksityinen kokemisympäristö, myös tuoda kustannus- ja tilasäästön kautta mahdollisuus hankkia
mahdollisimman monta miniCAVE-ympäristöä. MiniCAVE-ympäristöjen ohjausta hoitaa sama
pelimoottori kuin aiemmassa osiossa, mutta valittavia virtuaaliympäristöjä on useampia, osin
myös samoja kuin aiemmassa osiossa mutta varustettuna eri affordansseilla.

Neljäs ja viimeinen eli konkreettinen osio sisältää arkeologisen laboratorion rekvisiittaa –
käytännössä samaa laitteistoa mitä modernissa arkeologian labrassa, mutta osa laitteistosta on
toteutettu vain näköiskappaleina, perustuen käytännöllisyyteen, taloudellisuuteen ja kenties myös
turvallisuuteen.

5.6. Näyttelysuunnitelman toteutettavuus: Kumi kohtaa asfaltin – vai jään?

Näyttelysuunnitelma on työssäni se kohta missä “rubber hits the road”, mikäli sitä lähdetään
aikanaan oikeasti toteuttamaan, mutta entä keliolosuhteet, kun kumitassuja lähdetään jalkaut-
tamaan? Tarkastelen seuraavassa laatimani näyttelysuunnitelman toteutettavuuden reunaehtoja
3D-tekniikkaan suhtautumisen ja yksittäisten museoiden kohtaamien haasteiden näkökulmasta.

5.6.1. 3D-tekniikat arkeologiassa ja museoissa, meillä ja maailmalla

3D-skannaus alkaa olla maailmalla jo melko yleistä; etenkin suuremmat luonnontieteelliset
museot ovat ottaneet tavaksi digitoida kokoelmiaan 3D-muodossa.256 Myös arkeologian alueella
3D-pohjainen tallennus alkaa ainakin menetelmätasolla olla koeteltua, vaikkei ehkä vielä niin
laajalle levinnyttä.257

Sen sijaan Suomen digitaalinen 3D-kulttuuri näyttäytyy vaatimattomana ainakin erilaisten
suosituksien ja standardien kautta tarkasteltuna: Museoviraston digitointiprojekteille tehty luet-
telointiohje ei mainitse 3D-muotoja sanallakaan.258 Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK)
säilytys- tai siirtokelpoisista tiedostomuodoista ei löydy yhtään 3D-formaattia.259 Myöskään
yksikään KDK:n digitointiprojekteista, luonnontieteellisten museoiden kokoelmien digitointi

256Engel 2012: 16–31.
257Levy et al 2010.
258Museovirasto 2014b.
259KDK 2014a.
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mukaan luettuna, ei viittaa ainoaankaan 3D-digitointiin tai -hankkeeseen.260 Uusimmatkaan
Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet (2014) eivät mainitse kolmiulotteista dokumen-
tointia sanallakaan.261 Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014–2020
linjaa pyrkimyksessään kohti tavoitetilaa vuonna 2020, ainoana viittauksena digitaalisuuteen
ylipäänsä, että “[n]opeutetaan kulttuuriympäristöä koskevan tiedon digitalisointia.”262 Lojaalina
digitaalialan termisekaannustalkoille, strategia ei määrittele “digitalisointia” mitenkään, mutta
tulkitsen termin olevan tiedon käsittelyyn viitatessaan synonyymi digitoinnille, mikä tarkoittaa
analogisessa muodossa olevan aineiston muuntamista digitaaliseen muotoon,263 toisin sanoen
kyberarkeologialle keskeisestä täysdigitaalisesta työnkulusta ei ole kyse. Kuin pisteenä i:n päälle,
samaisen sivun kuvituksena on valokuva täysin analogisilla menetelmillä toteutetusta arkeologi-
sesta kaivauksesta. Mikäli uskomme yksinomaan virallisia ohjeistuksia, on Suomi käytännössä
kaksiulotteinen, ja lähtökohtaisesti analoginen maa.

5.6.2. Inhimillisiä muutoshaasteita museonäkökulmasta

Harva muutostie kohti päämäärää on vailla haasteita tai suoranaisia esteitä. Haasteiden muodot
lienevät universaaleja, niiden painotus vain vaihtelee riippuen mistä organisaatiosta kulloinkin
on kyse.

Museokentällä laskusuhdanteinen julkinen rahoituspolitiikka on eittämättä suuri haaste, mut-
ta uskoisin suurimpien haasteiden kuitenkin löytyvän ihmisten korvien välistä: samalla kaavalla
vuosikausia ja ehkä jopa vuosikymmeniä toimineet laitokset ovat, noh, laitostuneet, eikä kovin
äkkinäinen ajattelu- ja toimintatapojen muutos välttämättä suju keneltäkään kissamaisen notkeas-
ti. Etenkin johtajat voivat kokea muuttuneissa tilanteissa riittämättömyyttä ja jopa rimakauhua:
tulisi sekä uudistaa museon toimintakonseptia, että johtaa usein valmiiksi aliresursoidut ja yli-
työllistetyt alaiset taidokkaasti muutosten läpi, huomioiden myös etteivät sen hetkiset yhteiset
tietotaidot välttämättä sellaisenaan riitä alati monipuolistuvien työtehtävien hoitamiseen. Tek-
nologioiden vahva yhdistäminen museokontekstiin saattaa myös tuntua vieraalta: eikös arvonsa
tunteva traditionaalinen museo nojaa vitriineihin, teknologiset humputukset sopivat paremmin
huvipuistoihin ja leffateattereihin? Jos halukkuutta tehdä asioita toisin löytyisikin, voi ongelmaksi
nousta päivittämätön toimintastrategia joka saattaa ohjata kohdentamaan ennestään minimaalisia
resursseja väärällä tavalla.

Jos uusien toimintojen yhdistäminen vanhaan tuntuukin vieraalta, niin sama pätee ihmisten
voimien ja osaamisen yhdistämiseen eli yhteistyöhön. Suomessa on totuttu hoitamaan oma
tontti yksin, apua pyytämättä tai tarjoamatta – lieneekö jokin hiljaisen ja sisukkaan korpikansan
perusluonteenpiirre, joka siirretään geeniperimässä sukupolvelta toiselle.

260KDK 2014b.
261Museovirasto 2014c. Ilmaisuni ei ole aivan tarkka; laatuohjeiden sivulla 36 mainitaan takymetrin yhteydessä

(x,y,z)-koordinaatit. Muutoin dokumentointiin viitataan ainoastaan piirtämisenä, valokuvauksena tai mittaamisena.
262Kulttuuriympäristöstrategia 2014: 28.
263KDK 2014c: Digitointi, sv: Digitalisering.
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5.6.3. Ratkaisuja haasteisiin

Haasteet on kuitenkin tehty voitettaviksi eikä tuleen saa jäädä makaamaan: Graham Blackin
mukaan jotta tämä seisminen(!) muutos traditionaalisesta museosta tulevaisuuden museoksi olisi
mahdollinen, tarvitaan sitoutunutta museohallintoa ja johtajuutta, harkittua työnjakoa sekä jaettua
näkemystä olemassa olon tarkoituksesta. Johdolla tulee olla selkeä visio, selvästi julki tuotu
missio, sitoutuneisuutta toimimaan aktiivisesti päämäärien saavuttamiseksi sekä toimiva strategia
toteutuksen pohjaksi. Hyvä johtaja ei myöskään työskentele tyhjiössä tai norsunluutornissa, vaan
toteuttaa muutosta yhdessä alaistensa kanssa; yhteinen vastuu luo yhteistä halua sitoutua uudis-
tuksiin.264. Toimivan strategian kautta saadaan niin taloudelliset kuin henkilökuntaan liittyvät
resurssit kohdennettua tarkoituksenmukaisella tavalla: lisäkoulutuksen, työtehtävien uusjaon sekä
koko museon toiminnan läpäisevän strategisen profiilin kautta saavutetaan paitsi säästöjä, myös
potentiaalisesti laadukkaampaa työnjälkeä.

Yksin on vaikea olla edistyksellinen. Vaikka korpikansaa geeniperimältämme ehkä olemme-
kin, nyt olisi korkea aika astua oman tontin rajojen ulkopuolelle ja toisaalta päästää muitakin
omalle, tarkoin varjellulle työmaanpalaselle tietotaidon multaa möyhentämään.

PÄÄTÄNTÖ

Lähtiessäni tähän työhön en osannut ennakoida eteeni avautuvan maiseman laajuutta. Toisaalta
jälkikäteenkään ajatellen en näe mitään sellaista joka olisi osannut edes vihjata tästä laajuudesta;
tietääkseni mitään selkeää esitystä aihepiiristä ei ole yksinkertaisesti tehty, ja saatavilla oleva
informaatio on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta lievästi sanoen hajallaan.

Tutkielmani aihepiirissä kohtaavat kolme muutoksen alla olevaa osa-aluetta: muuttuva museo-
työ, kehittyvä teknologia ja digitaalista murrosikäänsä elävä arkeologia, joiden sekä nykytilaan
että tulevaisuuden trendeihin olen työssäni päässyt luomaan ainakin alustavan silmäyksen arkeo-
logisesta näkökulmasta: hermeneuttinen kehä on päässyt varovasti pyörähtämään pari kertaa tällä
uudella maaperällä.

Olen näiden tarkastelujen pohjalta tekemäni näyttelysuunnitelman kautta ainakin perustellun
hypoteesin tasolla alustavasti osoittanut, että teknisessä ja periaatteellisessa mielessä, kuvaamani
kaltaista kyberarkeologisen ja perinteisen lähestymistavan yhdistelmää noudattaen, arkeologisella
näyttelyllä olisi mahdollisuus vastata useimpiin alan museotyötä kohtaaviin haasteisiin, ollen
yleisön kannalta kiinnostava, informatiivinen, historiallisesti perusteltu ja tieteellisesti läpinäkyvä,
tukien arkeologian tutkimusta ja julkisuuskuvaa sekä sitä kautta jossain määrin myös vastaten
rahoituksen ja muinaisjäännösten suojelun haasteisiin.

Kuitenkin kuvaamani usean vuoden päähän sijoittuvan kyberarkeologisen näyttelysuunni-
telman toteuttamiseen sisältyy lukuisia epävarmuuksia ja kysymysmerkkejä: Kyberarkeologisia
teknologioita ja menetelmiä tunnetaan ainakin museopuolella heikosti, toteutuksiin liikenevät

264Black 2012: 12.
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resurssit ja tietotaito ovat rajallisia, ja spontaanissa yhteistyöhalukkuudessakin lienee toivomisen
varaa. Lisäksi vakiintuneet julkiset käytännöt ja rakenteet kautta linjan tuntuvat tukevan huonosti
täysdigitaalista työnkulkua, jota kyberarkeologian kokonaisvaltainen lähestymistapa korostaa ja
käytännössä jopa edellyttää, mm. materiaalin monikäyttöisyyden, monistettavuuden ja tieteellisen
läpinäkyvyyden mahdollistajana. Täysdigitaalinen työnkulkuhan tarkoittaisi, ennemmin tai myö-
hemmin, että digitaalista 3D-dokumentointia tehtäisiin jo arkeologisten kaivausten alkumetreiltä,
minkä lisäksi tarvittaisiin nykyistä kehittyneempiä digitaalisia kuratointijärjestelmiä, joiden olisi
olisi tuettava sekä rikkaita yhdisteltävissä olevia mediasisältöjä että lähdemateriaalien, metadatan
ja paradatan linkitettävyyttä (kaksisuuntaista läpinäkyvää työnkulkua). Ihmettelen, keneltä löytyy
tahtoa ja voimavaroja tällaiseen, jos julkisorganisaatioiden tämänhetkisistä strategialinjauksis-
ta ja ohjeistuksista käy 3D-digitaaliteknologioita koskien ilmi lähinnä niiden liki täydellinen
sivuuttaminen?

Työni on ollut vasta pintaraapaisu, ja epäilemättä haasteita löytyy eri saroilla paljon enemmän-
kin kuin mitä olen tässä pystynyt nostamaan esille. Alue vaatisi selvästi laajempaa ja syvällisempää
tutkimusta, arkeologian termein kunnollista kaivausta inventoinnin ja pintapoiminnan sijaan.

Tästä huolimatta pysyn optimistisena kyberarkeologian mahdollisuuksien suhteen. Esimer-
kiksi näyttelysuunnitelmaani saattaisi moni tällä hetkellä pitää radikaalina, mutta itse epäilen
sen kuulostavan suunnitellun toteutuksen aikoihin (2017–18) ainakin teknisessä mielessä jopa
konservatiiviselta: teknologioiden museaalisen käytön rima alenee koko ajan laitteistojen halven-
tuessa ja käytön yksinkertaistuessa, mikä mahdollistaa sekä investointi- että ylläpitokustannusten
pitämisen kohtuullisina, toisaalta digitaalisen teknologian mahdollisuuksia aletaan ymmärtää
ja hyväksyä koko ajan laajemmin. Tässä pitäisi kuitenkin pysyä tietoisena museoiden lukuisista
perustehtävistä, ja tarkastella asioita kokonaisuutena: maltti, tieto, perusteellinen suunnittelu ja
harkittu yhteistyö ovat valtteja.

Kyberarkeologinen tutkimus ja kyberarkeologinen museopedagogiikka ovat sidoksissa toi-
siinsa: toista ei voi olla ilman toista, tai vähintään ei toista ilman ensimmäistä. Näin on jo ihan
siitä perustavanlaatuisesta syystä, että täysdigitaalisen työnkulun alkupää (arkeologinen kaivaus)
on tutkimuksen tonttia, toisaalta monilla tutkimuksen kyberarkeologisilla työkaluilla on myös
museaalista käyttöarvoa. Taas kerran kokonaisvaltainen, tutkimuksen ja sen popularisoinnin
rajoja ylittävä – ja välillä jopa rikkovakin – yhteistyö olisi voimaa.

Lähitulevaisuuden arkeologisessa tutkimuksessa ja kehityksessä näkisinkin poikkitieteelliset
yhteistyöhankkeet erityisen tärkeinä: jo ihan perustutkimuksen saroilla on paljon tehtävää, keskei-
simpiä yhteistyöaloja ovat luonnollisesti museologia ja tietojenkäsittelytieteet, mutta myös peli-,
elokuva- ja teatterialalta sekä graafisesta suunnittelusta löytyy kosolti yhteistyön aiheita. Lisäksi
tulisi muistaa, että vaikka kotimaani ompi kullan kallis, on pyörä usein jo keksitty toisaalla, eli
myös kansainväliseen yhteistyöhön olisi hyvä pyrkiä aktiivisesti.

Mahdollisista lisätutkimuksen aiheista jotka nousivat työtä ja näyttelysuunnitelmaa kirjoit-
taessani esiin, voisin mainita:
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3D-GIS-sovellukset: Kiinteiden muinaisjäännöskohteiden ja alueiden tarkastelu “kotkaperspek-
tiivistä” eri aikoina ja siihen liittyvät mallinnuksen haasteet.

Muinaisjäännösalueet pelimoottoreilla toteutetuissa virtuaaliympäristöissä: Alueiden lähi-
ja kaukokartoituksen menetelmät ja niiden yhdistäminen. Historiallisesti perusteltu kasvi-
ja eläintieteellinen mallinnus. Maan nousemisen (muinaisrantojen) vaikutus autenttiseen
esihistorialliseen maastomallinnukseen. Esihistoriallisten rakennusten mallintaminen. Esi-
historiallisten ihmisten mallintaminen.

Realistinen esinemallinnus käytännössä: Eri skannerityyppien ominaisuusvertailu ja/tai ko-
keilu käytännössä (esim. röntgenviipalekuvaus, röntgenfluoresenssikuvaus, laserskannaus,
kuvioprojektioskannaus, PTM). PTM(RTI)-kuvaus ihan erikseenkin – se on sekä hal-
paa että siinä vaikuttaisi olevan paljon arkeologista potentiaalia. Virtuaaliympäristöjen
esinemalleihin tarvittava metadata. Muinaisjäännösesineiden skannauksen automatisoin-
nin mahdollisuudet (esim. röntgenviipalekuvaus keskitetyllä laitteistolla). Eri esineskan-
naustyyppien kuten pintatekstuurikuvauksen (esim. PTM) ja rakenneskannauksen (esim.
röntgenviipalekuvaus) yhdistämisen haasteet. Digitaalisen entisöinnin haasteet.

Meta- ja paradatan tallennuksen ja käytön haasteet: Paradatan esittämisen haasteet virtuaa-
liympäristöissä affordansseina. Paradatan esittäminen ja tallennus kuratointijärjestelmissä
esine- tai maastomallien yhteydessä.

Monet näistä mainituista sopisivat (aiheen laajuudesta riippuen) mielestäni hyvin myös arkeolo-
gian opiskelijoille, esimerkiksi kandidaatintutkielmaksi tai Pro gradu -työksi. Osa vaatii moni-
tieteellistä lähestymistapaa, jonka uskon toimivan parhaiten toteutettuna eri tason muistiorga-
nisaatioiden ja tieteenalojen välisenä yhteistyönä. Näkisinkin myös tutkimuksen avoimuuden
keskeisenä, jos asiassa halutaan päästä eteenpäin.

Riippumatta siitä mitä arkeologian alan tutkimuskäytännöille ja -aiheille tulevina vuosina
tapahtuukaan, näkisin museoiden joka tapauksessa elävän nykymuodossaan viimeistä vuosikym-
mentään. Niiden olisi tällä kertaa enemmän kuin vain luotava nahkansa. Tapausesimerkkinäni
toimiva Keski-Suomen museo menee remonttikoteloon vuonna 2016 – nähtäväksi jää, millainen
museoperhonen sieltä kuoriutuu.

Johdannossa Graham Black kehottaa meitä kaikkia olemaan futuristeja. Sanotaan, ettei mikään
ennustamisen laji ole vaikeampaa kuin tulevaisuuden ennustaminen, mutta Blackin kannustamana
ja tämän tutkielmakokemukseni pohjalta rohkenen yrittää sen verran, että hermeneuttisessa
hengessä kirjaan ylös subjektiivisen ennakko-odotukseni lopulta eloon jäävien museoperhosten
olemuksesta, pukien sen kyberarkeologian esittelyssä siteeraamastani Ezra Zubrowin kommentista
tehdyksi mukaelmaksi:

If archaeological museum exhibitions will continue to exist, they will exist through cyber
archaeology. It is in cyberarchaeology where the interesting issues of ancient history actually
come to life, and stay alive.
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LIITE 1

TERMISTÖ

Affordanssi Affordanssilla tarkoitan tässä työssä digitaalisen keinoympäristön koostaviin ele-
mentteihin (esim. esineisiin, kiinteisiin rakenteisiin ja eläviin olentoihin) määriteltyjä/lii-
tettyjä/ohjelmoituja piirteitä jotkä määrittävät kunkin elementin ominaisuuksia, sallien
esimerkiksi tietoisen vuorovaikutuksen ja toiminnan.

Autenttinen Käytän termiä autenttinen tässä työssä lähinnä autenttisten digitaalisten mallien
yhteydessä, autenttiseen malliin liittyy tai on liitettävissä ominaisuuksia (affordansseja)
jotka perustelevat sen oikeellisuutta tai aitoutta. Ks. myös paradata.

Avatar Sanskr. avatara tarkoittaa inkarnaatiota. Avattarella tarkoitan tässä työssä käyttäjää
edustavaa hahmoa digitaalisissa keinoympäristöissä. Käytän avattaresta suomenkielistä
taivutusmallia, taipuen siis vastaavasti kuin “kuningatar”, esim. avattaren, avatarta, avat-
tareen.265

CAAD Lyhenne sanoista Computer Aided Architectural Design, viittaa arkkitehtuurisuunnitte-
lussa käytettäviin kaksi- tai kolmiulotteisiin rakennus- ja tilasuunnittelun ohjelmistoihin.

CAD Lyhenne sanoista Computer Aided Design, viittaa insinöörisuunnittelussa käytettäviin
kaksi- tai kolmiulotteisiin suunnittelun, piirtämisen, analyysin, mallinnuksen ja optimoinnin
ohjelmistoihin.

Dataintensiivisyys Dataintensiivisyys viittaa tässä työssä lähinnä hajautuneiden ja suurten digi-
taalisten (yleensä verkotettujen tietokantojen muodossa olevien) aineistojen hyödyntämi-
seen ja hallinnointiin. Termi big data on saman sukuinen, joskin sitä käytetään enemmän
jäsentymättömien aineistojen yhteydessä.

Digitaalisesti lisätty havaintoympäristö Engl. augmented reality (josta melko yleisessä käytös-
sä on käännös “lisätty todellisuus”), viittaa digitaalisen informaation lisäämiseen ihmisen
(yleensä visuaaliseen tai auditiiviseen) havaintoympäristöön ja/tai siinä näkyviin objektei-
hin. Pyrin tässä työssä käyttämään sijalla termiä digitaalisesti lisätty havaintoympäristö –
katso myös todellisuus.

Digitointi Digitointi tarkoittaa analogisessa muodossa olevan aineiston muuntamista digitaali-
seen muotoon.

e- Alkuperäisessä englanninkielisessä kontekstissaan e-etuliite tarkoittaa “elektronisessa muo-
dossa olevaa, erityisesti internetin yhteydessä” – esimerkiksi “e-mail”. Viime aikoina

265Kielikello 2/2009.



e-etuliitteen käyttö on siirtynyt jokseenkin sellaisenaan suomenkin kieleen, tarkoittamaan
melkein mitä ja miten tahansa tietokoneiden tai internetin kanssa tekemisissä olevaa –
hyvänä esimerkkinä viime vuosina kovasti yleistynyt tapa puhua “e-tieteistä”, jolla yleensä
halutaan esimerkiksi vihjata, että tieteenala saattaisi olla dataintensiivinen. Mielestäni e-
etuliite on (muodikkuudestaan huolimatta) paitsi ruma ja kömpelö anglismi, myös terminä
epätäsmällinen ja monitulkintainen, joten pyrin mahdollisuuksien mukaan korvaamaan
sen paremmin suomen kieleen sopivilla ilmaisuilla.

Fluoresenssi-ilmiö Fluoresenssi on ilmiö jossa aine emittoi aiemmin absorboimansa sähkömag-
neettisen säteilyn fotonina jolla on suurempi aallonpituus mutta matalampi energia. Tätä
käytetään esim. loistelampussa jossa putken sisäpinnan loisteaine muuttaa putken sisäl-
lä tehdyn ultraviolettivalon näkyväksi (“imee” ultraviolettivalon ja säteilee sen ulospäin
näkyvänä valona). Ilmiötä hyödynnetään myös materiaalianalyyseissä; koska eri aineet hei-
jastavat ja absorboivat säteilyä eri tavoin ja hyvin aineelle ominaisella tavalla, voidaan nämä
“spektraaliset sormenjäljet” etukäteen tuntemalla tunnistaa aine spektrikuvasta. Spektriana-
lysaattoreita löytyy kaikille aallonpituusalueille (infrapuna – näkyvä valo – ultravioletti –
röntgen).

Georeferointi Georeferointi tarkoittaa mallin kiinnittämistä maantieteellisiin koordinaatteihinsa,
niin että minkä tahansa yksittäisen kohteen koordinaatit ja siten myös sen sijainti luonnossa
saadaan selville.

Immersio Immersiolla tarkoitetaan tässä työssä digitaalisten keinoympäristöjen ominaisuutta,
joka kuvaa käyttäjän keinoympäristöön “uppoutumisen” astetta. Täydellisessä immersios-
sa käyttäjän läsnäolon tuntu kyseisessä ympäristössä vastaa täysin hänen kokemustaan
todellisesta ympäristöstä eli hänelle tulee tunne keinoympäristön sisälle siirtymisestä.

Kaksisuuntainen työnkulku Kaksisuuntaisella työnkululla tarkoitan mahdollisuutta siirtyä
työnkulussa (engl. workflow) sekä eteen- että taaksepäin; esimerkiksi tietystä rekonstruk-
tiosta tai simulaatiosta sen lähtömateriaalin ja siihen liittyvien valintojen yksityiskohtaiseen
tarkasteluun.

Kolmioverkko Kolmioverkolla tarkoitan tässä työssä lähinnä 3D-tietokonegrafiikassa käytettä-
vää kolmioverkkoa, joka luodaan laskemalla matemaattisesti kolmiulotteisen pistepilven
pisteistä mahdollisimman pieniä välejä, joiden välille piirretään kolmioita, joista muodos-
tetaan kolmioverkko. Kolmioverkko nopeuttaa huomattavasti graafista laskentaa, koska
kolmiot jakavat kärkipisteensä muiden kolmioiden kanssa, jolloin laskentaoperaatiot tarvit-
see tehdä vain kerran kärkipistettä kohden, eikä erikseen joka kolmiolle. Kolmioverkko
on yksi tyyppi monista grafiikassa käytettävistä vastaavista monikulmioverkoista, näistä
näkee suomenkin kielessä käytettävän englanninkielistä nimitystä mesh (tai jopa “meshi”),
pitäydyn itse suomenkielisessä esitystavassa “kolmioverkko” tai “monikulmioverkko”.



Kontingentti tilanne Kontingentti tilanne on tilanne johon sisältyy epävarmuuksia ja mahdolli-
suuksia, jotka tekevät lopputuloksen täysin varman ennustamisen mahdottomaksi.

Kuratointi Engl. curation, viittaa museologiassa yleisesti kokoelmanhallintaan, tässä työssä eri-
tyisesti digitaalinen kuratointi viittaa lisäksi arkeologisen datan tallentamisen, jäsentämisen
ja elinkaaren hallinnan järjestelmiin.

Kyber- Etuliite kyber- viittaa alunperin kybernetiikaksi kutsuttuun järjestelmien säätely- ja
viestintätapahtumia koskevaan tieteenalaan.266 Sittemmin sen käyttö paisui 1990-luvulla
tarkoittamaan melkein mitä tahansa tietokoneisiin ja erityisesti digitaalisiin keinoympä-
ristöihin liittyvää: nykyään jo pelkästään englannin kielestä löytyy yli 200 cyber-alkuista
sanayhdelmää,267 ja etuliitettä näkee melko vapaamielisesti viljeltävän jopa tutkijapiireis-
sä (esimerkiksi “kyberinfrastruktuuri”). New York Magazine kirjoitti vuonna 1996 tästä
cyber-etuliitteen käyttöasenteesta mielestäni hyvin sattuvasti: “Cyber is such a perfect
prefix. Because nobody has any idea what it means, it can be grafted onto any old word
to make it seem new, cool – and therefore strange, spooky”268. Pidän itse työssäni kyber-
etuliitteen käytön ehtona sitä, että termin on viitattava tavalla tai toisella kyberneettisiin
säätelyjärjestelmiin, esimerkiksi tutkielmalleni hyvin keskeisen käsitteen kyberarkeologian
tulkitsen tällaista hyvinkin edustavan.

Kyberarkeologia Kyberarkeologia-sanaa käytän tässä työssä Maurizio Forten tulkinnan mukai-
sesti – se voidaan toisin sanoen nähdä virtuaaliarkeologian laadullisena parannuksena ja
laajennuksena, jossa kiinnitetään erityistä huomiota mallien ja simulaatioiden tarkkuuteen,
toteutuksen läpinäkyvyyteen, validoitavaan autenttisuuteen ja vaihtoehtoisten näkökulmien
tarkastelun mahdollisuuksiin.

Lidar Lidar viittaa tässä työssä yleisesti sekä ilmasta että maasta operoitaviin laserskannereihin.
Termistä esiintyy monta hieman ristiriitaista tulkintaa, joissain yhteyksissä sen tulkitaan
tarkoittavan akronyymiä sanoista “Light Detection And Ranging” jolloin sitä näkee kirjoi-
tettavan varsin kirjavissa muodoissa kuten ”LIDAR”, ”LIDaR” tai”LiDAR”. Sekaannusta
aiheuttaa jossain määrin myös se, että maanmittauspuolella termillä tarkoitetaan ensisi-
jaisesti tietyn tyyppisiä ilmasta operoitavia laserskannereita. Itse pitäydyn tässä työssä
yksinkertaisessa lidar-muodossa ja Oxford English Dictionaryn tulkinnassa jossa termi on
alun perin sanojen light ja radar yhdistelmä.

Lisätty todellisuus Ks. digitaalisesti lisätty havaintoympäristö, ks. myös todellisuus.

266Wiener, N. 1948: Cybernetics; or, Control and communication in the animal and the machine. The Technology
Press: Paris.

267World wide words 2014, muutettu 22.12.2014. Cyberplague. [WWW-dokumentti]. <http://www.worldwi-
dewords.org/articles/cyber.htm>.

268New York Magazine 23.12.1996: “Cyber extra!”: 23.
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Läpinäkyvyys Engl. transparency, viittaa tässä työssä informaation yhteydessä ominaisuuteen,
joka mahdollistaa informaation tai mallin luomisessa käytetyn lähdemateriaalin, metadatan
ja paradatan helpon saatavuuden esim. validointia varten.

Monikulmioverkko Ks. kolmioverkko.

Paradata Paradata tarkoittaa ymmärryksen ja tulkinnan prosesseihin liittyvää metatietoa, esi-
merkiksi kuvauksia ja kommentteja aineiston tulkintaan liittyvistä valinnoista tai metodo-
logisista premisseistä.

RFID-tunniste RFID (Radio-frequency identification) on tekniikka jolla voidaan välittää infor-
maatiota langattomasti sähkömagneettisen kentän välityksellä, käyttäen pieniä tunnistesiru-
ja joita voidaan kiinnittää esimerkiksi esineisiin tai paikkoihin.

Rikas mediasisältö Tässä työssä rikkaalla mediasisällöllä tarkoitetaan mediasisältökokonai-
suutta joka voi sisältää esimerkiksi kuvaa, ääntä, videota, 3D-sisältöjä, ja joka sisältää
vuorovaikutteisen komponentin. Rikas mediasisältö voi myös olla verkottunutta ja hajautet-
tua.

Teleimmersiiviisyys Immersion muoto, jossa käyttäjä toimii virtuaaliympäristössä etäyhteyden
kautta, esimerkiksi kokonaan toisesta kaupungista tai jopa maasta käsin.

Todellisuus Digitaalisten keinoympäristöjen yhteydessä näkee usein puhuttavan esimerkiksi “ky-
bertodellisuudesta”, “virtuaalitodellisuudesta” tai “lisätystä todellisuudesta”. Pidän tällaista
nykykontekstissa epätäsmällisenä ja naiivina termin käyttönä – esimerkiksi usein käytetty
“virtuaalitodellisuus” on nykysovelluksia ajatellen hyvin kaukana mistään todellisuutta
muistuttavastakaan. Tällä en tarkoita sanoa, etteikö jotain aidosti virtuaalitodellisuudeksi
kutsuttavaa voisi hyvinkin mahdollisesti voisi olla olemassa jo joidenkin vuosien kuluessa,
ainoastaan että nykysovellusten kohdalla termin käyttö on vähintäänkin harhaanjohtavaa.
Määrittelen työni digitaalisissa konteksteissa sanan virtuaalitodellisuus “sellaiseksi digitaa-
lisesti luoduksi immersiiviseksi ympäristöksi jonka immersiivisyys ja realistisuuden tuntu on
niin suuri, että käyttäjällä tai osallistujalla on vaikea erottaa sitä todellisesta ympäristöstä”.
Tämän arkeologinen relevanssi sekä museo- että tutkimuskontekstissa on ainakin vielä tois-
taiseksi kyseenalainen. Pyrinkin yleensä korvaamaan sanan “todellisuus” sanalla ympäristö,
esimerkiksi termin “virtuaalitodellisuus” joko digitaalisella keinoympäristöllä, digitaa-
lisesti simuloidulla ympäristöllä tai virtuaalisella havaintoympäristöllä, termin “lisätty
todellisuus” (augmented reality) puolestaan digitaalisesti lisätyllä havaintoympäristöllä.

Validointi Validoinnilla tarkoitan tässä työssä etupäässä prosessia jolla varmennetaan käsiteltä-
vän asian tieteellinen validius. Esimerkiksi, perustuuko arkeologisen visuaalisen mallin



tietty yksityiskohta hyvälaatuiseen tieteelliseen tutkimukseen, vai onko se lähtöisin vaik-
kapa mallin alihankkijana toimineen mainosalan graafikon mielikuvituksesta? Ks. Myös
läpinäkyvyys.

Virtuaalinen, virtuaali- Alunperin latinan sanasta virtus, tarkoittaen “hyveellistä” tai “miehe-
kästä”, “virtuaalinen” tai “virtuaali-” viittaa tässä tässä työssä tietojärjestelmien kontekstissa
johonkin mikä on olemassa vain simuloituna tai muuten vain ohjelmistotasolla. Useimmissa
tapauksissa missä “virtuaali”-etuliitettä nykyään käytetään, olisikin täsmällisempää korvata
se esimerkiksi ilmaisuilla “näennäis-”, “keino-” tai “simuloitu”. Käytän virtuaali-etuliitettä
etupäässä viitatessani fortelaiseen virtuaaliarkeologiaan digitaalisen arkeologian “lapsen-
kenkävaiheena” sekä (digitaaliseen) virtuaaliympäristöön termin “virtuaalitodellisuus”
sijasta.

Virtuaaliarkeologia Virtuaaliarkeologia-termiä käytän tässä työssä Maurizio Forten tulkinnan
mukaisesti, tarkoittamaan digitaalisen arkeologian haaraa joka painottuu luomaan ja tut-
kimaan visuaalisia, erityisesti digitaalisiin keinoympäristöihin sijoitettuja malleja, joiden
autenttisuuden “validointi” saattaa olla paljolti näennäisen fotorealismin varassa. Virtuaa-
liarkeologia on itsessään (yllä olevan “virtuaali-” määrittelyn mukaan) sinänsä käsitteenä
epätäsmällinen: arkeologia itsessäänhän ei ole simuloitua vaan käyttää vain visuaalista
simulaatiota työkalunaan. Pidän kuitenkin termiä hyväksyttävänä ja jopa (hiukan itsei-
ronisessa mielessä) kuvaavana sen viitatessa menneeseen “vau minkä näköinen malli”
-ajanjaksoon jossa termien käytön täsmällisyys saattoi olla enemmän sivuseikka. Ks. myös
kyberarkeologia.



LIITE 2
KYSELY MAAKUNTAMUSEOILLE
ESIHISTORIALLISEN TIEDON ESITTÄMISESTÄ

Laadin alla kuvatun kyselyn kartoittaakseni, miten esihistoriaa esitellään maakuntamuseoissamme
tällä hetkellä ja minkälaisia suunnitelmia museoilla on asian suhteen tulevaisuudessa.

Kysely tehtiin käyttäen Google Forms -lomaketta. Esitieto-osio toimi samalla johdanto-osiona,
sisältäen kyselyn esittelyn:

“Tämä kysely liittyy tutkimukseen 3D-teknologian museopedagogisesta hyödyntämisestä
arkeologisen tiedon ja materiaalin esittämisessä. Kysely on lähetetty kaikkiin maamme
maakuntamuseoihin. Museon nimi toimii vain kyselyteknisenä yksilöivänä tietona, nimiä ja
vastauksia ei yhdistetä tutkimuksessa mitenkään.”

Esitiedoissa pyydettiin kahta asiaa:

◦ museon täydellinen nimi

◦ yksinkertainen rasti ruutuun -valinta siitä haluaako vastaaja tiivistelmän kyselyn tuloksista.

Esihistorian esittely museossanne

Esihistorian esittely -osion johdanto:

“Tämän osion avulla pyrin kartoittamaan esihistorian esittelyn nykytilaa museoissa. Vas-
taamisen helpottamiseksi olen listannut kyselyyn yleisimpiä esittelytapoja monivalintana,
arvostaisin kuitenkin kovasti myös vapaamuotoista kuvaustasi!”

Osio sisälsi kaksi kysymyskenttää:

◦ “Millaisia esihistorian esittelytapoja museossanne käytetään?” rastituslomakkeen muodos-
sa. Vaihtoehdot olivat:

– Perusnäyttely

– Kiertonäyttely

– Pop up -näyttely

– Tapahtumat

– Työpajat

– Luennot

– Draamapedagogiikka

– (muu vaihtoehto, jota voi tarkentaa tekstikentällä)

◦ “Tässä voit kuvata vapaamuotoisesti esihistorian esittelyä museossanne” vapaamuotoisen
tekstilomakkeen muodossa.



Vuorovaikutus esineiden kanssa

Vuorovaikutus esineiden kanssa -osion johdanto:

“Tämän osion kautta pyrin selvittämään esineiden ja yleisön vuorovaikutussuhteen luonnetta.
Tässäkin olen vastaamisen helpottamiseksi käyttänyt monivalintaa, kuitenkin arvostaisin
myös vapaamuotoista kuvausta.”

Osio sisälsi kaksi kysymyskenttää:

◦ “Miten näyttelyssä on mahdollisuus koskea esineisiin?” rastituslomakkeen muodossa.
Vaihtoehdot olivat:

– Ei mahdollisuutta koskea

– Kaikki esineet ovat kosketeltavia

– Tietyt esineet ovat kosketeltavia

– Tietyistä esineistä on tehty kopio ”koskettelukappaleeksi”

– (muu vaihtoehto, jota voi tarkentaa tekstikentällä)

◦ “Voit tarkentaa edellistä kysymystä esineiden koskettamisesta, ja kuvata myös muita vuo-
rovaikuttamisen tapoja joita museossanne käytetään.” vapaamuotoisen tekstilomakkeen
muodossa.

Digitaaliteknologiset ratkaisut esihistoriallisen tiedon esittämisessä

Digitaaliteknologia-osion johdanto:

“Tässä osiossa pyrin kartoittamaan, miten museot nykyään hyödyntävät digitaaliteknologiaa
esihistoriallisen tiedon esittämisessä, sekä millaisia suunnitelmia museoilla on digitaalitek-
nologian hyödyntämisestä tulevaisuudessa.

Digitaaliteknologian hyödyntämiseksi voidaan tulkita mikä tahansa digitaaliteknologiaa
– esimerkiksi digitaalisia 3D-malleja, virtuaaliympäristöjä, robotiikkaa, vuorovaikutteisia
infopaneeleja, QR-koodeja tai NFC-tunnisteita – esityskokonaisuuden olennaisena osana
käyttävä toteutus.”

Osio sisälsi kaksi kysymyskenttää:

◦ “Oletteko hyödyntäneet digitaaliteknologisia ratkaisuja esihistoriallisen tiedon esittämi-
sessä?” vapaamuotoisen tekstilomakkeen muodossa.

◦ “Aiotteko tulevaisuudessa hyödyntää digiteknologiaa esihistoriallisen tiedon esittämiseen?
Jos, niin mitä ja miten?” vapaamuotoisen tekstilomakkeen muodossa.



LIITE 3
3D-SKANNAUKSEN PROSESSIKUVAUS

Alkuperäisenä tarkoituksenani oli tehdä 3D-mallinnokset 10 Keski-Suomesta löydetystä rauta-
kautisesta esineestä liitettäväksi osaksi näyttelysuunnitelmaa. Skannaus- ja mallinnosprosessi
toteutuikin, mutta sitä mukaa kun tutkielmani eteni ja mallinnokset alkoivat valmistua, kävi
selväksi ettei useimmilla tulisi olemaan juurikaan museaalista käyttöarvoa – edes suunnitelman
asteella. Projekti, jonkalaiseksi sitä voisi nimittää, oli kuitenkin mielenkiintoinen ja opettavainen:
se antoi tuntuman tämänhetkisen huippuskanneriksi luokitellun välineen käyttöön ja ominaisuuk-
siin, sen mahdollisuuksiin ja puutteisiin. Joten vaikka lopputuotteet eivät sellaisenaan päässe
aiottuun käyttöön, prosessilla itsellään on tiedollista arvoa joka ansaitsee tulla kirjatuksi ylös.

Esineet

Skannattavaksi valikoitui yhteensä kymmenen Keski-Suomen alueelta löytynyttä esinettä: prons-
siset linturiipus, kupurasolki ja kaksi rannerengasta, rautaiset kirves ja kaksi keihäänkärkeä sekä
kolme luun kappaletta, oletettavasti peräisin kammoista.269 Esineistä kupurasolki, keihäänkärjet ja
kirves olivat lainassa Keski-Suomen museon kokoelmista ja loput Kansallismuseon kokoelmista.

Skannattavien esineiden valitsemisessa käytin neljää kriteeriä:

paikallisuutta: Kaikki löydöt ovat Jämsän ja Kuhmoisten seuduilta, jonne näyttelyn tarinallinen
osuus keskittyy.

edustuksellisuutta: Esineet ovat hyvässä kunnossa ja kokonaisia, luun kappaleita lukuun ot-
tamatta, ja niiden ominaispiirteet ovat näkyvissä. Luunkappaleet ovat hyvin säilyneitä ja
niiden koristelut selvästi näkyvissä, millä perusteella ne on identifioitu kamman kappaleiksi.

erilaisia materiaaleja: Halusin tutkia, miten esineen materiaali vaikuttaa lopputuloksen laatuun.

esineiden muotoa: Yhtenäisissä kappaleissa skannaustulos on selkeästi parempi kuin sellaisissa,
joissa on useampia osia. Esimerkiksi ketjuriipusten muoto muuttuu objektia liikuteltaessa,
mikä vaikeuttaa yksittäisten kuvien yhteensovittamista.

Skanneri

Suoritin 3D-skannauksen Oulun yliopiston arkeologian laboratoriossa olevalla Breuckmann
smartSCAN 3D 2242-laitteella ja sitä ohjaavalla Windows-pohjaisella OPTOCAT-ohjelmistolla.
Skanneri on kuvioprojektiotyyppinen eli tuottaa kuvattavasta esineestä “onton” 3D-mallin.

269KM7854_8; KSM6453; KM7854_14; KM7854_15; KSM67_7; KSM688; KSM2215_785; KM33293_108;
KM33293_109; KM33293_110.



Skannaus ja mallinnosten prosessointi

Esineet olivat hyväkuntoisia eivätkä vaatineet suurempia valmisteluja ennen skannausta. Ainoas-
taan rautaesineiden kohdalla konservoinnissa käytetty vaha olisi aiheuttanut heijastuksia, joten
niiden poistamiseksi käytettiin kalkkipuuteria. Se teki esineen pinnasta mattamaisen kuitenkaan
peittämättä luonnollista pinnanmuotoa tai muuttamatta väriä.

Skannausprosessissa objekti asetellaan jalustalle mahdollisimman optimaaliseen asentoon,
jotta suurin osa skannattavasta pinta-alasta saadaan näkyviin. Vaikka skanneri näkee esineestä
vain pienen osan kerrallaan, voidaan alusta saada pyörimään pystyakselinsa ympäri (kuten vanhan
vinyylisoittimen levylautanen), säätäen kulloinkin kuvattavaa kulmaa tarkasti askelmoottorin
avulla. Näin ollen joidenkin pienten ja yksinkertaisen muotoisten esineiden koko pinnan skan-
naamiseksi riittää esineen asettaminen kahteen asentoon (yksi asento sivuja varten, toinen ylä-
ja alaosaa varten). Mutkikkaamman muotoisia esineitä joutuu asettelemaan jalustalle useissa
kulmissa.

Skannausprosessi, eritoten sen kesto ja lopputuloksen laatu, vaihteli suhteellisen paljon
esineestä riippuen. Pienet esineet eli toinen keihäänkärjistä, luun kappaleet ja linturiipus saa-
tiin skannattua automaattitoiminnolla, jolloin esineen asemointia alustalla ei tarvinnut muuttaa
skannauksen aikana. Tämä lyhensi käytettyä skannausaikaa sekä helpotti yksittäisten kuvien
liittämistä toisiinsa. Kirves oli haasteellisin kokonsa puolesta, sitä jouduttiin siirtämään useaan
otteeseen jotta jokainen kohta saatiin kuvattua. Kupurasoljen kohdalla taas soljen muoto vaikeutti
toimenpidettä: optimaalisten kuvakulmien löytäminen oli haasteellista. Lyhimmillään skannauk-
sesta valmiiseen mallinnokseen meni aikaa pari tuntia, olettaen ettei esinettä tarvinnut siirrellä
manuaalisesti skannauksen aikana eikä korjailtavia kohtia ollut kovin montaa.

Skannauksen jälkeen yksittäiset kuvat liitettiin toisiinsa valmiiksi 3D-malliksi. Objektin koko
ja muoto vaikuttivat lopputuloksen laatuun. Esimerkiksi luun kappaleet olivat pieniä ja niissä oli
kuviointeja sekä monta eritasoista kulmaa, josta syystä skanneri joutui ottamaan useampia kuvia
jotka menivät osittain päällekäin. Liitettäessä yhteen päällekkäiset kerrokset sumensivat kuvaa,
mikä muutti lopullista mallinnosta epätarkemmaksi. Vastaavasti esimerkiksi kirves ja linturiipus
olivat selkeärajaisempia kappaleita, joissa yksittäisten kuvien saumat ainoastaan kohtasivat,
joten lopputulos oli parempi. Kuvien näytöllä näkyvää kokoa pystyi muokkaamaan suhteellisen
vapaasti, mikä helpotti yksityiskohtien hahmottamista ja parantelua.

Koska esineet olivat osittain epätasaisia, ei skannerin tarkkuus riittänyt kuvaamaan jokaista
pientä kuoppaa ja kulmaa. Tämä näkyi valmiissa mallinnoksessa pieninä reikinä, joita pystyi
tiettyyn rajaan saakka täyttämään joko automaattisesti tai manuaalisesti. Täyttö sujui suhteellisen
helposti jos reiät olivat pieniä, mutta jos skannaustulos oli jäänyt jostakin kohtaa enemmän
vajaaksi, ei täyttö onnistunut joko ollenkaan tai ainakaan lopputulos ei ollut siisti. Ongelmaksi
muodostui skannausohjelmiston yritys tukkia reiät pikselimassalla, joka muodosti valmiiseen
mallinnokseen ison möykyn tasaisen reunasta reunaan ulottuvan pinnan sijaan.

Mallinnoksen työstöä hankaloitti paikka paikoin koneen keskeneräisyys työkaluna. Kaikissa



muokkaustyökaluissa ei ollut mahdollisuutta palata edelliseen näkymään, joten tekemäänsä
yksittäistä virhettä ei voinut korjata vaan koko muokkaus täytyi aloittaa uudelleen alusta. Koneen
käyttöohjeet olivat myös summittaiset, eikä teknistä tukea ollut saatavissa valmistajan puolelta
mistään, mikä osaltaan hidasti työskentelyä ja turhautti mieltä, kun jokainen toiminto piti käydä
kokeilun kautta läpi. Myös hiiren liikuteltavuus ja herkkyys vaikutti mallinnoksen työstämiseen;
liian jähmeällä hiirellä työskentely teki mallinnoksen ruudulla kääntelemisestä töksähtelevää,
minkä johdosta eritoten kuvien yhteenliittämisvaiheesta tuli hankalaa. Tilanne oli kuitenkin
helposti autettu vaihtamalla käyttöön parempi hiiri.

Ajallisesti kaikkien kymmenen esineen skannaaminen ja mallintaminen vei noin viikon, joka
tosin jakautui useammalle yksittäiselle päivälle. Työ oli siis suhteellisen hidasta, mihin vaikutti
eniten oma kokemattomuuteni. Opettelin skannerin käyttöä pitkin matkaa osittain yrityksen ja
erehdyksen kautta, mikä aiheutti välillä kaksi askelta eteen yksi taakse -ilmiön. Kokeneemmalta
käyttäjältä tämän esinemäärän skannaaminen tuskin veisi paria päivää pidempään.

Mallinnosten laatu

Kuten jo todettua, lopputuloksen laatuun vaikutti useampi seikka. Materiaalilla ei tuntunut,
ainakaan kyseisten esineiden kohdalla, olevan kovinkaan paljon merkitystä. Sekä luu, rauta
että kupari tuottivat lähtökohdallisesti yhtälaisen teknisen lopputuloksen, joskin kupariesineiden
pinnan värierot skannautuivat aavistuksen huonommin kuin esimerkiksi rautaesineiden tasaväriset
pinnat. Luun kappaleiden huokoinen “luumaisuus” sekä viiltokuvioinnit taas kärsivät häviten
valmiissa mallinnoksissa lähes kokonaan, mutta siihen ei ollut syynä materiaali vaan kappaleiden
pienuus ja hankalasti skannattavissa olevat kulmat. Kuparisissa rannekoruissa vastaavanlaiset
kuviot ovat hyvin näkyvissä, koska ne sijaitsevat tasaisessa kohdassa jonka skannaamiseen ei ole
tarvittu lukuista määrää yksittäisiä kuvia. Laadun kannalta oleellisin seikka tässä menetelmässä
onkin siis skannattujen kuvien määrä: mitä useampi sauma joudutaan liittämään yhteen, sitä
epätarkempi valmiista mallinnoksesta tulee.

Tekemäni mallinnokset ovat laadultaan kohtalaisia. Kuparikorut sekä rautaesineet ovat säilyt-
täneet autenttisuutensa suhteellisen hyvin, mutta yksityiskohdat jäävät niissäkin sameiksi. Luun
kappaleiden kohdalla taas on menetetty suuri osa alkuperäisestä ulkonäöstä, ja mm. tekstuuri
on käytännössä hävinnyt kokonaan. Suurin syy epätarkkuuksiin on skannerin teknologiassa,
joka asettaa rajoituksia skannattavan esineen muodolle ja pintarakenteelle. Esimerkiksi työssä-
ni mainittu PTM-kuvaustekniikka olisi todennäköisesti etenkin pintarakenteen tallentamisessa
ylivoimainen, koska se kuvaa esinettä eri valaistuskulmista, eliminoiden näin monet heijasta-
vuudesta, pinnanmuodosta ja jopa läpinäkyvyydestä koituvat kiusat. Myös skannattavat esineet
olivat osin haasteellisia tälle skannerityypille, arvelisin jonkin täysin tasavärisen ja sileäpintaisen
objektin skannautuvan paremmin.



Mallinnosten jatkokäyttö

Kuten jo kappaleen alussa totesin, eivät tekemäni mallinnokset sovellu museokäytössä kuin ehkä
digitaalisen entisöinnin pohjaksi. Osassa laatu on liian heikko, toisin sanoen objektin piirteet eivät
tule tarkasti esiin, eikä kuva näin ollen muistuta enää alkuperäistä esinettä. Laatuakin tärkeämpi
tekijä on mallinnosten käytettävyys, tai oikeammin sen puute. Koska koko näyttelysuunnitelman
ytimessä on ajatus esihistorian visualisoimisesta kontekstisidonnaisesti, en nähnyt tarkoituksen-
mukaiseksi laittaa näytteille mallinnoksia sellaisenaan, ilman mitään sitovia tekijöitä. Ollakseen
käyttökelpoisia, vaativat kuvat digitaalisen entisöinnin CAD-ohjelmalla, jolloin ne voi mallin-
taa kokonaiseen muotoonsa (esimerkiksi rakentamalla luunkappaleista kokonaisen kamman tai
liittämällä keihäänkärkeen varren).
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TIEDOSTOKUVAUKSET 3D-SKANNATUISTA MUINAISJÄÄNNÖKSISTÄ

Esineen lyhyt

kuvaus

Löytökohde MJ-tunnus SHA-1 summa

Keihäänkärki_A Kovala KSM688 6b7a9ca03894f32ffbdb13b97e3f478ca6a40e1d

Keihäänkärki_B Köykkä KSM2215_785 ec07441c324a2531ca957154b24e138d94926d3d

Rautakirves Kivismäki KSM67_7 eab484298b13390cb3b8778fc0f6266736cde2d5

Kupurasolki Finni KSM6453 46689adbb2f36e4fc223b71e55e05d278b145a87

Linturiipus Papinsaari KM7854_8 4f797660ec39994ffd7d940f5d0db397ca10e4ba

Luukampa_A Hiidenmäki KM33293_108 c45f16c298b1baa7e2b28d8ee7d337d7049aac5a

Luukampa_B Hiidenmäki KM33293_109 e64f703c15d12e020ccd67b989eaffda0c3c142f

Luukampa_C Hiidenmäki KM33293_110 75fcae84ee6e613e0dc42d24b17987906888033b

Rannerengas_A Papinsaari KM7854_14 4bafece6007de6553e92d7294cf332d6f2210c4f

Rannerengas_B Papinsaari KM7854_15 2da2ba18f0b643cca39f569f796d1cdb900b3514

Tiedostot ovat PLY-muotoa (Polygon File Format).

Tiedostonimet ovat muotoa “LyhytKuvaus.MJtunnus.ply”.
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Keskisuomalaista elämää rautakaudella Yleiskuvaus näyttelysuunnitelmasta

1. YLEISKUVAUS NÄYTTELYSUUNNITELMASTA

Keskisuomalaista elämää rautakaudella on museopedagoginen näyttelykokonaisuus,
jonka toteutuksessa on käytetty digitaalisen 3D-teknologian ja perinteisempien esitys-
tapojen yhdistelmää. Lisäksi mukana on toiminnallinen osa kokeellisen arkeologian
muodossa. Kokonaisuus on osa Keski-Suomen museon uusiutuvan perusnäyttelyn
näyttelysuunnitelmaa.

Keski-Suomen museo on kulttuurihistoriallinen museo, joka toimii Keski-Suomen alueen
maakuntamuseona sekä Jyväskylän kaupunginmuseona. Näyttelyiden lisäksi museo
harjoittaa alansa tutkimusta, tallentamista, opetusta ja huolehtii mm. rakennuskult-
tuurin ja kulttuuriympäristön tutkimisesta ja inventoinnista.1 Vuonna 2016 museossa
käynnistyy laaja-alainen remontti, jonka yhteydessä myös perusnäyttelyä uudistetaan.
Näyttelykokonaisuuden valmistelu on vielä tässä vaiheessa kesken mm. ratkaisematto-
mien tilakysymysten vuoksi, mutta ideoinnin ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittaminen
on aloitettu ja etenee eri toimijatahojen voimin. Esihistorian osuutta näyttelyssä on myös
tarkoitus uudistaa, joskaan tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa kuinka laajamittaisesta
uudistuksesta on kyse, ts. miten paljon tämänhetkisestä materiaalista ja toteutuksesta
siirtyy sellaisenaan osaksi seuraavaakin kokonaisuutta sekä minkä kokoisen tilaosuuden
esihistorian esittely valmiissa näyttelyssä saa. Riippumatta siitä mitä uuden kokonaisuu-
den reunaehdot loppujen lopuksi tulevat olemaan, on näyttelysuunnittelussa haluttu
lähteä liikkeelle mahdollisimman luovasti ja eri tyyppisiä ratkaisuja kokeillen. Tähän
tarpeeseen myös oma näyttelysuunnitelmani pyrkii antamaan toimivan vaihtoehdon.

Suunnitelmassani olen keskittynyt muokkaamaan arkeologisesta tiedosta museopedago-
gisesti toimivan näyttelyn, eli rakentamaan kiinnostavan ja informatiivisen tarinakoko-
naisuuden. Näyttelysuunnitelman yksityiskohtaisemmat tarinakäsikirjoitukset vaativat
kuitenkin käytössä olevien teknisten ratkaisujen yksityiskohtaista tuntemusta: koska
näyttelysuunnitelman toteuttaminen on useiden vuosien päässä, ja teknologinen kehitys
on sekä erittäin nopeaa että osin ennakoimatonta, on tämä näyttelysuunnitelmani lähin-
nä pohjaehdotus, joka on suunniteltu kehitettäväksi eteenpäin näiden yksityiskohtien
tasolla sitten kun se on ajankohtaisempaa. Näyttelyn toteuttamisresursseihin, kuten
budjettiin ja henkilökuntatarpeeseen, en ole myöskään voinut ottaa juuri kantaa, koska
niiden kartoittaminen tulee ajankohtaiseksi vasta kun museon yleinen suunnitelma
on valmis. Kuitenkin olen suunnitteluni lähtökohtana käyttänyt teknologioita ja ratkai-
suja joiden arvioin olevan vuosina 2017–18 realistisesti toteuttamiskelpoisia, ainakin
teknisellä tasolla.

1 Keski-Suomen museo 2014.
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Keskisuomalaista elämää rautakaudella Strategiat ja vaikuttavuustavoitteet

2. STRATEGIAT JA VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Näyttelysuunnitelmani on laadittu kahden erillisen strategisen määrittelyn pohjalta:
Jyväskylän kaupungin museopalveluilla on olemassa oma museopedagoginen strategia,
jota olen täydentänyt laatimillani arkeologian museostrategisilla vaikuttavuustavoitteilla.

2.1. Jyväskylän kaupungin museopalveluiden pedagoginen strategia vuoteen 2016

Työssäni museoiden perinteisen tehtäväkentän yhteydessä käsittelin yleisiä museope-
dagogisia ohjeistuksia. Niiden rinnalle voidaan laatia kaupunkien tai museoiden omia
strategioita. Jyväskylän kaupungin museopalvelut hahmottelee museopedagogisessa
strategiassaan pedagogisen visionsa seuraavasti:

Jyväskylän museot ovat elämysten, tunteiden, kokemuksellisen oppimisen ja yhdessä tekemi-
sen paikkoja, jonne eri ikäiset, fyysisiltä ja psyykkisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset asiakkaat
tuntevat itsensä tervetulleiksi kulttuuritaustastaan, uskonnosta, asuinpaikasta tai sosiaalises-
ta asemasta riippumatta. Jyväskylän museopalvelut mahdollistaa moniäänisen osallistumisen
kulttuuriin sekä tarjoaa kansalaisille toimintakentän vaikuttaa yhteisössään kulttuurin kaut-
ta. Museot tukevat yksilön elinikäistä oppimista ja tarjoavat opiskeluun välineitä ajasta ja
paikasta riippumatta.

Strategia mukailee Pedaali ry.:n antamaa ohjeistusta ja on muutenkin hyvin yleinen,
jättäen varsinaiselle toteuttamiselle paljon liikkumavaraa. Pyrin toteuttamaan näyttely-
suunnitelmani tämän pedagogisen vision hengessä.

2.2. Arkeologian yleiset museostrategiset vaikuttavuustavoitteet

Arkeologian museostrategiset vaikuttavuustavoitteet pohjautuvat tekemääni katsauk-
seen museoalan ja arkeologian haasteista ja muutostrendeistä. Niitä ei ole tarkoitettu
sellaisenaan noudatettavaksi, vaan yhdistettäväksi mahdollisiin voimassa oleviin stra-
tegioihin, pohjaksi kohdekokonaisuuden strategisia laatu- ja vaikuttavuustavoitteita
luotaessa.

Olen jäsentänyt tavoitteet kahdeksaan osioon, jotka ovat yhteistyö, teknologiat ja käy-
tännöt, laatuperiaatteet, muinaisjäännösten suojelu, rahoitus, julkisuuskuva ja näyttely.
Tavoitteiden koostamisperusteet löytyvät asiaa koskevasta työstäni.2

2.2.1. Yhteistyö

Kaikessa digitoinnin, digitaalisten aineistojen kokoelmahallinnan, virtuaaliympäristöjen
ja niiden esitystapojen suunnittelussa ja toteutuksessa kehitetään mahdollisuuksien

2 Kivioja 2014b.
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mukaan instituutioiden välistä yhteistyötä. Monimutkaisia teknisiä ratkaisuja ja/tai
muuten laaja-alaista osaamista vaativissa hankkeissa käytetään aina poikkiammatillisia
tiimejä ja pyritään sekä kansalliseen että kansainväliseen yhteistyöhön. Arkeologian
sekä museoalan että tiedealan toimijat pyrkivät tekemään aktiivista yhteistyötä, sopien
erityisesti laatuperiaatteisiin liittyvistä tarpeista kuten meta- ja paradatan sisällyttämi-
sestä digitaalisiin aineistoihin sekä näihin liittyvien standardien noudattamisesta, ja
tarpeen mukaan standardien edelleen kehittämisestä.

2.2.2. Teknologiat ja käytännöt

Teknologiat nähdään toisiaan täydentävinä mahdollisuuksien mukaan, ei toisiaan kor-
vaavina. Mahdollisuuksien mukaan suositaan avoimia ja standardinmukaisia tekno-
logioita ja käytäntöjä, ja niillä tuotettavan datan uudelleenkäytettävyyttä korostetaan.
Teknologisten ratkaisujen valinnassa korostetaan pitkän tähtäimen suunnittelua, ja suo-
sitaan kestäviä, avoimesti edelleen kehitettävissä olevia ratkaisuja. Yleisölle suunnatut
teknologiset ratkaisut ovat ajantasaisia ja yleisön odotuksia vastaavia. Kehitteillä ole-
via ja mahdollisesti kypsymättömiä teknologioita ja käytäntöjä hyödynnetään, mutta
harkitusti (esim. BYOD, crowdsourcing, sähköinen julkaiseminen, paikannuspalvelut,
luonnolliset käyttöliittymät, sähköiset arkistointi- ja konservointimenetelmät, digitaaliset
3D-esitystavat, virtuaaliympäristöt, digitaalisesti lisätyt ympäristöt).

2.2.3. Laatuperiaatteet

Näyttöön perustuva (evidence based) autenttisuus huomioidaan digitaalisten tuotanto-
ketjujen kaikissa vaiheissa. Tieteellisen läpinäkyvyyden varmistamiseksi riittävän meta-
ja paradatan sisällyttämistä pidetään keskeisenä kaikissa digitaalisissa rekonstruktioissa
ja simulaatioissa sekä niiden lähtöaineistoissa. Rekonstruktioiden ja simulaatioiden aika-
kausien esittämisessä ja esimerkiksi eläin- ja kasvihistoriallisissa näkökulmissa pyritään
historialliseen totuudenmukaisuuteen. Digitaalisten aineistojen luomisessa ja arkistoin-
nissa huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet ja mahdollisuuksien mukaan eri alueille
ominaiset erityisvaatimukset. Kaikessa digitaalisen visualisoinnin toteuttamisessa ja
edelleenkehittämisessä huomioidaan keskeisenä kohdeyleisöltä (museokävijät, arkeolo-
gian tutkijat, konservoijat) saatu palaute. Henkilökunnan monipuoliseen osaamiseen
kiinnitetään huomiota. Mitä tahansa digitaalista visualisointia arvioitaessa huomioidaan
ensisijaisena laatuperiaatteiden noudattaminen eikä visuaalinen näyttävyys.

2.2.4. Muinaisjäännösten suojelu

Kävijöitä, maakuntalaisia, maanomistajia sekä metallinilmaisinharrastajia osallistetaan
aktiivisesti muinaisjäännösten suojeluun. Arkeologian harrastajien potentiaalista roolia
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museoammattilaisten vapaaehtoisassistentteina tarkastellaan perusteellisesti ja laaja-
alaisesti, yhteisiä toimintakäytänteitä luoden. Tiedotusta muinaisjäännösten suojeluun
ja hoitoon liittyvistä laeista ja käytänteistä pidetään yllä monikanavaisesti (sähköinen
media, painettu media, luennot jne.).

2.2.5. Rahoitus

Museoiden taloudellinen tilanne tiedostetaan välillisesti myös arkeologiaa koskevana,
museoiden ollessa esihistoriallisen tiedon pääasiallinen esittelykanava kansalaisille. Ra-
hoituksen kohdentamista toimintaan mietitään kunkin museon oman toimintastrategian
kautta. Toiminnan painopistealueet ja rahoitus mietitään ja kartoitetaan huolella. Uusia
rahoituskanavia kartoitetaan ja luodaan aktiivisesti mm. kävijöiden kanssa solmittujen
suhteiden kautta. Joukkorahoitusta ja osallistavaa budjetointia pidetään uutuudestaan
huolimatta sekä vakavasti otettavina rahoitusväylinä että tapoina kohdentaa jo olemassa
olevat varat asiakkaita parhaiten palveleviin toimintoihin. Museoiden keskinäisellä yh-
teistyöllä ja yhdistymisillä pyritään saavuttamaan sekä rahallisia säästöjä että toiminnan
laadun paranemista. Yhteistyön, verkostoitumisen ja kumppanuuksien mahdollisuuksia
yhteiskunnan muiden toimijoiden, niin valtiollisten, kunnallisten kuin yksityistenkin
kanssa selvitetään innovatiivisessa ja ennakkoluulottomassa hengessä.

2.2.6. Julkisuuskuva

Museot näyttäytyvät aktiivisina kansalaistoimijoina ottaen kantaa myös yhteiskunnal-
lisiin kysymyksiin. Laadukkaiden ja kiinnostavien näyttelyiden sekä avoimen ja osal-
listavan yleisötyön kautta saadaan positiivista julkisuutta, joka tuo mukanaan uusia
kävijöitä sekä toiminnan paikkoja niille, jotka haluavat sitoutua ja vaikuttaa omalla työ-
panoksellaan. Museon positiivinen julkisuuskuva tuo välillisesti hyvää julkisuutta myös
arkeologialle esimerkiksi taitavasti toteutetun näyttelyn tai aktiivisen muinaisjäännösten
suojelun muodossa ja kautta.

2.2.7. Näyttely

Hyvä arkeologinen näyttely on esteetön, helposti katsottava ja lähestyttävä. Se näyttää
hyvältä ja tarjoaa elämyksiä. Sen teknologiset ratkaisut ovat ajantasaisia, esteettömiä ja
helposti käytettäviä. Se perustelee olemassaolonsa tarjoten jotain, mitä ei muilla keinoilla
kyetä tarjoamaan. Se tarjoaa yhteisiä kokemuksia perheille ja ryhmille, innostaa kävijöitä
aktiivisuuteen ja pitkäaikaisten kävijäsuhteiden luomiseen. Se kehittää esihistoriallisen
elämän hahmottamista, herättää kiinnostusta sitä kohtaan ja kannustaa esihistorian
tulkintojen kriittiseen tarkasteluun. Se tekee arkeologian osa-alueita monipuolisesti
tunnetuksi.
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2.3. Keskisuomalaista elämää rautakaudella -näyttelyn vaikuttavuus- ja laatutavoit-
teet

Olen tätä näyttelysuunnitelmaa varten tehnyt laajemman näyttelyn vaikuttavuus- ja laa-
tutavoitteita koskevan kuvauksen, yhdistämällä edellä kuvattuihin näyttelyä koskeviin
vaikuttavuustavoitteisiin keskeisiä määrittelyitä Jyväskylän kaupungin museopalve-
luiden pedagogisesta strategiasta. Olen näin koettanut kirjoittaa auki ne strategiset
periaatteet joiden pohjalta olen tätä näyttelysuunnitelmaa koostanut.

Hyvän näyttelyn tulee olla:

Hyvältä näyttävä ja huomion kiinnittävä: Näyttelyn tulee olla selkeästi esillä, ettei kä-
vijä vahingossa kävele sen ohi. Esitettävien esineiden ja asioiden paikkojen ja asette-
lun pitää olla tarkoin harkittu, jotta kokonaisuus on kävijän silmissä tasapainoinen
eikä muistuta sekaisin olevaa varastohuonetta.

Esteetön ja helposti katsottava: Näyttelyn tulee olla rakennettu siten, että sitä on help-
poa ja turvallista tarkastella mahdollisimman monesta kulmasta. Valaistuksen
pitää olla riittävä ja kohdistua oleellisiin kohteisiin. Esteettömyyttä voidaan lisätä
paitsi rakenteilla, myös teknologian avulla esimerkiksi luomalla omia sisältöjä
liikunta- ja aistirajoitteisille henkilöille.

Elämyksiä tarjoava: Yhtäältä elämykset voivat puhtaasti palvella vain ihmisen luon-
taista tarvetta kokea jotakin tunnepitoista, olla esimerkiksi piristäviä, huvittavia,
jännittäviä tai rentouttavia kokemuksia tavallisen arjen sekaan, ja niillä on itseisar-
vo sellaisenaan. Hyvässä näyttelyssä elämys on kuitenkin myös väline, jonka kautta
tapahtuu jonkinasteista informaalia oppimista ja/tai mielenkiinnon heräämistä
käsiteltävää aihetta kohtaan.

Helppokäyttöinen: Teknologisten ja teknisten ratkaisujen tulee olla niin helppokäyttöi-
siä ja/tai yksinkertaisilla käyttöohjeilla varustettuja, että normaalijärkinen katsoja
osaa toimia laitteiden kanssa ilman henkilökunnan apua. Laitteet ovat työkalu-
ja ja apuvälineitä – ne eivät saa varastaa liikaa huomiota näyttelyn varsinaiselta
sisällöltä.

Helposti lähestyttävä: Näyttelyn tulee olla riittävän selkeä, helposti katsottavissa, koet-
tavissa ja kokeiltavissa, jotta kävijä haluaa tutustua siihen läheltä. Teknologia
museokontekstissa on hyvä renki mutta huono isäntä. Toisin sanoen minkälaisen
tahansa teknologian käytön ensisijainen tarkoitus on tehostaa välitettävää viestiä,
ei itsessään muodostua koko näyttelyn pääviestiksi.
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Teknologisesti ajantasainen: Käytettyä teknologiaa pitää uusia ja päivittää riittävän
usein, jotta se palvelee tarkoitustaan ja vastaa käyttäjien odotuksia. Myös teknolo-
gisen suunnitelman tulee olla ajantasainen ja riittävän usein päivitetty.

Olemassaolonsa perusteleva: Näyttelysuunnittelussa tulee hyvin tarkasti pohtia, mitä
halutaan esittää ja miksi, sekä minkälaisia vaikutuksia näyttelyllä toivotaan olevan
katsojaan. Fyysisen näyttelyn tulee aina tarjota jotakin, mitä muulla keinoilla ei
kyetä tarjoamaan; toisin sanoen kävijälle tulee antaa hyvä motiivi jalkautua paikan
päälle sen sijaan, että esimerkiksi katsoisi museon sähköisiä tarjoomuksia kotona
tietokoneeltaan.

Yhteisiä kokemuksia tarjoava: Museot joutuvat väkisinkin kilpailuasetelmaan mui-
den perheille ja kaveriporukoille ajanvietettä, elämyksiä ja kokemuksia tarjoavien
käyntikohteiden kanssa. Siksi niiden tulee jatkossa(kin) tarjota nautittavia, jän-
nittäviä ja stimuloivia kokemuksia koko perheen yhteistä vapaa-aikaa silmällä
pitäen.

Kävijöitä aktiivisuuteen innostava: Kävijät nähdään voimavaroina ja yhteistyökump-
paneina, jotka otetaan mukaan museotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Pitkäaikaisia kävijäsuhteita kehittävä: Museon ja yleisön aktiivisen yhteistoiminnan
kautta luodaan pitkäaikaisia kävijäsuhteita, jotka ovat elinehto museoiden kehit-
tymisen ja sitä myöten pystyssä pysymisen kannalta. Sitoutuneet kävijät kokevat
museon “omakseen” ja haluavat olla myötävaikuttamassa sen elinkelpoisuuteen –
yhtenä esimerkkinä tästä on joukkorahoitus, jolla tullee tulevaisuudessa olemaan
entistä suurempi merkitys museoiden talouden tasapainottajana ja osittaisena
ylläpitäjänä.

Esihistoriallisen elämän hahmottamista kehittävä: Näyttelyn tulee kasvattaa ymmär-
rystä esihistoriallisesta elämästä ja sen reunaehdoista; sitä kautta luodaan yhteys
muinaisiin ihmisiin ja tullaan itse tietoisiksi omasta roolista sukupolvien ketjussa.

Esihistorian tulkintojen kriittiseen tarkasteluun kannustava: Kehittää katsojan kykyä
kysyä, miten näyttelyssä esillä oleviin tulkintoihin on päädytty? Onko muita tul-
kintavaihtoehtoja? Kävijän tulee halutessaan olla mahdollista tarkastella tutkimus-
prosessin kaikkia vaiheita avoimesti. Näyttelyn tulisi myös herättää kiinnostus
osallistua kulttuuriperintöä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Muinaisjäännösten suojelun merkityksen ymmärrystä edistävä: Näyttelyn tulee vah-
vistaa katsojan kykyä tunnistaa ja arvottaa muinaisjäännöksiä nykyajassa. Sen tulisi
tarjota oivallus siitä, että muinaisjäännökset ovat osa kansakunnan kollektiivista
muistia ja joiden suojeleminen osaltaan ylläpitää tätä muistivarastoa.
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Suomen ja Keski-Suomen rautakausitietoisuutta välittävä: Tavoite määräytyy osittain
maakuntamuseon roolista oman alueensa kulttuuriperinnön tallentajana ja esittä-
jänä. Keski-Suomen rautakauden kuva on täydentynyt muutaman viime vuoden
aikana oleellisesti, joten uusimpien tulkintojen esitteleminen kuuluu maakunta-
museon tehtävänkuvaan.

Kotiseudun kulttuuriperintökiinnostuksen herättäjä: Pyrkimyksenä on lisätä oman
kotiseudun arvostusta: Keski-Suomessa on ollut elämää ja ihmisiä jo tuhansien
vuosien ajan ja he ovat jättäneet merkkejä itsestään. Miten minä suhtaudun näi-
hin merkkeihin, kulttuuriperintöön, ja voisinko omalla toiminnallani edesauttaa
niiden säilymistä myös tuleville keskisuomalaisille, jotta hekin voisivat tutustua
kotiseutunsa menneisyyteen ja tuntea olevansa osia pitkässä historiallisessa ket-
jussa?

Arkeologian tieteenalan tunnetuksi tekijä: Arkeologia on Suomessa pieni tieteenala,
jonka luonteesta, laajuudesta ja tutkimusmenetelmistä ei kävijällä välttämättä ole
kovin kattavaa kuvaa. Esittelemällä arkeologian työkenttää kiinnostavalla ja havain-
nollisella tavalla, saadaan täytettyä tiedollisia aukkoja sekä nostettua tieteenalan
profiilia. Teknologioiden kehittyminen on tuonut ja tulee vielä tuomaan muutoksia
arkeologiseen tutkimukseen uusien työkalujen muodossa. Näiden menetelmien
esitteleminen on niin ikään osa tieteenalan tunnetuksi tekemistä sekä profiilin
nostamista.
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3. NÄYTTELYSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

3.1. Näyttelyn aihe

Näyttelysuunnitelmani aihe on Keski-Suomen rautakausi: minkälaista oli elämä maa-
kunnassa noin 1200 vuotta sitten? Rautakausi ajanjaksona tarjoaa kiinnostavat visuali-
soimismahdollisuudet: vaikka Keski-Suomen rautakauden systemaattinen tutkimus ja
sitä myöten tieto on toistaiseksi ollut suhteellisen vähäistä, löytyy varsinkin Jämsän ja
Kuhmoisten alueelta niin kiinteitä muinaisjäännöksiä kuin irtolöytöjäkin, joiden kautta
rakentaa mielekäs museopedagoginen kokonaisuus. Metallinilmaisinharrastajien teke-
mien löytöjen myötä rautakausi on myös noussut uutisotsikoihin Keski-Suomessakin,
joten ilmassa on jo valmiiksi kiinnostusta aiheeseen. Se kannattaa hyödyntää tarjoamalla
näyttelyn kautta lisämateriaalia kävijöiden oman tiedonkäsittelyprosessin tueksi.

3.2. Näyttelyn tekninen ja teknologinen toteutus

Näyttely hyödyntää nykyaikaisen digitaaliteknologian mahdollisuuksia sekä itsenäi-
sinä toteutuksina että yhdistämällä niitä perinteisempiin näyttelytekniikoihin (kuten
esineiden sijoittaminen vitriineihin ja seinille).

Yleisperiaatteena on, että kaikki näyttelyyn sisältyvä teksti- ja kuvamateriaali on digi-
taalisessa muodossa, joustavan muokkaamisen ja helpon edelleen kehittämisen mahdol-
listamiseksi. Digitaalinen materiaali voi olla luonteeltaan kaksiulotteista (esim. teksti-
materiaalit ja tavalliset valokuvat), kolmiulotteista (digitaaliset virtuaaliympäristöt) tai
tehty käytettäväksi digitaalisesti lisätyissä havaintoympäristöissä.

Näyttelyn sisällöstä melko suuri osa toteutetaan hyödyntäen digitaalisia kolmiulotteisia
virtuaaliympäristöjä, joissa näyttelyn teemat ja elementit on mahdollista asettaa elä-
vään tarinalliseen kontekstiin, käyttäen apuna muinaishistorian ja sen tutkimuksen
tarinallistamista sekä elementteihin liitettäviä vuorovaikutteisia affordansseja.

Virtuaaliympäristöt toteutetaan sopivan 3D-pelimoottorin avulla, jonka tulee tukea
“elokuvallisten” kokemusten luomista, monipuolisten vuorovaikutteisten affordanssien
liittämistä virtuaaliympäristön elementteihin sekä realistista fysiikkamallinnusta. Näin
toteutettavissa virtuaaliympäristöissä käytettävien tiedosto- ja tietokantamuotojen tulee
olla siinä määrin avoimia, että myöhempi siirrettävyys ei kärsi. Pelimoottorin tarkasta
valinnasta on mahdotonta tässä vaiheessa antaa tarkempia suosituksia alan erittäin
nopean kehityksen takia, valinnassa on kuitenkin hyvä suosia avointa toteutustapaa ja
helppokäyttöisyyttä.

Mikäli mahdollista, olisi suositeltavaa toteuttaa kaiken 3D-materiaalin luominen alusta
asti niin, että se on suoraan pelimoottorissa helposti käytettävässä muodossa, mah-
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dollisimman korkeaa hyödynnettävyyttä ja joustavaa uudelleenkäytettävyyttä silmällä
pitäen.

Edellisen lisäksi 3D-materiaalin luontiprosessin kaikissa vaiheissa olisi myös huomioita-
va tieteellisen läpinäkyvyyden vaatimukset: näyttelysuunnittelu on luova prosessi jossa
suunnittelija saa käyttää visioitaan ja mielikuvitustaan suhteellisen vapaasti, kunhan lop-
putulos vastaa asetettuja päämääriä. Arkeologisen aineiston käyttö näyttelymateriaalina
tarjoaa oivat mahdollisuudet luovalle työlle, lopputulos on kuitenkin lähtökohdalli-
sestikin tulkintaa ja rekonstruktiota siitä mitä on joskus saattanut olla. Etenkin kuva
on suuri mielikuvien välittäjä, ja liikkuva kolmiulotteinen kuva vielä enemmän, joten
suunniteltaessa visuaalista näyttelyä joka väistämättä sotkee faktaa ja fiktiota, on mietit-
tävä huolellisesti mitä materiaalia käyttää ja miten, jottei tule epähuomiossa johtaneeksi
katsojan mielikuvia väärään suuntaan. Meta- ja paradatan (lähtöolettamuksia, päätel-
miä ja valintoja koskevan tiedon) sisällyttäminen luontiprosessin kaikkiin vaiheisiin
mahdollistaa läpinäkyvyyden vaatimuksen toteutumisen. Virtuaaliympäristöissä niiden
esittäminen mahdollistuu luontevimmin affordanssien avulla.3

Jos muinaisjäännösten digitaalisia versiota on tarkoitus esitellä myös alkuperäisasussaan
(ei pelkästään digitaalisesti entisöitynä), olisi esineiden skannaamisessa kiinnitettävä
huomiota siihen, että pintatekstuuri tulee skannattua riittävän laadukkaasti myös tu-
levaisuuden korkearesoluutioisia sovelluksia ajatellen. Esimerkiksi RTI-menetelmä4

soveltuu tähän tarkoitukseen.

Näyttely sisältää myös kinesteettisiä elementtejä “arkeologian laboratoriossa” tehtävien
“kaivausten”, tutkimusten ja esineiden valmistuksen muodossa. Nämä saattavat vaatia
muinaisjäännösten replikoiden ja erilaisen teknologisen rekvisiitan valmistamista. Tämä
hoitunee molemmissa tapauksissa helpoimmin 3D-tulostusta hyväksi käyttäen.5

Laatimani näyttelysuunnitelma pohjaa siihen lähtöoletukseen, että se on aidosti toteutta-
miskelpoinen eikä ideaalisuunnitelma jossa kaikki kuumatkasta lähtien on mahdollista.
Kuitenkaan resurssit tai niiden puute eivät anna mahdollisuuksia tässä vaiheessa testata,
onko materiaali todellisuudessa hyödynnettävissä sellaisenaan vai vaatiiko se mahdolli-
sesti paljonkin muokkaamista. Niinpä näyttelyn vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista
olen voinut arvioida lähinnä suunnitelman sisältämien ajatusten ja niiden toimivuu-
den pohjalta. Jatkotyöstäminen tulevaisuudessa esimerkiksi pelisuunnitteluun erikois-
tuneiden toimijoiden kanssa voisi olla mielenkiintoista ja hyödyllistä kokonaisuuden
kannalta.
3 Kivioja 2014b: 4.4.6. Affordanssit.
4 Ks. Kivioja 2014b: 4.1.3. Heijastusperusteinen pintarakennekartoitus (PTM/RTI).
5 Kivioja 2014b: 4.4.1. 3D-työstö ja -tulostus.
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3.3. Näyttelyn teemajaottelu

Hyvä näyttely muodostaa ehjän kokonaisuuden, jossa on nähtävissä jonkinasteinen
draaman kaari samaan tapaan kuin hyvässä näytelmässä. Näyttely alkaa jostakin, siinä
on jotakin olennaista välissä ja se päättyy johonkin. Jonkinlainen punainen lanka jatkuu
läpi näyttelyn ja pitää sen eri osat kiinni toisissaan, näin kokonaisuudesta muodostuu
enemmän kuin vain irrallisten osiensa summa. Tämän näyttelysuunnitelman punaisena
lankana, tai oikeammin lankoina, toimivat arkeologinen tutkimusprosessi ja sen tuot-
tamat tulokset eli tämänhetkinen tieto Keski-Suomen rautakaudesta, sekä sen tiedon
välittäminen kiinnostavasti, nykyteknologiaa hyödyntäen.

Olen tätä silmällä pitänyt jäsentänyt näyttelyn neljään toisiaan seuraavaan yleisteemaan,
joita kutsun 1) autenttiseksi osioksi, 2) elämykselliseksi osioksi, 3) informatiiviseksi
osioksi ja 4) konkreettiseksi osioksi. Ajatuksena on, että vaikka näyttelyvierasta ei si-
nänsä estetä käymästä teemoja läpi mielivaltaisessa järjestyksessä, ne kuitenkin osittain
rakentuvat toistensa varaan:

Autenttinen osio pohjautuu pitkälle perinteiseen näyttelytekniikkaan eli aitoon mui-
naishistorialliseen esineistöön, joka on valikoitu huolella ja harkiten – tarkoitus
on korostaa laatua määrän sijaan. Lisäksi valittuja esineitä on tarkoitus käyttää
3D-mallien ja digitaalisten entisöintien muodossa myöhemmissä osioissa: esineen
näkeminen “luonnossa” auttaa kävijää havaitsemaan ne myös virtuaaliympäristön
elementteinä.

Elämyksellinen osio perustuu kokonaisuudessaan digitaalisiin virtuaaliympäristöihin.
Tämä osio koostuu elokuvamaisista pelimoottorilla toteutetuista tarinoista jotka on
sijoitettu aidoista Keski-Suomen maisemista mallinnettuihin maisemiin. Informa-
tiivinen osio toteutetaan kokonaan täysimmersiivisenä “nojatuolimatkana” päässä
pidettävän 3D-näyttölaitteen6 ja kuulokkeiden välityksellä.

Informatiivinen osio perustuu myös digitaalisiin virtuaaliympäristöihin, mutta kuu-
lokkeiden ja henkilökohtaisen 3D-näyttölaitteen sijaan käytössä on minikokoinen
CAVE7-tyyppinen toteutus, joka mahdollistaa myös rajatun yhdessä kokemisen.
Tässä osiossa kävijä voi halutessaan syventää aiemmin kokemaansa ja etsiä vaih-
toehtoisia näkökulmia.

Konkreettisessa osiossa palataan takaisin “maan pinnalle” ja saatetaan jopa mennä
hiukan pinnan allekin kaivuutöiden merkeissä. Tarkoitus on myös palata alku-

6 Kivioja 2014b: 4.4.3. 3D-näyttötekniikat.
7 Kivioja 2014b: 4.4.3. 3D-näyttötekniikat.
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lähteille, saada kosketuspintaa siihen mistä ja miten eri mallit, teoriat ja oletukset
ovat lähtöisin. Täältä voi myös saada mukaansa konkreettisen muiston käynnistä.

3.4. Näyttelyn tilavaatimukset

Näyttelytilojen suunnittelu riippuu niin monesta asiasta, että kuvaan tässä yhteydessä
lähinnä eri teemojen tilantarpeet ja niihin liittyvät riippuvaisuudet.

Yleisesti ottaen tilat tulisi olla suunniteltu esteettömyyden periaatteita noudattaen,
mikä tarkoittaa että kynnyksiä tai muita korotuksia ei ole ja oviaukot ovat riittävän
leveät esim. pyörätuolilla kulkemiseen. Vitriinit, työpöydät ja vastaavat on joko sijoitettu
lapsikävijälle sopivalle korkeudelle, tai niiden eteen saa korokkeen joka mahdollistaa
lähemmän tarkastelun.

Ensimmäinen teema vaatii käytännössä oman tilakokonaisuuden, koska siellä esitellään
autenttista rautakautista esineistöä. Ainakaan tilassa ei siis saisi olla mitään, mikä kovin
häiritsee rautakautista tunnelmaa.

Koska toinen teema pohjautuu kokonaan päässä pidettäviin immersiivisiin näyttölaittei-
siin, joita käyttäessä ei näe ulkomaailmasta mitään, tulisi tässä osiossa käyttäjille järjestää
mukava istumismahdollisuus – jo turvallisuussyistä. Tämä olisi hyvä sijoittaa ensim-
mäisen teeman tilan välittömään läheisyyteen, sillä kävijä ehkä virtuaalimatkan jälkeen
haluaa palata jonkin esineen äärelle. Jopa tilan jakaminen ensimmäisen teeman kanssa
on mahdollista jos se saadaan toteutettua hyvällä maulla, kulkemisen ja tunnelman
kärsimättä.

Kolmas teema pohjautuu useisiin minikokoisiin CAVE-tyyppisiin ympäristöihin, joita
kuvaan tarkemmin varsinaisessa näyttelysuunnitelmassa, kuitenkin sopiva koko yhdelle
tällaiselle lienee vaatesovituskopin luokkaa. Kävijän tulisi tässä pystyä tutustumaan
kaikessa rauhassa haluamiinsa asioihin, joten tällaisia miniCAVE-ympäristöjä tulee olla
riittävä määrä saatavilla. On oletettavaa, että etenkin pienet CAVE-ympäristöt halpene-
vat erittäin merkittävästi lähivuosina, ja pienellä koolla tavoitellaan kustannussäästöjen
lisäksi myös henkilökohtaista kokemusta korkeintaan perhe- tai lähipiirissä. Kuitenkin
CAVEt todennäköisesti tulevat säilymään merkittävänä kustannustekijänä. Koska CAVE-
tilojen ei tarvitse noudatella minkään tietyn aikakauden teemaa, ne voivatkin joko olla
yhteisiä museon kaikkien näyttelyteemojen kanssa (toimintaperiaate on sovellettavissa
perusnäyttelyn muihinkin osiin), tai yksittäisiä miniCAVEja voi olla myös siroteltuna
sopivin välein.

Neljäs teema sisältää arkeologian laboratorion rekonstruktion, joka vaatii taas kerran
kokonaan oman, sille varatun tilansa. Tila tulisi suunnitella siten, että kiertämisjärjestys
saadaan mahdollisimman vapaaksi.
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3.5. Näyttelyesineiden valinta

Esineistö koostetaan Keski-Suomen esinelöydöistä rajaten lukumäärä noin 7–14 kap-
paleeseen, koska näyttelyn pääpaino ei ole ns. vitriinitavarassa ja toisaalta esineistä on
kuitenkin tarjolla myös visuaalista informaatiota, joten liika materiaali voi aiheuttaa
runsaudenpulan ja informaatioähkyn. Lopulliset esinevalinnat voi tehdä vasta näyttely-
suunnitelman mahdollisessa konkretisoimisvaiheessa, mutta itse näkisin niiden edusta-
van erilaisia elämän osa-alueita, antaen laajan kuvan sen ajan toimintaolosuhteista sekä
sitoen ne Keskisuomalaista elämää rautakaudella -tarinaan.

Alla olevassa kuvassa näkyvät Oulun yliopiston kuvioprojektioskannerilla esimerkiksi
skannaamani 10 3D-mallia, jotka voivat sopia digitaalisen entisöinnin pohjamateriaaliksi,
suora näyttelykäyttö vaatinee kuitenkin parempilaatuisen skannauksen.

Esineistöä voi hyödyntää esimerkiksi asettamalla vitriineihin näytteille luukamman
paloja, kupurasolki, keihäänkärkiä, kirves ja toinen rannekoruista sekä linturiipus, mah-
dollisesti muiden Papinsaaren aarteeseen liittyvien korujen kanssa. Samat esineet voi-
daan sitten sisällyttää digitaalisesti entisöityinä Keskisuomalaista elämää rautakaudella-
tarinakokonaisuuteen mallintamalla ne osaksi kertomusta. Esimerkiksi keihäänkärjet
voidaan sijoittaa kyläelämän ja linnavuorten yhteyteen: seppä valmistaa kärkiä, joista
tehdään kokonaisia keihäitä käytettäväksi linnavuorella vartiota pidettäessä.
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4. NÄYTTELYSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Seuraavassa esittelen näyttelysuunnitelman varsinaisen sisällön. Suunnitelma sisältää
luonnehdinnan kunkin aihealueen esillepanosta, sekä näyttelytekstit (laatikoituna) osis-
sa joissa niitä on tarkoitus käyttää.

4.1. Yleistietoa Suomen rautakaudesta – formaali oppiminen

Aulatilassa ennen varsinaista näyttelyä on esillä muutamalla kuva- ja tekstiposterilla
toteutettu suppea yleisesittely Suomen rautakaudesta. Postereiden tarkoituksena on
antaa kävijälle pohjatietoa Suomen rautakaudesta sekä virittää tulevaan näyttelyyn. Pos-
tereiden kuvissa voi esiintyä myös niitä löytöjä, jotka ovat fyysisesti vitriineissä näyttelyn
puolella sekä esiintyvät myöhemmin virtuaalimatkojen yhteydessä.

Rautakausi Suomessa 500 eKr.–1300 jKr.
Rautakausi on nimensä mukaisesti uuden materiaalin, raudan, käyttöön oton aikakausi. Rau-
danvalmistustaito omaksuttiin maan eri osissa suunnilleen samanaikaisesti, joskin oppia siihen
lienee saatu eri tahoilta riippuen asukkaiden olemassa olevista kulttuuriyhteyksistä. Rautaisia
työkaluja ja aseita saattoi valmistaa kotimaisesta suo- ja järvimalmista, mikä ansiosta materiaali
oli helppo ottaa käyttöön joka puolella Suomea.
Raudan valmistus tapahtui ilmeisesti tarkoitusta varten rakennetussa uunissa, asumuksen
lähellä. Vaikka rautamäärät olivat hyvin pieniä ja kuonaa syntyi runsaasti, saatiin ahkeralla
työllä riittävästi materiaalia yksinkertaisten aseiden ja työkalujen valmistukseen.
Suomen rautakausi jaetaan ajanjaksoihin, joille ovat ominaisia tietyntyyppiset korut ja aseet.
Ajanjaksot on nimetty muualla Euroopassa käytettyjen nimitysten mukaisesti:

Esiroomalainen aika 500 eKr.–0

Roomalaisaika 0–400 jKr.

Kansainvaellusaika 400–575 jKr.

Merovingiaika 575–800 jKr.

Viikinkiaika 800–1025 jKr.

Ristiretkiaika 1025–1300 jKr.

Suurin osa rautakautisesta löytömateriaalista on peräisin haudoista. Myös joitakin asuinpaikkoja
on löydetty, mutta niiden määrä on toistaiseksi vähäinen.
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Jos museolla ei ole omaa BYOD-käytäntöä (Bring Your Own Device eli voi käyttää omaa
kännykkää, tablettia tms.) niin aulatilassa on hyvä tällöin olla ohjeistus laitteen alusta-
mista varten – jos esimerkiksi käyttö vaatii tietyn sovelluksen lataamista älypuhelimeen,
voi aulatilaan sijoittaa QR-koodilinkit tai vastaavat tätä varten.

4.2. Rautakauden esineistöä – autenttisuus

Varsinaisen näyttelyn ensimmäisessä pisteessä esitellään Keski-Suomesta löydettyjä rau-
takautisia esineitä. Aidot esineet, joita on noin 7–14 kappaletta, on sijoitettu esimerkiksi
vitriineihin tai seinille. Esineen läheltä löytyy näyttöruutu joka esittelee sen alkuperäistä,
kontekstisidonnaista käyttötarkoitusta digitaalisena animaationa. Samaiset esineet ovat
mukana myös Keskisuomalaista elämää rautakaudella–tarinakokonaisuudessa, josta
katsoja voi ne helposti tunnistaa.

Museonäyttelyiden perinteinen esittämisen tapa on ollut kulttuurien esitteleminen nime-
nomaan esineiden kautta, mikä on ymmärrettävä lähtökohta: ihmistä kiinnostaa aitous,
se että saa läheltä tarkastella jotakin, jota joku toinen ihminen on hyvin kauan aikaa
sitten pidellyt kädessään ja käyttänyt. Se on myös jotakin konkreettista, olemassa olevaa,
ei pelkästään kirjan sivuilta luettua ja siksi usein abstraktiksi jäävää tietoa. Ulottuvuus,
joka perinteisissä vitriininäyttelyissä jää usein vajavaiseksi, on esineen sitominen toi-
minnalliseen kontekstiinsa. Vaikka tietäisi mitä kirveellä tehdään, ei pelkkä näytteillä
oleva terä kerro, miten se on alunperin valmistettu, kauanko valmistuksessa on mennyt,
minkälainen varsi kirveessä on mahdollisesti ollut ja kuinka helppoa tai vaikeaa sillä
on saada kokonainen petäjä kaadettua. Kaiken tämän voi toki ilmaista näyttelytekstinä,
mutta useamman tekstin läpikahlaaminen muodostuu helposti puuduttavaksi. Siksi täs-
sä on sovellettu vanhaa sanontaa “kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” ja toteutettu
näyttelytekstit animaation muodossa. Animaatiot voi toteuttaa samalla pelimoottorilla
kuin myöhempien osien laajemmat virtuaaliympäristötkin.

Useimmiten aidot rautakautiset näyttelyesineet ovat vähintään “elämää nähneen” näköi-
siä, usein myös korroosion vaivaamia tai jopa roviopolton läpikäyneitä. Tässä yhteydessä
voidaan hyödyntää havaintoympäristön digitaalisen lisäyksen tekniikkaa esimerkiksi
siten, että kävijä voi halutessaan nähdä esineiden digitaalisesti entisöidyn version (tai
jopa useita hypoteettisia versiotulkintoja) katsomalla niitä “taikalasien” läpi: esinettä
katsotaan tällöin älypuhelimen tai taulutietokoneen kameranäytön kautta, jolloin laite
ohjelmistoineen tunnistaa esineen (hahmontunnistuksen ja paikannuksen avulla) ja
lisää digitaalisesti entisöidyn version näytössä näkyvän päälle. Tilassa voi olla joitakin
yhteiskäyttöön tarkoitettuja “laseja” saatavilla, minkä lisäksi taikalasisovelluksen voi
ladata omaan kännykkään tai taulutietokoneeseen.
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4.3. Keskisuomalaista elämää rautakaudella – elämyksellisyys

Seuraavassa pisteessä museovieras johdatetaan pelimoottorilla toteutettuihin digitaali-
siin 3D-virtuaaliympäristöihin, tutustumaan immersiivisesti eteläisen Keski-Suomen
rautakautisiin oloihin “elokuvallisten” tarinoiden kautta. Virtuaaliympäristöjen maise-
mat perustuvat aitoihin muinaisjäännösympäristöihin Jämsän ja Kuhmoisten seuduilta,
tai kohteiden jo hävittyä perusteltuun oletukseen siitä, miltä ne ovat rautakaudella näyt-
täneet. Ympäristöihin on sijoitettu ihmisiä ja tapahtumia, kuten esimerkiksi arkielämää
ruoanlaittoineen, hautajaisten valmistelua, linnavuorelle linnoituksen rakentamista jne.,
jotka yhdessä muodostavat tarinallisia kokonaisuuksia. Myös ympäristön flora ja fauna
on pyritty mallintamaan mahdollisimman autenttisesti. Museovieras itse on avattarensa
välityksellä keskellä tarinoita jotka virtuaaliympäristöön on käsikirjoitettu, kyeten tari-
nan etenemisestä huolimatta rajatusti osallistumaan ja vuorovaikuttamaan ihmisten ja
muun ympäristön kanssa. Kertojana ja oppaana voi toimia tietokoneen ohjaama opas-
avatar, joka johdattaa ja opastaa vierailijaa tapahtumien keskellä. Oleellista on myös
tavoittaa aidonoloiset tunteet ja tunnelmat: ihmiset eivät ole puhuvia robotteja, vaan
reagoivat kuhunkin tilanteeseen samalla tavoin kuin oikeassakin elämässä ihminen
reagoisi. Tällaisen tietokoneavusteisen animoinnin mahdollisuudet ovat aivan viime
vuosina kehittyneet valtavasti.

Teknisesti tarinat toteutetaan nojatuolimatkana: museovieras istuu nojatuolissa tai vas-
taavassa, immersiivinen kokemus välittyy päähän asetettavan, kolmiulotteisten virtu-
aaliympäristöjen näyttämiseen erityisesti suunnitellun näyttölaitteen8 ja kuulokkeiden
yhdistelmän kautta, navigointi virtuaaliympäristössä tapahtuu mahdollisimman luon-
nollisen, eleisiin pohjautuvan käyttöliittymän kautta.

Nojatuoleihin voidaan liittää sensorit, jotka ystävällisesti mutta päättäväisesti varmis-
tavat sen ettei kukaan jää liian pitkäksi aikaa virtuaalimaailmojen pyörteisiin ilman
taukoja – tällaisesta voi joillekin tulla sivuoireita kuten esimerkiksi päänsärkyä tai pahoin-
vointia. Sekä tuolien että näyttölaite-kuulokeyhdistelmän visuaalinen ulkoasu voidaan
tarvittaessa toteuttaa enemmän rautakauden henkeen sopivana, esimerkiksi näyttölaite-
kuulokeyhdistelmä jonkinlaisen kypärän muodossa (en ota tässä asiaan tarkempaa
kantaa, sillä nämä valinnat riippuvat paljon teknologisista reunaehdoista jotka eivät
kirjoittamisen aikaan ole kovin hyvin ennakoitavissa).

Esittelen seuraavassa yleisellä tasolla ne rautakautiset perusteemat, joiden pohjalle var-
sinaiset tarinakäsikirjoitukset voidaan rakentaa. Koska virtuaaliympäristöllinen tarinoit-
taminen on suhteellisen nuori ala joka etenee huimaa ja melko ennustamatonta vauhtia,
pidän parempana jättää sekä tarinakäsikirjoitusten tekemisen että vuorovaikutteisten

8 Kivioja 2014b: 4.4.3. 3D-näyttötekniikat.
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affordanssien määrittelyn ajankohtaan, jossa sekä teknologiset että museopoliittiset
reunaehdot ja mahdollisuudet ovat paremmin selvillä.

4.3.1. Erämaista kyliin

Pitkään ajateltiin, että Keski-Suomi oli rautakaudella pelkkää erämaata vailla pysyvää
asutusta. 2000-luvulla tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin muuttaneet tätä näkemystä
varsinkin eteläisen Keski-Suomen osalta: aina Jämsänjokilaaksoa myöten on ollut kiin-
teämpää asutusta jo 500-luvulla.9 Tämä voidaan päätellä useiden arkeologisten lähteiden
pohjalta: Keski-Suomesta on löydetty 12 rautakautista hautapaikkaa tai kalmistoa, joista
suurin osa sijaitsee Jämsän ja Kuhmoisten alueilla. Näiltä seuduilta on niin ikään löydet-
ty merkkejä asumuksista, mikä viittaa pysyvämpään asutukseen kuin eränkävijöiden
tilapäisiin sijoihin.10 Myös alueen kolme linnavuorta, toistaiseksi ainoat Keski-Suomesta
löydetyt, Kuhmoisten Päijälän Linnavuori ja Jämsän Pukinvuori sekä Linnasenmäki,
ovat tyypillisiä myöhäisen rautakauden pako- ja puolustusvarusteluita. Lisäksi Päijän-
teelle johtava Jämsänjoki tarjosi hyvän kulkureitin eri suunnilta tuleville kauppiaille,
joiden kohtaamis- ja kauttakulkupaikkana Jämsän seutu on luontevasti toiminut11.

Rautakaudella maassamme muodostuneet kulttuurialueet olivat suuressa määrin myös
heimoalueita ja esihistorian lopulla oli jo erotettavissa Länsi-Suomen, Hämeen ja Itä-
Suomen kulttuurialueet.12 Keski-Suomi oli rautakaudella osa Päijät-Hämeen kulttuuria
ja hämäläisten eränkäyntialuetta, jonne tehtiin pyyntimatkoja pitkienkin taipaleiden
takaa.13 Eränkävijöiden pienimuotoisia ja osittain tilapäisluonteisia pyyntiyhteisöjä on
ollut ympäri maakuntaa, mistä todisteena esimerkiksi Kinnulasta löydetty, rautakaudel-
le tyypillinen rengasketjukoristeinen muinaissuksi14, sekä tuluskivet, joita on löytynyt
yhteensä kahdeltatoista paikkakunnalta ympäri Keski-Suomea15. Väkiluku oli vähäinen,
koko maakunnassa on arveltu esihistoriallisen ajan lopulla 1300-luvulla eläneen noin
1000 henkeä16, joten rautakaudella luku on ollut tästäkin alhaisempi. Nuoremmalla rau-
takaudella isompia asutuskeskittymiä siis tuskin oli, mutta merovingiajalla ja varsinkin
viikinkiajalle tultaessa tilanne muuttui. Siinä missä eränkäynti oli aikaisemmin puhtaasti
elannon hankintaa, muuttui sen luonne nyt kaupalliseksi. Euroopassa turkistuotteiden
menekki oli suuri ja Itämeren kaupan ansiosta suomalaiset turkikset matkasivat ete-

9 Vanhatalo 2012: 6.
10 Kumpulainen et al. 2012: 55.
11 Vanhatalo 2012: 6.
12 Museovirasto 2014a.
13 Kumpulainen et al. 2012: 54.
14 KM 28257.
15 Vilkuna 1999: 64.
16 Vilkuna 1999: 66.
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lään edelleen myytäviksi.17 Yhteydet ulkomaille alkoivat hiljalleen muuttaa muitakin
elinolosuhteita. Aluksi tuotteiden tuottajat ja välittäjät matkustivat pitkiä matkoja koh-
datakseen jossakin puolivälissä, mutta kysynnän kasvaessa alkoi erämaiden liepeille
muodostua ensin pieniä kauppa-asemia, jotka kasvoivat vähitellen kyliksi. Pitäjät, jotka
taas koostuivat pienistä kyläyhteisöistä, ovat ainoa rautakaudelta tunnettu hallinnol-
linen organisaatiomuoto ja niillä oli sekä yhteiskunnallisia että oikeudellisia tehtäviä.
Eri pitäjien yhteistoiminta lienee ollut tilapäistä ja eri tilanteisiin sopeutuvaa. Yhteisö
valitsi keskuudestaan kuninkaan, joka toimi maakuntaa vastaavan alueen päällikkönä,
joukkojen johtajana. Kuninkaiden valta ei todennäköisesti kuitenkaan ole ollut kovin
suuri, vaan yhteiset asiat ratkaistiin käräjillä.18 Kylien olemassaolo voidaan päätellä
kalmistoista, sen aikaisista hautausmaista.

4.3.2. Hautaukset

Rautakautiset kalmistot sijaitsivat asutuksen lähellä, ja ilmeisesti jokaisella suvulla tai
talolla oli oma kalmistonsa. Hautatyypeissä tavataan niin poltto- kuin ruumishauto-
jakin, joille kaikille yhteistä on niiden esineellisyys. Vainajat haudattiin juhla-asuissa,
joihin naisilla kuului runsaasti koruja ja miehille vastaavasti aseita. Röykkiöt yleistyivät
Suomessa vallitsevaksi hautatyypiksi roomalaisajalla. Ne olivat kivestä ja maasta tai
pelkästään kivestä tehtyjä kumpareita, joihin ruumis tai sen poltetut jätteet on sijoitet-
tu. Kansainvaellus- ja merovingiajan taitteessa vallitsevaksi hautatyypiksi muodostui
polttokenttäkalmisto. Se saattaa olla hyvin laaja, tasaiseksi ladottu kivikkokenttä, johon
ruumisrovion jätteet on siroteltu. Kivikko voi olla tiukkaa ja useassa kerroksessa, joskus
taas kivet saattavat puuttua lähes kokonaan. Tällaisesta kalmistokentästä näkyy maan
päälle nykyisellään vain epämääräistä kivikkoa.19

Kuhmoisten Uotilansaaressa sijaitsevasta Rautsaarenkärjestä avautuu kaunis näköala
yli Päijänteen. Sen rannalle vei vuonna 1864 Kuhmoisten silloinen apupappi Albert
Lindbohm ulkomaalaiset vieraansa ihailemaan maaliskuista maisemaa. Kirjeessään
ystävälleen pappi ja kansantieteilijä H. A. Reinholmille Lindbohm kuvailee hienoa näky-
mää ja mainitsee myös niemellä olevat ihmisen rakentamat kiviröykkiöt. 1980-luvulla
kaksi näistä lapinraunioiksi kutsutuista röykkiöistä oli vielä paikoillaan, ja niiden lähei-
syydestä nykyaikaisen kummelin kupeesta löydettiin joukko rautakautisia esineitä mm.
miekan katkelma sekä vyön solki. Paikalla tehdyt kaivaukset paljastivat lisää rautakau-
tisia esineitä sekä palanutta luuta, joiden pohjalta voitiin päätellä Rautsaarenkärjessä
olleen viikinkiaikaisen polttokalmiston.20

17 Vilkuna 1999: 68-69.
18 Museovirasto 2014a.
19 Museovirasto 2014a.
20 Taavitsainen 1990: 217.
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Kiinteään asutukseen viittaa myös ns. Papinsaaren aarre, jonka löysi haudankaivaja
Kustaa Tanninen Kuhmoisten seurakunnan kirkkomaasta vuonna 1921. Hänen lapionsa
kilahti vajaan metrin syvyydessä oleviin pronssikoruihin, joita oli yhteensä 16 kappaletta.
Esineet olivat hyvin säilyneitä ja kaikin puolin edustavia merovongi- ja viikinkiajan
tuotteita. Miten nämä arvokkaat korut olivat maahan joutuneet? On arveltu, että kyseessä
on kätköpaikka, johon joku paikallinen asukas tai ohi kulkeva matkalainen olisi jättänyt
arvotavaransa turvaan, odottelemaan parempia aikoja. Kansan muistitiedon mukaan
Papinsaari oli pakanallinen palvontapaikka, eräänlainen uhrilehto jossa oli pyhiä puita,
joten ehkä korujen on arveltu olevan paremmassa tallessa pyhänä pidetyssä kohdassa,
johon ihminen ei herkästi kajoa.21

Kauppiaat, erämiehet ja muut matkaajat pääsivät kulkemaan Päijänteen vesireittiä pitkin,
sulaveden aikana veneillä ja talvisin hiihtäen. Matkattaessa Kuhmoisista vajaa neljäkym-
mentä kilometriä pohjoiseen tultiin Jämsän seudulle, mahdolliseen toiseen rautakautisen
Keski-Suomen asutuskeskittymään. Jämsästä on todettu kahdeksan kalmistoa, joista
Hiidenmäen polttokalmisto on kaikkein suurin ja pitkäikäisin. Sen käyttö on ilmeisesti
alkanut jo 500-luvulla eli kansainvaellusajalla jatkuen aina 1000-luvulle ristiretkiaikaan
saakka. Kalmiston sijainti jyrkällä kallionrinteellä on poikkeuksellinen, yleensä suoma-
laiset rautakauden polttokalmistot sijaitsevat tasaisemmilla ja matalammilla kallioilla
tai niiden läheisyydessä.22 Olisiko paikan hienolla sijainnilla lehtomaisella ja jyrkällä
kallionrinteellä joen tuntumassa ollut merkitystä kalmistoa perustettaessa? Vainajille
haluttiin ehkä tarjota maisemallisesti arvokas viimeinen leposija. Kaivauksissa löydettiin
runsaasti palanutta luuta, joka viittasi siihen että kalmistossa on noin sadan aikuisen
vainajan jäännökset. Vanajien mukaan hauta-antimiksi oli laitettu pääsääntöisesti koruja
ja luuesineitä, mutta löytöihin sisältyi myös hevoskaluja, kuten kuolaimia, sekä rauta-
veitsiä, nuolenkärkiä ja kourumainen kirveen terä. Hiidenmäen kalmistosta ei tavattu
yhtään aseita, mikä voi viitata myöhempien aikojen haudanryöstöihin tai siihen, että esi-
neet ovat murentuneet olemattomiin aikojen saatossa. Tai ehkä kalmistoon ei ole laitettu
aseita lainkaan.23 Ehkä on ajateltu, ettei vainajan tuonpuoleisessa tarvitse puolustautua
vaaroja vastaan.

4.3.3. Linnavuoret

Viikinkiajalla kaupankäynti oli vilkasta koko Pohjois-Euroopassa, mikä lisäsi levotto-
muuksia jotka johtivat silloin tällöin myös yhteenottoihin. Linnavuoret tarjosivat luon-
taisen paikan linnoitukselle, joka toimi hyökkäysten aikana ihmisten ja karjan suojau-
tumispaikkana. Niistä käsin pystyttiin johtamaan myös hyökkäystä, mikäli tarve vaati.

21 Suvanto 1965: 35–41.
22 Vanhatalo 2012: 25.
23 Vanhatalo 2012: 34–38.

Tiina Kivioja 20 / 30 Näyttelysuunnitelman pohjaehdotus



Keskisuomalaista elämää rautakaudella Näyttelysuunnitelman sisältö

Linnavuoret ovat sijainneet lähellä asutusta ja ne ovat luonnostaan korkeita ja jyrkkärin-
teisiä, vaikeapääsyisiä kallioita ja mäkiä, joilta on helppo havaita kulkijoiden liikkeet.
Yhdellä sivustalla on ollut kulkutie, jota myöten linnaan on päässyt suhteellisen tur-
vallisesti ja nopeasti kulkemaan. Ne ovat usein veden äärellä, josta venellä kulkijoiden
liikkeet on ollut helppo havaita jo kaukaa.24

Muinaislinnan perustuksena on todennäköisesti toiminut kivivalli, jonka päälle puinen
rintavarustus rakennettiin. Linnavuoren rinteiden puusto toimi luontaisena rakennusma-
teriaalina varustukselle. Pystyyn jätetty puusto olisi helpottanut vihollisen lähestymistä
sekä antanut heille mahdollisuuden ampua nuolia korkealta oksistosta käsin. Osa kaa-
detuista rungoista jätettiin esteeksi hyökkääjille. Portti oli linnakkeen tärkein ja toisaalta
haavoittuvin osa, joten sen rakentaminen kestäväksi oli erityisen tärkeää. Koska linnat
ovat olleet suuritöisiä rakentaa ja ylläpitää, on niitten arveltu olleen useamman pitäjän
yhteisiä hankkeita. Linnoissa ei ollut ympärivuotista asutusta, mutta ne ovat saattaneet
palvella yhteisinä hallintokeskuksina ja kokoontumispaikkoina.25

Kuhmoisten Päijälän Linnavuori, jota perimätiedon mukaan myös Suomutkan vuoreksi
kutsutaan26, sijaitsee erämaamaisemissa, Päijänteen rannalla vartioimassa kulkureit-
tiä järven suuntaan.27 Vielä 1800-luvun puolessa välissä oli käytössä Padasjoki-Jämsän
tie, joka mutkitteli Linnavuoren ohitse. Samainen tie on saattanut olla ratsupolkuna jo
keskiajalla, joten mahdollisesti se on ollut olemassa jo rautakauden lopulta saakka.28

Linnavuoren seinämät ovat jyrkkäreunaisia ja sen lakitasanne on noin 100 metriä hal-
kaisijaltaan. Loivemmalla länsirinteellä on noin 30 metrin matkalla 1,5-2 metriä leveä
kylmämuurattu kivivallin perustus, jonka päällä on ilmeisesti ollut puinen varustus.29

Vuorelta on tehty runsaasti löytöjä, mm. nuolen- ja keihäänkärkiä, erilaisia työkaluja
kuten kirveitä ja veitsiä, sekä monenlaisia pronssikoruja.30 Löytöjen pohjalta on voitu
todeta linnan olleen käytössä ristiretkiajalta varhaiselle keskiajalle, noin vuosien 1050 ja
1300 välillä. Noin 1100-luvun alkupuolella linna lienee palanut, ehkä jonkin yhteenoton
seurauksena, mutta se käyttöä kuitenkin jatkettu vielä senkin jälkeen.31

Jämsänkoskella sijaiseva Linnasenmäki, tai Linnasenvuori kuten paikalliset sitä kutsuvat,
on korkea, jyrkkärinteinen metsäinen kallio Jämsänjoen varressa. Sen tasaisella laella on
länsi-, etelä- ja itäsivuilla havaittavissa kehävallin lohkareista, keskikokoisista kivistä

24 Museovirasto 2014b.
25 Hyvärinen 1998: 19–21.
26 Appelgren 1891: 92.
27 Museovirasto 2014b.
28 Taavitsainen 1990: 17.
29 Museovirasto 2014b.
30 Taavitsainen 1990: 187–214.
31 Museovirasto 2014b.
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ja maakivistä koostuvia jäännöksiä 125 metrin matkalta. Mäen itä-kaakkoisrinne on
loivempaa ja kaakkoiskulmassa on havaittavissa porttiaukko, joten kulku linnoitukseen
on tapahtunut siltä puolelta.32 Löytöjä Linnasenmäeltä on niukasti, lähinnä palanutta
maata, hiiltä, sekä kvartsista tehtyjä työkaluja, mikä voi viitata paikan varhaisempaan
asutushistoriaan. Linnan varustusajankohdan arvellaan ajoittuvan rautakauden lopulle
tai keskiajan alkuun.33 1700-luvulla muistiin kirjatun tarinan mukaan Linnasenvuorta
olisi käytetty Nuijasodan aikana 1596-1597 puolustusvarusteluna puolalaisia hyökkääjiä
vastaan. Muurien rauniot oli vahvistettu puisilla varustuksilla, mikä tukee ajatusta sen
samantyyppisestä käytöstä myös aikaisempina aikoina.34

Pukinvuori Jämsän koillislaidalla nousee niinikään jyrkkärinteisenä ja metsäisenä. Laen
pohjoisreunalla on nähtävissä vallirakenteen pohjaa noin 17 metrin matkalta, muita
rakenteita ei ole säilynyt. Linnavuoren viereiseltä polulta löytyi vuonna 1985 miekan
ponsi, raudan kappaleita sekä pronssin pala. Miekan ponsi35 herätti kysymyksiä ul-
komuodollaan: sille ei löytynyt suoraa vastinetta muista maamme miekkalöydöistä.
Kyseisen tapaisia miekanponsia on todettu kuurilaisista löydöistä 1100-luvun lopulta
ja 1200-luvun alusta, joten Pukinvuoren löytö ajoittunee niille main. Samalla se antaa
viitteen linnavuoren käyttöajankohdasta.36

4.3.4. Arkielämää

Minkälaista ihmisten elämä rautakaudella sitten oli? Tarkkaa tietoa sen aikaisista elino-
loista ei ole, mutta ympäri Suomea tehtyjen tutkimusten pohjalta on pystytty rakenta-
maan kuvaa rautakauden lopun elämästä maassamme.

Asuminen ja kotitalous Kylät koostuivat muutaman asumuksen rykelmistä. Suomes-
sa on löydetty hyvin vähän jäänteitä rautakautisista taloista muualta kuin Ahvenanmaal-
ta, joten mitään yleispätevää ei voida talojen mallista ja koosta sanoa, mutta on kuitenkin
todennäköistä että muuallakin Suomessa on ollut käytössä samantapaisia rakennuksia.
Ahvenanmaalaiset rakennukset ovat olleet suorakaiteen muotoisia ja suuria, jopa yli 20
metriä pitkiä ja 6-7 metriä leveitä. Taloissa oli matalat kiviperustat ja seinät olivat paalu-
jen väliin tehtyä savella tiivistettyä oksapunosta tai halkaistuja puita. Sisäseinissä olivat
paalujen väliin tehtyä oksapunosta, jonka ulkopuolella oli kiviperustainen turveseinä.
Tulisija oli sijoitettu keskelle lattiaa.37

32 Museovirasto 2014b.
33 Vanhatalo 2012: 43.
34 Appelgren 1891: 94.
35 KM 24262.
36 Taavitsainen 1990: 235.
37 Huurre 1995: 173–174.
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Nuoremmalla rautakaudella yleistyivät lamasalvosrakenteiset hirsitalot, jotka niin ikään
tiivistettiin savella. Kiuasmainen tulisija oli nurkassa savun päästessä ulos katossa ole-
vasta räppänästä. Kattorakenteissa lienee käytetty olkea, turvetta, ruokoa, riukua tai
tuohta.38

Taloustavaroista yleisimpiä olivat karkeatekoiset, niukasti koristellut saviastiat, joita
käytettiin moneen tarkoitukseen. Merovingiajalla alettiin valmistaa myös hienompaa
ohutseinäistä keramiikkaa, ja viikinkiajalla pyöreäpohjaisia, matalia astioita. Rautakau-
den lopun tyyliin kuuluvat kukkaruukkua muistuttavat suuret saviruukut. Myös puuta
lienee käytetty laajalti erilaisten astioiden, kuten lusikoiden ja lautasten, valmistuk-
seen. Kuhmoisten Päijälän Linnavuoren löydöissä oli runsaasti kuparilevyjen palasia,
sekä kattiloiden korva- ja kahvaosia.39 Metalliastiat ovat siis olleet käytössä viimeis-
tään viikinkiajalla, mutta eivät ehkä jokapäiväisessä ruoanlaitossa vaan enemmänkin
ylellisyysesineinä jotka otettiin esiin vain tärkeiden tilanteiden yhteydessä. Puukko on
kuulunut jokaisen naisen ja miehen perusvarustukseen, se on toiminut yleisvälineenä
monissa arjen askareissa. Tuluskivet ja merovingiajalta lähtien tulusrauta yhdessä taulan
kanssa ovat olleet välttämättömiä tulenteon välineitä.40 Kirveitä on käytetty työkaluina
samaan tapaan kuin tänäkin päivänä. Jämsän Pälämäen kalmistosta on löydetty neljän
kirveen lisäksi sirppi, mikä viittaa viljan leikkaamisen, sekä pitempiteräinen viikate,
mitä lienee käytetty heinän niittoon.41 Päijälän Linnavuorelta on niin ikään runsaasti
erilaisia kirveitä, veitsiä sekä muita mm. puun työstöön tarkoitettuja työkaluja. Kerit-
simien kuuluminen löytömateriaaliiin kertoo lampaiden pidosta kotieläiminä; niistä
saatiin villaan vaatteiden tekoon sekä lihaa ruuaksi.42

Suurin osa rautakauden tarvekaluista tehtiin kotipiirissä omin tiedoin ja taidoin, mutta
oli kuitenkin tiettyjä tarpeita, jotka edellyttivät erikoisosaamista. Erikoistuneita seppiä,
savenvalajia, puuseppiä ja pronssinvalajia on ollut läpi rautakauden.43

Elinkeinot Maanviljely alkoi maassamme jo kivikauden lopulla ja pronssikaudelta,
jolloin viljeltiin ohraa ja vehnää. Ajanlaskun taitteessa tutustuttiin rukiiseen ja rautakau-
della kauraan. Rautakautiset pellot olivat alkuun kaskiviljeltyjä, joiden rinnalla lienee
ollut jonkin verran raivattuja peltoja.44 Jämsän kirkon lähellä olevasta Jaatilanjärvestä
otetun viljojen siitepölynäytteen perusteella siellä on ollut viljelyä jo 400-luvulla jKr.

38 Museovirasto 2014a.
39 Taavitsainen 1990: 203.
40 Huurre 1995: 174–175.
41 Vanhatalo 2012: 39.
42 Taavitsainen 1990: 193–197.
43 Museovirasto 2014a.
44 Museovirasto 2014a.
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Tuolloin viljely on kuitenkin ollut pienimuotoista ja Jämsänjoen rantojen laajat peltoalu-
eet onkin otettu käyttöön vasta paljon myöhemmin historiallisella ajalla.45 Kuhmoisten
Linnajärvestä, Saaresjärvestä sekä Linnasuosta otettujen näytteiden perusteella voidaan
todeta viljelyn alkaneen siellä suunnilleen samoihin aikoihin kuin Jämsässä. Viikinkiajal-
la viljely on selvästi lisääntynyt, mikä yhdessä saman ajan esinelöytöjen kanssa puhuu
kiinteän asutuksen puolesta.46

Jo pronssikaudella kotieläiminä yleistyivät lehmä, sika, lammas ja vuohi, koira taas
tunnetaan jo kivikaudelta ihmisen seuralaisena ja metsästyskumppanina. Hevonen ja
kissa ilmestyvät kuvaan keskisellä rautakaudella ja kanat viikinkiajalla.47 Hevosen rooli
rautakaudella lienee ollut toimia ratsu- ja kuormahevosena, eikä niitä ole tiettävästi
käytetty maataloudessa. Jalustimet ja hevosenkengät ovat tulleet yleiseen käyttöön vasta
rautakauden lopulla.48 Sekä Kuhmoisten Päijälän Linnavuorelta että Jämsän Hiiden-
mäen kalmistosta on löydetty erilaisia hevoskaluja, kuten kuolaimia, jäällä käytettävä
hevosenkenkä sekä mahdollisia ratsupiiskan osia.49

Vaikka maatalouden merkitys kasvoikin rautakaudella, olivat pyyntielinkeinot vielä rau-
takaudella ja myöhemminkin hyvin tärkeitä. Eräalueita hyödynnettiin monipuolisesti
metsästämällä, kalastamalla, kaskeamalla ja käymällä kauppaa erämaiden asukkaiden
kanssa. Turkikset ovat olleet haluttua kauppatavaraa eritoten viikinkiajalla. Metsästysvä-
lineinä käytettiin ainakin jousia ja nuolia, keihäitä, pyyntikuoppia ja ansoja. Nuolen- ja
keihäänkärkiä on runsaasti kaikissa Jämsän ja Kuhmoisten linnavuori- ja hautalöydöissä,
joten metsästyksen keskeinen asema elinkeinona on hyvin nähtävissä, ja toisaalta aseet
toimivat myös puolustustarkoituksessa. Kalastuksesta kertovat atraimet, ongenkoukut
sekä harppuunat. Matkat taittuivat talvikautena suksilla ja kesäisin veneellä joki- ja
järvireittejä pitkin.50

Vaatetus Käsitykset rautakautisesta pukeutumisesta perustuvat haudoista saatuihin
koru- ja tekstiililöytöihin. Ne eivät kuitenkaan anna kokonaiskuvaa ajan vaatetuksesta;
vainajat haudattiin yleensä juhla-asussa, jonka korut ja koristelut ovat varmasti olleet
tavallista arkivaatetta huomattavasti runsaammat. Materiaaleina käytettiin yleisimmin
villaa ja pellavaa, myös nokkos- ja hamppukuitu tunnettiin. Lankojen värjäämiseen
käytettiin kasveja, kuten värimorsinkoa.51

45 Vanhatalo 2012: 6.
46 Taavitsainen 1990: 60–64.
47 Museovirasto 2014a.
48 Vanhatalo 2012: 34.
49 Taavitsainen 1990: 204-205, Vanhatalo 2012: 34–35.
50 Museovirasto 2014a.
51 Museovirasto 2014a.
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Naisten vaatetukseen viikinkiajalla kuului pitkähihainen paita, hame, esiliina ja viitta.
Materiaalina on yleensä käytetty villaa. Paidan solkena oli yleensä pieni hevosenkenkä-
solki ja joko isommat hevosenkenkä- tai kupurasoljet kannattelivat hametta olkapäiltä.
Paidassa ja hameessa ei yleensä ollut koristeluja, mutta esiliinassa ja viitassa pronssisia
spiraaleja käytettiin yleisesti. Lisäkoristeiksi ommeltiin kierukoista tehtyjä tähtiä, ristejä
jne.52

Korut ovat olleet yleensä pronssia, mutta myös hopeaa on jossain määrin käytetty. Jäm-
sän Hiidenmäen kalmistosta on löydetty suuret määrät helminauhoihin kuuluneita
lasihelmiä, joista suurin osa on sinisiä, mutta joukossa on myös monivärisiä ja koristeelli-
sia kappaleita. Sekä Jämsän että Kuhmoisten löytöaineistoissa on samankaltaisia koruja:
rannerenkaita, solkia ja riipuksia. Miltähän ne ovat voineet näyttää kantajansa päällä?
Kuhmoisten Papinsaaren aarre käsittää 16 erilaista korua. Jos ne yhdistää naisen perus-
vaatetukseen, olisi lopputulos tällainen: mallinnos ns. Kuhmoisten muinaispuvusta. Jos taas
Jämsän korulöytöjä yhdistäisi, voisi lopputulos olla esimerkiksi tällainen: mallinnos ns.
Jämsän muinaispuvusta. Hiidenmäeltä on lisäksi löydetty luisia kammankappaleita, joissa
koristeaiheina palmikoita, nauhoja, erilaisia kolmioita ja uurteita. Niillä on vastineensa
mm. Englannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Kampa ja sitä suojaava kotelo oli tehty useista
osista, jotka oli liitetty toisiinsa pronssiniiteillä. Piikit olivat ohuet ja siksi katkesivat
helposti.53 Jalkineina on käytetty ainakin varrellisia nahkakenkiä, jotka kiristettiin nilkan
ja säären ympärille nahakapauloilla tai värillisillä nauhoilla. Kengän sisällä on saatettu
käyttää turkissukkia, jalkariepuja ja kenkäheiniä lämmittämään ja imemään kosteutta.
Miesten vaatetuksesta tiedetään vähemmän, koska niiden jäännöksiä ei ole säilynyt juuri
ollenkaan. Paita, takkimekko, viitta ja vyö ovat ainakin kuuluneet miehen pukineisiin.
Myös housujen käyttö on todennäköistä, sillä ainakin germaanien kulttuurin pukuun ne
kuuluivat jo pronssikaudella. Parhaiten säilyneitä miesten asusteita ovat pronssihelaiset
nahkavyöt, joissa kannettiin puukkoa sekä raha-ja tuluskukkaroa.54

Kaikki arkeologiset löydöt viittaavat siihen, että Keski-Suomen eteläosa ei ole ollut
pelkkää hämäläisten eränkävijöiden synkkää korpiseutua, vaan paikallisten maata vilje-
levien sekä kalastusta ja eränkäyntiä harjoittavien kotisija, jota on tarpeen tullen oltu
valmiita puolustamaan muinaislinnoista käsin. Kuitenkin rautakauden tutkimuksen
vähäisyys maakunnassa jättää vielä paljon aukkoja tietoihimme. Erityisesti asuinpaik-
kojen vähälukuisuus herättää ajatuksen, että useita kohteita lienee vielä löytymättä.55

Tulevaisuuden arkeologiset tutkimukset näyttävät, mitä uutta ja täydentävää voidaan
jatkossa kertoa Keski-Suomen rautakaudesta.

52 Huurre 1998: 183–184.
53 Vanhatalo 2012: 35–36.
54 Huurre 1998: 184–186.
55 Kivioja 2014a: 3, 17.
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4.4. Teemapaketit – informatiivisuus

Näyttelyn kolmas piste tarjoaa valikoiman teemapaketteja, joitten sisällöt osittain mu-
kailevat näyttelyn sisältöjä. Näiden kautta museovieras pääsee laajentamaan tietouttaan
esimerkiksi paikallisesihistoriasta sekä arkeologisesta tutkimusprosessista.

Kolmannessa pisteessä ehdotan käytettäväksi yksinomaisesti pieniä CAVE-tyyppisiä
puoli-immersiivisiä näyttölaitteita, joita kutsun miniCAVEiksi. Immersive Visualization
Labin TourCAVE56 pääsee toteutukseltaan ja toiminnaltaan ehkä lähimmäksi tällaista
tarkoittamaani miniCAVEa, mutta huomattavasti pienempänä, kenties vain vaatteiden
sovituskopin kokoisena toteutuksena. Ehdotukseni perustuu koko ajan halpenevan
tekniikan, reunoiltaan kapenevien näyttöjen sekä tehostuvan näytönohjaustekniikan
trendeihin – ennakoin muutaman vuoden päästä pienten miniCAVE-ympäristöjen voi-
van olla hyvinkin käytännöllinen ja kustannustehokas vaihtoehto (puoli)immersiiviseksi
3D-näyttötyökaluksi.

Teemapaketit hyödyntävät estoitta miniCAVE-ympäristön mahdollisuuksia, tarjoten
mahdollisuuden kokemiseen joko yksin tai rajatusti myös yhdessä57. Tarinallistamista
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös tässä osiossa, mutta kävijä-käyttäjällä
on nyt aktiivisempi rooli, hän määrää pitkälle tapahtumien kulusta tutkijana, näkijänä
ja kokijana. Aiheita voivat esimerkiksi olla:

Keskisuomalaista elämää rautakaudella – “making of ”: Käyttäjä pääsee valitsemien-
sa elämyksellisen osion tarinoiden pariin uudelleen, mutta nyt hieman eri henges-
sä: Vähentyneen immersiivisyyden korvaa analyyttisempi näkökulma, ja käyttäjä
voi tällä kertaa tarkastella tapahtumia ikäänkuin ulkopuolisena sivustakatsoja-
na, saaden käyttöönsä lisätyökaluja (virtuaaliympäristön elementteihin liitettyjä
affordansseja) joilla voi tarkastella miten aiemmin nähdyn tarinan elementit on
koostettu, minkälaisia työvaiheita ja resursseja on tarvittu jne.

Asutuksen kehitys Keski-Suomessa kivikaudelta nykypäivään: Katsoja voi tehdä “ai-
kakonelentoja” Keski-Suomen yllä alkaen kivikaudelta ja päättyen nykypäivään,
tarkastellen ihmisasutuksen kehitystä maakunnan alueella. Tarinallisena toteu-
tuksena kyseessä on ikäänkuin lentävä lautanen, joka pystyy sekä liikkumaan
tarkastelualueen yllä erittäin nopeasti, minkä lisäksi se pystyy vapaasti siirtymään
ajassa eteen- tai taaksepäin. Alue on toteutettu 3D-GIS-mallina (vähän Google

56 Immersive Visualization Lab: <http://ivl.calit2.net/wiki/index.php/Infrastructure> sekä Tourcaven
youtube-demo: <https://www.youtube.com/watch?v=HuKIsxW8Vs0>.

57 Koska vuorovaikutteisuus ja aktiivisuus ovat keskeisellä sijalla tässä osiossa, on miniCAVE-
ympäristöjen tarkoitus mahdollistaa mukavasti maksimissaan vain noin 2–3 aikuisen, tai perheen
tapauksessa 2-4 henkilön yhteinen kokemus.
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Earthin tapaan), asutusta ja yleensäkin ihmisen kädenjäljen näkymistä voi kuvata
symboleilla tai (tekniikan ja muinaishistoriallisen tietämyksen niin salliessa) jopa
fotorealistisella maastomallinnuksella.

Vierailu maakunnan muinaisjäännöksillä: Edellisen laajennus; museovieras pääsee
lentomatkallaan kohteisiin jalkautumalla tutustumaan maakunnassa sijaitseviin
tunnettuihin muinaisjäännöksiin ja irtolöytöihin sekä halutessaan niihin liitty-
viin tarinoihin (esim. löytötiedot, perimätiedot, käyttökontekstit). Joitain valittuja
tarinoita on saatettu jopa animoida erikseen omiksi pieniksi virtuaaliympäristö-
vierailuikseen. Muinaisjäännöskohteissa paikan päällä vieraillessa saattaa joskus
törmätä työtään tekeviin arkeologeihin, jotka hyvällä päällä ollessaan saattavat
itsekin kertoa tarinan jos toisenkin...

Vierailu todellisilla kaivauksilla: Kesän kaivauskauden hittituote. Museovieras pää-
see seuraamaan oikeiden, parhaillaan meneillään olevien kaivausten sujumista,
hyvällä onnella jopa esittämään kysymyksiä arkeologeille paikan päällä.

Virtuaalinen kaivausmuseo: Museovieras voi vierailla eri aikakausien arkeologisilla
kaivauksilla ja tarkastella esimerkiksi niiden tekniikoiden ja käytäntöjen muu-
tosta. Miltä näyttivät Appelgrenin akademisen ajan kaivaukset? Entä kaivaukset
70-luvulla? Miltä mahtavat näyttää tulevaisuuden kaivaukset vuosien päästä, laser-
ja hyperspektriskannereineen ja muine reaaliaikaista digitaalista dokumentaatiota
tekevine hilavitkuttimineen?

“Artifacts. Lots of artifacts.” 3D-käyttöliittymä kaikkeen verkotetusti saatavilla olevaan
digitalisoituun muinaisjäännösaineistoon, joko intertekstuaalisena hupina Matrix-
elokuvan “Guns. Lots of guns.” -kohtauksen hengessä, tai käyttökelpoisempana
3D-esittelyhuoneena (mahdollisesti rautakautisella teemalla) jossa virtuaalinen
Museoviraston asiantuntija latoo kärsivällisesti tiskille puheen (luonnollisen käyt-
töliittymän) avulla kuvattuja esinemäärittelyjä (OK Google -sovelluksen tapaan),
esimerkiksi “haluaisin nähdä kaikki Keski-Suomen alueelta löytyneet pronssi- ja
rautakautiset nuolenkärjet, kiitos.”

4.5. Arkeologian laboratorio – konkreettisuus

Laboratorion tarkoituksena on valottaa arkeologiaa tieteenalana ja tutustuttaa kävijä
arkeologiseen tutkimusprosessiin. Ihmisellä on yleensä tarve ymmärtää asioiden juuria,
miten ja millä menetelmillä johtopäätöksiin on päädytty, joten on paikallaan esitellä
ammattiarkeologin työkenttää; esihistorian tutkiminen ei olekaan aarteen metsästystä
vaan arkista, systemaattista ja yleensä varsin hidasta työtä. Tarkoituksena on auttaa kävi-
jää ymmärtämään, että moniulotteisuudestaan huolimatta arkeologia ei ole sirpaleista,
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vaan kaikki osat integroituvat toisiinsa muodostaen laajemman kontekstin. Tämän poh-
jalta kävijälle muodostuu käsitys siitä, miksi esimerkiksi pellosta löytynyttä miekkaa
ei ole tarkoitus ottaa talteen ja sen perään jatkaa tyytyväisenä kyntöjä, vaan merka-
ta löytöpaikka, jättää se rauhaan ja heti seuraavana arkipäivänä soittaa paikalliselle
museoviranomaiselle jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.

Näyttelyhuone on luonteeltaan toiminnallinen jakautuen neljään osioon:

1. Esinetutkimuksen prosessi:
Esitellään jokin keksitty tutkimusongelma, johon etsitään vastausta arkeologis-
ten tasokaivausten kautta. Ensin esitellään kaivausten työmetodeja, jonka jälkeen
kävijällä on mahdollisuus suorittaa omat minikaivaukset toimintaan suunnitel-
lussa “hiekkalaatikossa”. Löytöinä voi olla erilaisten muinaisjäännöslöytöjen 3D-
printattuja replikoita, mikäli 3D-tulostus on siihen mennessä riittävän kehittynyttä
että kopiot näyttävät suhteellisen aidoilta. Jälkitöiden yhteydessä käytetään aitoja
työvälineistöä (mikroskooppi, suurennuslasi, puhdistusvälineitä jne.), Esine voi-
daan tämän jälkeen “skannata”58, ja sille voidaan tehdä radiohiili- tai vastaava
ajoitus museokäyttöön tarkoitetulla “ajoituslaitteella”. Lopuksi tehdään johtopää-
tökset, eli tuoko kaivausmateriaali vastauksia tutkimusongelmaan. Replikan voi
lopuksi ottaa mukaansa kotiin käsinkosketeltavaksi muistoksi käynnistä. Proses-
sin kulkua on jonkin verran yksinkertaistettu, jotta se on mahdollista toteuttaa
suhteellisen helposti ja lyhyessä ajassa, sekä tarjoaa osaamiskokemuksia myös
nuoremmille museokävijöille.

2. Aluetutkimuksen prosessi:
Esitellään pienoismallien, tietokoneanimaatioiden ja 3D-tulostuksen avulla lähi-
kartoituksen ja skannauksen (esimerkiksi laserkeilaus ja fotogrammetria maas-
ta tai pikkukopterista), sekä kaukokartoituksen menetelmiä (ilmakuvaus, ilmas-
ta tapahtuva laserkeilaus ja satelliittikuvaus) ja niihin perustuvia arkeologisen
prospektoinnin menetelmiä. Kävijä voi myös harjoittaa omaa visuaalista prospek-
tointityötä valitsemallaan (ehkä itselle läheisellä) lidar-skannatulla alueella, josko
asumuspainanteita löytyisi..

3. Digitaaliset mallit ja sovellukset:
Esitellään erilaisia arkeologiassa käytettyjä digitaalisia malleja kuten korkeusmallit,
maaperä- ja maastomallit, digitaalinen 3D-kaivausdokumentaatio, esinetutkimuk-
sessa käytettäviä malleja eri lähteistä ja eri “viimeistelyasteilla”, erilaisten mallien

58 “Skanneri” voi skannata esineen vain näennäisesti – se voi esimerkiksi tunnistaa käytetyn esineen
siihen laitetun RFID-tunnisteen avulla, ja tuoda esille “aidon” (etukäteen skannatun) kuvan. Aidon
välineistön tuominen museoympäristöön on käytännössä mahdotonta esimerkiksi kustannuksellista,
ajallisista kuin käytännöllisistäkin syistä.
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yhdistäminen esimerkiksi paikkatietojärjestelmien ja virtuaaliympäristöjen avul-
la. Tarjolla voi olla myös mahdollisuus seurata mahdollisesti meneillään olevia
kaivauksia modernin, tuotantokäytössä olevan kyberarkeologisen kaivaustietojär-
jestelmän59 avulla.

4. Kokeellinen arkeologia:
Esitellään kokeellista arkeologiaa metodina sekä annetaan kävijälle mahdollisuus
itse tehdä jokin helposti toteutettava esine, kuten lautanauha tai korun mehiläisva-
hamalli.

Oppihistoriasta, konservoinnista, lähdeaineistosta jne. voi olla omat tietoiskunsa sopivas-
sa kohtaa laboratoriota, toteutettuna rekonstruktioiden, tekstien ja/tai audiovisuaalisten
keinojen kautta.

Tämä on ainoa tila jossa kurista ja järjestyksestä voidaan tietoisesti ja harkitusti tinkiä:
huone muodostaa aitoa arkeologian laboratorio-interiööriä simuloivan tilan, johon on
sisällytetty esimerkiksi alan kirjallisuutta, konservoinnin alla olevia löytöjä (replikoi-
ta), erilaista kaivaus- ja tutkimusvälineistöä sekä, osoittaakseen että arkeologeilla on
itseironiaa, nurkan naulakkoon ripustettu fedora-mallinen hattu ja kengurunnahkainen
ruoska.

59 Ks. Kivioja 2014b: 4.5 Kokonaisvaltaiset kyberarkeologiset sovellukset.
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