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JOHDANTO
Kuten Raymond Dawson (1967a) esittää, Kiina on kautta aikain nähty Euroopassa ääripäiden
kulttuurina ja valtiona: se on esitetty välillä rikkaana, välillä köyhänä, välillä edistyneenä,
välillä takaperoisena, viisaana tai tyhmänä, kauniina tai rumana, vahvana tai heikkona ja niin
edelleen. Nykyiset Kiina-käsitykset ovat muodostuneet pitkäaikaisen mielikuvanrakennuksen
pohjalta. David Martínez-Robles (2008) kuvailee Kiinan olleen keskiajalta alkaen myyttinen
keisarikunta eurooppalaisessa mielikuvituksessa. Erityisesti Marco Polo ja hänen romanttisesti suuntautunut haamukirjailijansa Rustichello da Pisa määrittivät 1300-luvun taitteessa
Kiinalle useita pitkäikäisiä piirteitä, joita olivat muun muassa vauraus ja suuruus (Dawson
1967b), luksus ja hienostuneisuus, ennenkuulumaton nerous ja kiinalaisten naisten salaperäinen luonto (Martínez-Robles 2008).
Mongolivaltakunnan jälkeen Kiina ja Eurooppa palasivat yhteyksiin 1500-luvulla portugalilaisten uuden merireitin kautta. Tässä vaiheessa eurooppalaisessa ajattelussa oli siirrytty arvostamaan enemmän moraalista ja poliittista erinomaisuutta materiaalisen vaurauden sijaan.
Kun Kiinaan onnistuneesti kotiutuneiden katolisten jesuiittojen Eurooppaan välittämä Kiinainformaatio oli ylistävää, moni 1600-luvun lopun ja 1700-luvun alun eurooppalaisista filosofeista piti Kiinaa useissa suhteissa malliyhteiskuntana (Fält 1995). Eurooppalainen visio Kiinasta oli valtio, jota johti hyväntahtoinen itsevaltias meritokraattisessa kungfutselaisessa
harmoniassa. 1700-luvun puolivälissä Kiina-representaatiot muuttuivat jyrkästi, sillä Euroopan valistusajassa oli päädytty ajatukseen modernisaation ja kehityksen ylivertaisuudesta.
(Martínez-Robles 2008) Stabiilina ja täysin muuttumattomanakin nähtynä yhteiskuntana ja
kulttuurina Kiina ei enää vastannut teollisen, tieteellisen ja poliittisen vallankumouksen keskellä elävän Euroopan tai uuden vaikutusvaltaisen protestanttisen kirkon ihannetta (Dawson
1967c&d).
Euraasian jakaminen Eurooppaan ja Aasiaan voidaan Euroopassa jäljittää antiikin kreikkalaisen maailman sisäiseen maantieteelliseen jakoon. Persialaisten valloitettua kreikkalaisten
itäiset kaupunkivaltiot 500-luvulla eaa. eurooppalainen ajattelu on ollut pohjimmiltaan negatiivista aasialaisia ja Aasiaa kohtaan poikkeuksista ja siitäkin huolimatta, kuten Olavi Fält
(1995) huomauttaa, että Kiinassa on eletty useina aikoina maailman edistyksellisimmän ja
vaikutusvaltaisimman kulttuurin aikaa. (Dawson 1967e) Kreikkalaiset itä-asenteet periytyivät
Rooman valtakunnalle, idän ja lännen välinen konflikti konkretisoitui ristiretkillä, mongolit
pelästyttivät koko Euroopan, uusi kristitty identiteetti lisäsi halveksuntaa entisestään ja klassisen oppineisuuden uudelleen tuleminen toi perinteisen eurooppalaisen ylemmyydentunteen
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taas esiin (Dawson 1967e). Varsinkin 1800- ja 1900-luvuilla Euroopan ja Aasian kulttuurien
väliset suhteet määrittyivät suurimmaksi osaksi eurooppalaisten intressien ja sen taustaajatuksen pohjalta, että länsimainen kulttuuri olisi ollut luonnostaan parempi kaikkia muita
(Fält 1995) ja varsinkin aasialaisia, jotka olivat Edward Saidin (1991 [1978]a) sanoin täysin
alempiarvoisia tai korjaavan eurooppalaisen tutkimuksen tarpeessa.
Näinä aikoina vakiintunutta länsimaista tapaa rakentaa itää representaatioilla ja toistaa niitä
kutsutaan orientalismiksi1. Representaatioissa itää kuvattiin paikalleen jääneenä, passiivisena,
feminiinisenä, ilman länsimaista apua kehitykseen kykenemättömänä sekä kykenemättömänä
toimintaan tai puhumaan omasta puolestaan, mikä toimi yhtenä oikeutuksena eurooppalaiselle imperialismille (Said 1991 [1978] passim; Martínez-Robles 2008). Koko idän, ja erityisesti
Kiinan suhteen, ongelmana painotettiin taloutta, jota aasialaiset eivät eurooppalaisten mukaan
osanneet valtiotasolla hoitaa (Dawson 1967e). Kiinan on nähty osallistuneen orientalisointiinsa maantieteellisten rajapintojen kosketusten kautta, jolloin Kiinaan suuntautuva orientalismi
ei olisi vain ja ainoastaan länsimaissa rakennettu ilmiö (Dirlik 1996), ja Kiinan on katsottu
myös sille sopivissa tilanteissa orientalisoivan itse itseään (Chen 1995; Yan & Santos 2009;
Vukovich 2012). Said katsoi vuonna 1978 orientalismin palvelevan edelleen imperialistista
halua hallita Lähi-itää ja Aasiaa (1991 [1978]b) ja idän kuvausten olevan edelleen tapa kontrolloida sitä (1991 [1978]c).
Orientalistiset representaatiot esittävät idän menneisyydessä loisteliaana, mutta siitä nykyään
erillisenä, ja idän menneisyys nähtiin ja nähdään sitä vastoin pohjana länsimaailman loistavaksi koetulle nykyisyydelle (Said 1991 [1978] passim; Martínez-Robles 2008). Kiinan kaukainen menneisyys on siis näyttäytynyt lännessä viimeisinäkin vuosisatoina ihmeellisenä ja
kiinnostavana. Esimerkiksi Kiinan muuriin ei suhtauduttu Kiinassa 1900-luvun puolivälissä
erityisen innokkaasti, ja ajatuksen sen hienoudesta ja suuruudesta on noina aikoina nähty heijastetun Kiinaan länsimaista (Waldron 1993). Kuten Dawson (1967a) kirjoittaa, eurooppalaiset Kiina-käsitykset kertovat siis enemmän eurooppalaisista itsestään kuin Kiinasta, ja niiden
kehitys heijastelee enemmän eurooppalaista historiaa kuin muutoksia kiinalaisessa yhteiskunnassa, mikä mukailee orientalistista tapaa käyttää itää lännen peilinä (Said 1991 [1978]
passim). Nykyään Kiina itse näyttää pitävän menneisyyttään ja kulttuuriaan pehmeänä ja positiivisena, ja sen on katsottu vievän sitä maailmalle lieventääkseen pelkoja sen voimistumista
kohtaan (Chen 2013; Seppälä 2017).
1

Orientalismin ulottuvuuksista ja sen aiemmista vaiheista antiikin Kreikan orientalistisista representaatioista ja
keskiajan institutionaalistuvasta orientalismista alkaen, ks. Said 1991 (1978)c;e.
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Dawson havainnoi vuonna 1967(c), että uudesta näkökulmasta riippuen hyvin negatiivisesta
tai positiivisesta kommunistisesta kuvasta (ks. Kaavio 1, s. 17) huolimatta muuttumattomuuden mielikuva yhdistettiin Kiinaan edelleen. Hän huomioi, että kungfutselaisuuden rationaalisuuden ja agnostisismin viehätys oli vain lisääntynyt lännessä, ja eurooppalaista mielikuvitusta kiehtoivat edelleen ajatukset kiinalaisesta oppineisuuden korostamisesta ja henkilökohtaisia meriittejä palkitsevasta koulutusjärjestelmästä (Dawson 1967c). Orientalisminkin synnyttäneen eurooppakeskeisyyden on katsottu olevan 1990-luvulla yhä voimissaan ja vaikuttamassa sekä yleiseen mielipiteeseen että tieteellisiin töihin (Dirlik 1996). Uuden sinologisen
orientalismin on katsottu painottavan eroavaisuuksien sijaan samankaltaisuutta Kiinan ja lännen välillä siten, että Kiinasta olisi vääjäämättä tulossa samanlainen kuin lännestä (Kiinaan
painottuen siitä eteenpäin, mihin Said vuonna 1978 jäi: Vukovich 2012). Vaikka painotukset
ovat muuttuneet, nykyajan Kiina nähdään siis edelleen lännessä menneisyydestä tuttujen kaavojen kautta, menneisyyttään lukuun ottamatta huonompana ja länsimaisen maailman läpi
katsottuna.
Suomalaisessa tutkimuksessa Kiina-kuva ja orientalismi esiintyvät usein luontevista syistä
yhdessä, sillä Kiina-kuvan voidaan nähdä olevan myös orientalistinen representaatio, tai ainakin niitä on syytä keskenään verrata. Muutoin Suomen ja Kiinan välisiä kulttuurisuhteita ei
vaikuta olevan juuri tutkittu2, eikä kiinalaista arkeologiaa ole käsitelty suomalaisessa tutkimuksessa aiemmin tietääkseni lainkaan. Suomalaista Kiinaan keskittyvää orientalismia on
tutkittu ainakin populaarikulttuurissa (ks. Reunanen & Heikkinen 2014) sekä liike-elämän
diskursseissa (Kivijärvi 2013), joista on tunnistettu voimissaan olevaa orientalistista ja kolonialistista retoriikkaa. Suomalaiseen Kiina-kuvaan keskitettyä tutkimusta on tehty aiemmin
ainakin kahdessa pro gradu -tutkielmassa, joissa kiinalainen menneisyys näyttäytyy yleiseurooppalaiseen tapaan loisteliaana (Rantahäli 2003; Brander 2009). (Ks. luku 1.2.)
Kuten esimerkiksi Fält (1995) edellä kirjoittaa, Kiina on ollut yksi merkittävistä vanhoista
sivilisaatioista, mitä ei nähdäkseni tuoda riittävästi esiin suomalaisessa kouluopetuksessa tai
muussakaan keskustelussa, kuten ei myöskään koko teollistumista aiempaa menneisyyttä
uskontojen ja muutamien sotien ulkopuolelta. Koulutusvalinnat muokkaavat ajatteluamme ja
kyseessä olevat asiat ovat tärkeitä erityisesti, jos ajattelemme olevamme maailmankansalaisia. Viimeaikaisessa suomalaisessa arkeologisessa tutkimuksessa Kiina on liitetty välillisesti
Suomenkin esihistoriaan (Alenius et al. 2013; keskustelua ks. Lahtinen & Rowley-Conwy
2013; Herva et al. 2014).
2

Saman vastauksen sain tiedusteltuani tilannetta pari vuotta sitten Suomi-Kiina-seurasta.
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Dawson vetosi jo vuonna 1967(a) siihen, että Euroopassa tulisi ymmärtää Kiinaa paremmin,
jotta Kiinan-suhteet voitaisiin jatkossa hoitaa vastuullisessa ilmapiirissä. Hän ennusti, että
eurooppalaisten välinpitämättömyydestä johtuen tarpeellisen Kiina-tietouden saavuttamiseen
tulee kulumaan aikaa, minkä vuoksi Kiina tulee näyttäytymään pitkään epätodellisena ja kaukaisena (Dawson 1967a). Kiina-tutkimus on Kiinan pitkään jatkuneen kansanvälisen roolin
vahvistumisen vuoksi edelleen ajankohtainen yhteiskunnallinen aihe, ja suomalaisesta käytännöllisestä näkökulmasta katsoen Kiina on merkittävä kauppakumppani, jonka kanssa
Suomen valtio haluaa tiivistää yhteistyötään (Ulkoasiainministeriö 2010). Suomella ja Kiinalla on myös suhteellisen pitkät ystävyyssuhteet, joita halutaan pitää yllä (Huotari & Seppälä
(1999) [1990]a; Ulkoasiainministeriö 2010; Ulkoasiainministeriö 20143). Kulttuurisuhteiden
tutkimus ja syvempi molemminpuolinen ymmärrys ovat itsessään tavoittelemisen arvoisia
asioita, mutta ne voivat myös edesauttaa edellä mainittuja tavoitteita.
Tutkimuksessani selvitän yleiskuvaa siitä, miten kiinalainen arkeologia ja kulttuuriperintö
esiintyvät ja tulevat käsitellyiksi suomalaisessa mediassa. Pureudun tekstien luomaan Kiinakuvaan, mutta selvitän myös diskurssin elinkaarta, sen luovia tekijöitä ja vertaan tutkimustuloksia historiallisiin ja nykyaikaisiin itään ja Kiinaan suhtautumisen tapoihin.
Tutkimuskysymykseni ovat:
1. Miltä pohjalta diskurssi syntyy ja mitkä ovat sen kehitysvaiheet?
2. Millaista kuvaa suomalainen uutisointi rakentaa kiinalaisesta arkeologiasta, kulttuuriperinnöstä ja kiinalaisesta menneisyydestä?
3. Millaista kuvaa suomalainen kiinalaisen arkeologian ja kulttuuriperinnön uutisointi rakentaa Kiinasta?
Mielikuvat ovat tärkeitä, koska ne ohjaavat mielipiteidemme ja asenteidemme muodostumista
ja vaikuttavat päätöksiimme (ks. esim. Fält 1995; luku 1.2.). Kuvatutkimus paljastaa aina
jotain kuvan luojasta (Fält 1995 viitteineen), joiksi olen tunnistanut yleisen länsimaalaisen
näkökulman sekä uutismediat, joiden toimintatapoja jokaisen median käyttäjän on hyvä ymmärtää.
Media on koko laajuudessaan varmasti yksi merkittävimmistä arkeologian (ks. esim. Pollock
2005) ja Kiinan välittäjistä suurelle suomalaiselle ja länsimaiselle yleisölle. Kirjoitusten mielikuvia luovan voiman lisäksi arkeologia on yhdistetty uutisoinnissa muun muassa modernien
3

Ulkoasiainministeriö Pekingin suurlähetystö. 7.2.2014. Maatiedosto Kiina: Kahdenväliset suhteet.
<http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=17999&contentlan=1&culture=fi-FI>.
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kollektiivisten identiteettien oikeuttamisen valtaan (Pollock 2005). Paperimediassa arkeologiaa kohdellaan sekä uutisena että viihteenä (ks. mm. Welinder 1997; Holtorf 2007), ja lehtijutut esittävät arkeologin työn vihjeiden metsästyksen, mysteerien ja löytöjen juhlana (Holtorf
2007). Arkeologiaa käsittelevien sanomalehtijuttujen on todettu eri puolilla Eurooppaa olevan
nykyajassa tapahtuvan toiminnan raportointia (Holtorf 2007; Maldonado 2016), joka yrittää
puhutella lukijoita heille oleellisten asioiden, kuten maantieteellisen läheisyyden, muiden
sillä hetkellä yleisesti kiinnostavien aiheiden sekä karismaattisten henkilöhahmojen ja sanavalintojen kautta (Holtorf 2007 viitteineen; ks. alaviite s. 66).
Tutkielmani aihepiiri valikoitui pidempiaikaisen kiinnostukseni pohjalta. Pääaineopintojeni
lisäksi olen opiskellut Kiinan kulttuuria, historiaa, kieltä ja matkustellut siellä hieman. Näkökulma ei ole täysin ulkopuolinen uutistenkaan suhteen, sillä olen myös opiskellut suomen
kieltä, journalismia ja työskennellyt toimittajana. Olen kiinnostunut Kiinasta kokonaisuudessaan, erityisesti Kiinan muinaisajasta sekä sen modernista maailmanlaajuisesta käytöstä ja
merkityksestä. Jokainen Saidin Orientalismin (1991 [1978]) tai Dawsonin The Chinese Chameleonin (1967) lukenut ajatteleva itää tutkiva henkilö tuntee varmasti pientä epävarmuutta
aloittaessaan tutkimustaan. Miten voin varmistaa, etten länsimaisessa maailmassa kasvaneena
henkilönä rakenna länsimaisten minunkin koulutukseeni vaikuttaneiden pitkäaikaisten historiallisten ilmiöiden, tai joidenkin ehkä vielä näkymättömien uudempien tapojen, pohjalle?
Mikäli siihen on valmis, omat ennakkokäsitykset on kuitenkin yllättävän helppo tarkastaa.
Orientalisminkin länsimaisia kriitikkoja on nähty kautta aikojen (Dawson 1967f; Said 1991
[1978]) emmekä mielestäni ole sitä, minkä läpi olemme kahlanneet. Kuten Saidkin (1991
[1978]b) kirjoittaa, itää ja kaikkea muutakin tulee ja täytyy olla mahdollista tutkia, ehkä pieni
ja jatkuva itsereflektio rinnalla.
Olen kiinnittänyt huomiota eurooppalaiseen tapaan olla kriittinen kulttuureita ja valtioita kohtaan, jotka eivät ole sodassa tai muussa akuutissa hädässä eivätkä pyri ennen kaikkea täyttämään itsestään selvänä pidettyä länsimaista standardistoa tai jotain sen osaa. Siihen kuuluvat
yleensä demokratia, individualismi, YK:n määrittelemät ihmisoikeudet ja länsimaiset käsitykset eläinten hyvinvoinnista sekä luonnon ja kulttuurin ja niiden eri muotojen arvostamisesta. Tältä pohjalta odotan, että kiinalaista valtiota ja sen toimia käsitellään medioissa pääasiassa kriittisesti länsimaisten arvojen kautta länsimaisen historiallisen tavan mukaisesti, eikä
esimerkiksi Kiinan oman kulttuurin, kiinalaisen ajatusmaailman tai historian näkökulmista.
Kokemusteni perusteella odotan myös, että kiinalaiset haluavat esittää menneisyytensä mahdollisimman pitkänä ja omaleimaisena. Esimerkiksi aloittaessani kiinan kielen opintojani
9

kiinalainen opettajamme kysyi ensimmäiseksi: kuinka vanha on kiinalainen sivilisaatio? Oikea vastaus oli 5 000 vuotta.

1. TUTKIMUKSEN TAUSTA
1.1. Termien määrittely
Käytän aineistoteksteistäni termiä juttu, joka on mediakielen yleisnimitys kaikille juttutyypeille, joita siis voivat olla artikkeli, uutinen, haastattelu, kolumni, pääkirjoitus, reportaasi,
sähke ja niin edelleen (Kuutti 2012) (juttujen muodosta ks. luku 1.4.). Koska aineistossani on
ainoastaan yksi aineetonta kulttuuriperintöä käsittelevä juttu (josta puhun aineettomana kulttuuriperintönä), käytän termiä kulttuuriperintö viittaamaan aineelliseen kulttuuriperintöön,
jota pidän menneisyydestä säilyneinä ihmisen jälkeensä jättäminä aineellisina jälkinä (aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä ks. esim. Kansalliskirjasto et al. 20154). Antiikkikaupasta puhuttaessa käytän termiä antiikki lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden tavoin
kuvaamaan kaikkia mahdollisia vanhoja esineitä niitä tarkemmin määrittelemättä. Käytän
termiä lähde tarkoittamaan juttuihin merkittyä lähdettä tutkimukseni kohteena oleville medioille itse tekstin lähteen sijaan, joka voisi siis olla vaikkapa henkilö tai taho, joka on asiasta
tiedottanut, tai toimittaja, joka on itse ottanut asiasta selvää. Länsimailla tai lännellä viittaan
löyhästi Eurooppaan sekä Pohjois-Amerikkaan ja muihin saman kulttuuripiirin jakaviin valtioihin ja ihmisryhmiin ympäri maailman ja idällä yhtä löyhästi Euraasian toiseen puoleen.
1.2. Aiempi tutkimus, Kiina-kuva, Kiina-representiaatio ja orientalismi Suomessa
Suomalaista Kiina-kuvaa on aiemmin tutkittu kahdessa pro gradussa. Sanna Rantahäli (2003)
tutki Kiina-kuvaa historiallisen kuvatutkimuksen kautta suomalaisissa maantiedon oppikirjoissa vuosina 1921–72 Oulun yliopiston yleisen historian oppiaineessa. Rantahälin (2003)
oppikirjojen tutkimus on tärkeä ihmisen mielikuvien aikaisen muodostumisen (ks. seuraava
luku) kannalta. Oppikirjojen välittämä Kiina-kuva muuttui ajan myötä, mutta oli kokonaisuudeltaan yleisten eurooppalaisten näkemysten (Dawson 1967 passim; Fält 1995) mukaisesti
voimakkaan eurooppakeskeinen ja niiden vastaisesti pääosin positiivinen tai neutraali (Rantahäli 2003). Kuvassa korostuvat erityisesti Kiinan erilaisuus suhteessa Suomeen ja suomalai-

4

Kansalliskirjasto, MAPPA-materiaalipankkihanke / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sanastokeskus TSK, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (Seco) & Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 2015. Aineellinen kulttuuriperintö. KEKO – Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia <https://finto.fi/keko/fi/page/p164>; Aineeton kulttuuriperintö. KEKO – Kestävän kehityksen
kasvatuksen ontologia <https://finto.fi/keko/fi/page/p223>.
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siin, vastakkainasettelu teollisen lännen ja teollistuvan Kiinan välillä ja Kiinan eksotiikan
kummastelu (Rantahäli 2003):
Kiina esiteltiin vuodesta toiseen ahkerien maanviljelijöiden eriskummallisena maana, jossa syötiin puikoilla, asuttiin veneissä ja luolissa sekä luettiin kummallista kirjoitusta.
Kiinassa kaikki oli toisin tai huonommin kuin lännessä, mutta kiinalaiset itse vaikuttivat tyytyväiseltä vaatimattomaan elämäänsä.

Janica Brander (2009) tutki diskurssianalyysin kautta Helsingin Sanomien ja Suomen Kiinan
suurlähetystön joulukuussa 2009 välittämää Kiina-kuvaa Jyväskylän yliopiston tiedotusopin
oppiaineessa. Brander (2009) kritisoi toimittajien käyttämiä mielikuva, metaforia ja yksipuolisia ja pinnallisia näkemyksiä Kiinasta, joita Kiinan-kirjeenvaihtajien kirjoittamat jutut monipuolistavat (ks. luku 3.4.). Brander (2009) nostaa esiin Helsingin Sanomien Kiinauutisoinnin taustoituksen puutteellisuuden ja stereotypioiden toiston:
Toimittajat kuitenkin yksinkertaistavat Kiinan historian usein loisteliaaseen muinaisaikaan, lähihistorian kommunistiseen terroriin ja parikymmentä vuotta kestäneeseen modernisaation ja
hyvinvoinnin aikaan.

Positiivisia Helsingin Sanomien uutisista oli alle 10 %, joista kaikki olivat kulttuuriuutisia.
Brander (2009) nostaa esiin laajan Kiina-kuvan jatkotutkimuksen ja medioiden itsekriittisyyden tarpeen ja tunnistaa molemmista aineistoistaan orientalistisen ajattelutavan sävyttämiä
tekstejä.5
Saidin vavahdutettua kriittisellä analyysillään idäntutkijoita ympäri maailman vuonna 1978
suomalaiset ovat kiinnittäneet asiaan vain vähän huomiota, ja muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta suomalaiselle itään suuntautuvalle tutkimusperinteelle on ollut tyypillistä olla keskustelematta teoreettisesta pohjastaan (Juusola 2013). Hannu Juusola (2013) luonnehtii suomalaista akateemista orientalismia konservatiiviseksi ja saksalaisvaikutteiseksi ja toteaa siitä
tehtyjen vielä harvalukuisten tutkimusten yhdistävän sen eurooppalaiseen tyyliin (Juusola
2013 viitteineen), joka on tunnistettu muun muassa myös suomalaisessa musiikintutkimuksessa (ks. seuraava kappale).

5

Helsingin Sanomien representaatioita muualta idästä on tutkinut esim. Rauhala, T. 2015: Arabikeväästä islamistiseen syksyyn – islamin representaatiot Syyrian sodan uutisoinnissa Helsingin Sanomissa vuosina 2011–
2014. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, Historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitos, uskontotiede:
Turku. Representaatioita lähempää ks. esim. Hätinen, K. 2017: Venäjän ja Ruotsin representaatiot Helsingin
Sanomien uutisoinnissa tammi- ja huhtikuussa 2015. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, Humanistinen
osasto, kulttuurintutkimus: Kuopio.
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Suomalaiseen Kiinaan kohdistuvaan orientalismiin keskittyvistä tutkimuksista Marke Kivijärven (2013) väitöskirja esittää orientalistisen retoriikan olevan voimissaan suomalaisissa
strategiadiskursseissa, joissa sitä käytetään lähinnä puolustautumistarkoituksiin kiinalaisia
yrityksiä vastaan. Markku Reunanen ja Tero Heikkinen (2014) kirjoittavat populaarimusiikin
tutkimuksessaan Kiinan ja kiinalaisten kuvausten olevan monipuolisimpia Kaukoidästä. Reunanen ja Heikkinen (2014) tunnistavat Dawsonin (1967a) mukaisia ääripäitä ja pisimmälle
vietyjä toiseuden kuvauksia, muun muassa rotustereotypioita ja ihannoivia historiallisia idyllejä. Laulujen representaatiot ovat pääasiassa samanlaisia kuin muissakin länsimaissa, ja
suomalaisessa populaarimusiikissa orientalismi, lähinnä sen seksuaalisessa jo 1800-luvulla
tuotteistetussa ulottuvuudessa (Said 1991 [1978]d), on läsnä 1900-luvun alusta tähän päivään
(Reunanen & Heikkinen 2014):
Sanoituksissa esiintyvä kokonaisskaala on laaja: Kaukoitä on esiintynyt yhtäältä kahdenkeskisen onnen autuaallisena Shangri-La:na ja alistuvien, feminiinisten haavehahmojen tyyssijana, toisaalta ronskien tarinoiden ja seksuaalisen poikkeavuuden paikkana. Samalla kun populaarikulttuurissa on alettu käsitellä seksuaalisuutta entistä suorasukaisemmin, ovat myös
orientalistiset lemmenlaulut saaneet aiempaa eroottisempia muotoja. Lähes kaikissa intohimoisissa kohtaamisissa toistuu asetelma, jossa yhtenä osapuolena on aktiivinen länsimainen
mies ja toisena passiivinen aasialainen nainen; muutospaineiden kohteena oleva maskuliinisuus on löytänyt vielä tähän saakka idästä turvasataman.

1.3. Teoria
Tutkielmani perustuu käsitykseen siitä, että jutut syntyvät tietyistä lähtökohdista tietyissä
olosuhteissa ja että mediassa julkaistut kirjoitukset heijastavat yhteisönsä yleisiä mielikuvia ja
vaikuttavat lukijoidensa mielikuviin maailmasta. Käytetty diskurssi on aina myös valinta,
johon vaikuttavat kuvanmuodostuksen tavoin kirjoittajan ja julkaisevan median kokemukset
ja käsitykset maailmasta ja aiheen sopivasta esitystavasta. Tutkimuksen voidaan nähdä osuvan historiallisen kuvatutkimuksen ja diskurssianalyysin piiriin, joita yhdistelen sopivilta
osin6.
Mediatutkimuksessa mediassa käsiteltävät aiheet (issues of public concern) on jaettu kahteen
ryhmään: niihin jotka tiedetään oman elämän kautta ja niihin jotka tiedetään vain uutisoinnin
kautta (McCombs 2004). Kiinalainen arkeologia tai kulttuuriperintö kuulunevat lähes kaikilla
6

Diskurssianalyysiä ja kuvatutkimusta on käytetty yhdessä pro gradujen teoreettisissa viitekehyksissä, mutta ei
ymmärtääkseni samoista näkökulmista tai samalla tavalla. Ks. esim. Korhonen, A. 2007: Suomi pikkuveljen
silmin: Kolmen virolaisen päivälehden diskurssianalyyttista tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos, tiedotusoppi: Tampere.
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suomalaisilla jälkimmäiseen luokkaan, jolloin kaikella luetulla on vaikutusta ja vastuuta mielikuviemme synnyssä (median roolista ja vaikuttavuudesta nykymaailmassa kootusti ks. esim.
Pollock 2005). Arkeologian ja median suhde representaatioineen ja vallan sekä politiikan
suhteen on herättänyt tunteita ja keskustelua oppiaineen sisällä ympäri maailman (yleinen
selvitys median ja arkeologian suhteista ja niiden taustoista Britanniaan painottuen ks. Brittain & Clack 2007).
Diskurssianalyysi ja diskurssi on määritelty eri tieteenaloilla ja tutkimusperinteissä eri tavoin,
palvelemaan alaa tai siellä tehtävää tutkimusta, jopa siihen pisteeseen, että käsitys diskurssista voi pitää sisällään melkein kaiken tai ei oikein mitään. Vaikka diskurssianalyyttisiä suuntauksia on paljon eivätkä diskurssianalyytikot ole teorioistaan samaa mieltä, diskurssianalyysin on katsottu rakentuvan strukturalistisen ja jälkistrukturalistisen lingvistisen filosofian pohjalle, jonka mukaan totuuteen päästään käsiksi vain kielen kautta, ja sen ajatellaan toimivan
sosiaalisen konstruktionismin sateenvarjon alla. (Philips & Jørgensen 2002)
Olen kiinnostunut erityisesti juttujen yhtymäkohdista niiden ulkopuolisen maailman kanssa,
joten diskurssianalyyttiseksi näkökulmakseni sopivat mielestäni parhaiten Michel Foucault´n
(1926–1984) yleiset käsitykset diskurssista, diskursseista ja niiden tutkimuksesta. Foucault
(2014 [1968]) ei nähnyt ajatuksiensa olevan strukturalismin sisäisiä tai alaisia, vaan sen kanssa samassa linjassa rikkomassa tieteessä vallinnutta subjektilähtöistä näkökulmaa. Foucault´n
(2014 [1968]) mukaan diskurssin alue koostuu kaikista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä
ja lausumista, jotka ovat historiallisesti ja kulttuurisesti tuotettuja ainutkertaisia tapahtumia.
Lausumatapahtumat ja diskurssit liittyvät siten aina ne esiin työntäviin ja mahdollistaviin
tilanteisiin sekä niiden seurauksiin, eikä niitä voi Foucalt´n (2014 [1968]) mukaan tyhjentävästi täyttää kielellä ja syvämerkityksillä, vaan niitä olisi tutkittava nimenomaan suhteessa
niiden ulkoisiin asioihin. Lukemattomien muiden tutkijoiden tapaan myös esimerkiksi Said
(1991 [1978]e) ammentaa Foucault´n yleisistä diskurssiteorioista orientalismia käsittelevässä
tutkimuksessaan. Olen rajannut käsittelemäni diskurssin siihen, mitä valitsemissani medioissa
on kirjoitettu kiinalaisesta arkeologiasta ja kulttuuriperinnöstä. Diskurssianalyysi antaa mielestäni hyvän ja selkeän pohjan kuvatutkimukselle.
Kaukaiset kulttuurit tarjoavat historiallisen kuvatutkimuksen näkökulmasta hyvän tutkimuslähtökohdan, kun maantieteellisen etäisyyden ja syvien kulttuurierojen luomat mielikuvat
ovat yleensä kuvan luojan kannalta paljastavimpia (Fält 1995 viitteineen), jolloin Kiina istuu
hyvin tutkimuskohteeksi. Vaikka viime vuosikymmeninä maailma onkin lähentynyt ja Kiina

13

on länsimaistunut, voidaan silti puhua kaukaisesta ja erilaisesta kulttuurista. Diskurssianalyysin (ks. Philips & Jørgensen 2002) ja kuvatutkimuksen (Fält 1995 viitteineen) teorioiden mukaan ihmiset ottavat vastaan erilaisia tekstejä eri tavoin, mutta niistä on luettavissa yhteisössä
yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä asenteita ja mielikuvia.
Henkilön, valtion tai kulttuurin mielikuva toisesta henkilöstä, valtiosta tai kulttuurista rakentuu oman maailmankatsomuksen pohjalta, johon vaikuttaa kaikki koettu. Mielikuvaa kuvataan yksinkertaistetuksi kartaksi todellisuudesta, johon vaikuttavat parhaiten tuttua mielikuvaa vahvistavat ärsykkeet. Mielikuva on pitkäikäinen ja sen on todettu muuttuvan vain suuren
suuria tunteita herättävän tapahtuman tai toistuvan pienen muutokselle altistumisen seurauksena. (Fält 1995 viitteineen) Orientalistisen representaation (ks. Johdanto) ja teksteistä välittyvän kuvan voidaan ajatella olevan sama asia eri näkökulmista katsottuna.

1.4. Aineisto
Aineistoni koostuu Helsingin Sanomissa vuosina 1990–2015, Yle.fi:ssä (tästä eteenpäin vain
Yle) vuosina 2000–2015 ja Pohjolan Sanomissa vuosina 1994–2015 julkaistuista jutuista (ks.
bibliografian lähdeluettelo, luku 9.), joissa käsitellään kiinalaista arkeologiaa ja kulttuuriperintöä. Juttuja on julkaistu tutkimuksen käsittämällä aikavälillä yhteensä 83 kappaletta. Helsingin Sanomissa 47, Ylellä 25 ja Pohjolan Sanomissa 11 kappaletta. Aineisto koostuu uutisista, reportaaseista, haastatteluista, näyttelyesittelyistä ja näiden yhdistelmistä sekä dokumenttiesittelyistä ja kirja-arvosteluista. Juttujen aiheet ovat päällekkäisiä vain kolmessa tapauksessa.
Helsingin Sanomat on ollut Suomen luetuin päivälehti pitkään (ks. esim. Saavalainen 2016
viitteineen7). Se ole vain helsinkiläinen julkaisu, vaan maan dominoivin sanomalehti, jolloin
se myös osallistuu mielikuvien luomiseen kaikkialla Suomessa. Ylen nettiuutiset ovat kaikille
internetin ja tietokoneen omistaville helppo kansallinen palvelu, jonka käyttö onnistuu mitään
tilaamatta. Vuonna 2014 Yle nousi Suomen suurimmaksi verkkomediaksi (Mervola 20148),
ja vaikuttaa siis laajasti ympäri Suomen. Lounaislappilainen maakuntalehti Pohjolan Sanomat
on kiintoisa vertailukohta, joka edustaa paikallista pohjoista näkökulmaa valtakunnallisten,

7

Saavalainen, H. 1.3.2016. Näin suomalaiset lukevat lehtiä – painettu sana edelleen suosituinta. Helsingin
Sanomat <http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002888837.html>.
8
Mervola, P. 19.2.2014. Yle nousi ykköseksi. Keskisuomalainen <http://www.ksml.fi/mielipide/kolumni/Ylenousi-ykk%C3%B6seksi/639212>.

14

mutta kuitenkin etelään painottuneiden, medioiden rinnalla. Se lakkautettiin huhtikuussa
2017.
Tarkoitukseni on tehdä yleistä selvitystä Kiina-kuvasta, ja medioiden määrä ja aineiston aikarajaus perustuvat tutkimustehtävälle ja työlle sopivan aineiston saatavuuteen. Aineiston alkuvuodet ovat medioiden verkkoon säilötyn arkiston alkamisajankohtia. Helsingin Sanomien ja
Pohjolan Sanomien tapauksissa arkistot pitävät sisällään sekä printtimediassa että internetissä
julkaistut jutut. Kiina-kuvan rakentamiseen ovat epäilemättä osallistuneet myös juttujen
konkreettiset kuvat, mikä ei ikävä kyllä mahdu tutkimukseeni. Kuvia ei ollut saatavilla muissa kuin Ylen arkistomateriaalissa.
Aineistooni kuuluu myös sekundääriaineisto: 79 juttua, jotka käsittelevät maailmanhistoriaa,
arkeologiaa tai kulttuuriperintöä ja joihin Kiina on eri tavoin yhdistetty (ks. luku 6.). Helsingin Sanomat on julkaissut niistä 47, Yle 17 ja Pohjolan Sanomat 15 kappaletta. Käsittelen
näitä niiden kiinalaisen arkeologia- tai kulttuuriperintöyhteyden ja siten rakentuvien Kiinakuvien kautta.
1.5. Metodit
Koska diskurssianalyysiä pidetään hyvin tilannekohtaisena ja tulkitsevana tutkimusmenetelmänä, sen piirissä painotetaan mahdollisimman läpinäkyvää analyysin ja tulkinnan prosessien
kuvaamista (Philips & Jørgensen 2002), minkä teen parhaani mukaan. Paikallistin aineistoni
medioiden verkkoarkistoista hakusanayhdistelmillä Kiina* AND arkeologi* OR kulttuuriperin* (Helsingin Sanomat), Kiina* arkeologi* ja Kiina* kulttuuriperin* (Yle), Kiina$ AND
(arkeologi$ OR kulttuuriperin$) (Pohjolan Sanomat). Hakusanojen muodot ovat erilaisia erilaisten hakujärjestelmien vuoksi. Vaikka valitsin ison alkukirjaimen hakusanaan ’Kiina’ ja
pienen alkukirjaimen muihin hakusanoihin, haut eivät erotelleet kirjainkokoa ja tunnistivat
kaikki sanat isolla tai pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna. Ylen juttuarkisto on netissä kaikille avoin, ja Pohjolan Sanomien ja Helsingin Sanomien arkistot eivät. Pohjolan Sanomien
arkistoon pääsin ottamalla yhteyttä ja tiedustelemalla asiaa, Helsingin Sanomilta vastattiin,
että arkistoon pääsystä tutkimuksen puitteissa tulee maksaa tavallinen kuukausimaksu.
Hakusanojeni perusteella odotin löytäväni juttuja, joissa arkeologiaa tehdään Kiinassa kenen
hyvänsä toimesta ja joissa kiinalaiset arkeologit tekevät arkeologiaa missä hyvänsä päin maailmaa, todennäköisesti eniten kotimaassaan, mutta haut tuottivat hieman erilaisen tuloksen.
Sain sekä Kiinaa että arkeologiaa tai kulttuuriperintöä käsitteleviä juttuja, joissa pääasiassa
kiinalaiset arkeologit tekivät töitä vain Kiinassa (ks. luku 5.3.) tai joissa kiinalaiset esineet
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olivat näyttelyssä ulkomailla (ks. luku 4.4.). Aineistossa on mukana juttuja paleontologisista
aiheista, sillä ne on raportoitu arkeologien löytämiksi tai tutkimiksi, ja ne osallistuvat siten
Kiina-kuvan rakentamiseen valitsemastani näkökulmasta (ks. luvut 4.1.1. ja 5.2.). Hakutoiminnot eivät olleet erityisen hyvin tehtyjä Helsingin Sanomien ja Ylen nettisivuilla, sillä ne
tuottivat aineistoon sopivien juttujen lisäksi runsaasti muita juttuja, jotka eivät käsitelleet aihetta ja jotka tuli kahlata läpi. Pohjolan Sanomien arkiston haku sen sijaan tuotti vain haettuja
juttuja.
Luin aluksi jutut läpi mahdollisimman avoimin mielin ja katsoin, millaisia teemoja ja muita
huomioita niistä nousee esiin. Etsin toistumia, erityispiirteitä ja niiden variaatioita, sillä tarkoitukseni on muodostaa aiheesta yleiskuva Suomen tasolla. Seuraavalla systemaattisella
syvälukukerralla kiinnitin erityisesti huomiota esiin nousseisiin teemoihin, mutta olin edelleen avoin uusille ajatuksille. Palasin juttuihin useita kertoja tutkimuksen aikana, mutta en
kaikkiin kerralla. Diskurssianalyysin piirissä puhutaan loputtomasta syklistä, jossa tekstiin
voi aina palata ja löytää siitä jotakin uutta (Phillips & Jørgensen 2002). Analyysin lopettaminen on tutkimuksen rajaamista.

2. KIINALAISET MENNEISYYTENSÄ KÄSITTELIJÖINÄ JA TUTKIJOINA
2.1. Kiinalainen kronologia, dynastiahistoria ja kiinalaiset nimet
Käsittelen kiinalaista menneisyyttä konkreettisten ajoitusten lisäksi aineistossa toistuvan kiinalaisen kronologian kautta. Perinteisessä kiinalaisessa ajattelussa ajalla ei ole alkua tai loppua, vaan se on syklinen. Dynastioiden elinvaiheet ovat edustaneet luonnollisia syntymän,
kasvun, rappion ja kuoleman vaiheita, ja ajatus tästä elää kiinalaisten parissa edelleen. (ks.
Huotari & Seppälä 1999 [1990]b) Kiinassa on ollut pitkä yhtenäisen sivilisaation ja kulttuurin
jatkumo, mutta vaikka kiinalaiset esittävät mielellään menneisyytensä mahdollisimman soljuvana dynastiajatkumona, todellisuudessa hajaannuksen ja epävarmuuden aikoja on ollut
enemmän (ks. Kallio 2011; 2017). Kiinalaista dynastiajatkumoa pidetään edelleen yllä. Kiinan tasavalta aloitti ja Kiinan kansantasavalta on yrittänyt saattaa loppuun perinteen mukaisesti niitä edeltäneen Qing-dynastian historian kirjoittamisen (ks. Chen 2004; Kaavio 1, s.
17).
Dynastiahistoriaa kauempaa menneisyyttä käsitellään kiinalaisessa arkeologisessa tutkimuksessa geologisin aikakausin, paleoliittinen ja neoliittinen -käsittein ja suurten ihmiskunnan
menneisyyteen liittyvien tapahtumien kautta, joita ovat esimerkiksi kasvien ja eläinten do16

mestikaatio ja aikaisten valtioiden ja sivilisaation muodostuminen (ks. esim. Chang 1986
[1963]: Contents; Liu & Chen 2012: Contents). Vaikka jaottelu on Kiinassa historiallisesti
tuttu (Chang 1986 [1963]) ja Kolmen dynastian aikaisten pronssia käyttäneiden kulttuureiden
käsittelyssä puhutaan pronssikaudesta (ks. esim. em. Liu & Chen 2012), kivi-, pronssi- ja
rautakausijakoa ei juuri käytetä.
Kirjoitan kiinalaiset nimet niiden pinyin-kirjoitusasulla, joka on nykyään virallinen kiinalaisen kirjoituksen latinalaistustapa, ellei kyseessä ole suora lainaus tai tutkimuskirjallisuus,
jossa on käytetty aiemmin suosittua ja osin suomen kieleen vakiintunutta wade-gileskirjoitusasua (esim. Peking (wade-giles), Beijing (pinyin)) (kirjoitustapojen eroavaisuuksista
ja kiinan kielen ääntämisestä ks. Huotari & Seppälä 1999 [1990]c). Kiinalaisissa henkilönnimissä sukunimi mainitaan ensin (ks. Huotari & Seppälä 1999 [1990]d), ja seuraan tekstissäni
tätä perinnettä.

KOLME DYNASTIAA
XIA
SHANG
ZHOU

n. 2000—1500 eaa.
n. 1500—1045
n. 1045—256

KEISARILLINEN KAUSI
QIN
HAN
Kolme kuningaskuntaa
Hajaannuksen kausi
SUI
TANG
Viisi dynastiaa
SONG
YUAN
MING
QING

221—207
206 eaa. — 220 jaa.
220—264
265—580
581—618
618—907
907—960
960—1279
1279—1368
1368—1644
1644—1911

MODERNI AIKA
Kiinan tasavalta

1912—1949

Kiinan kansantasavalta

1949—

Kaavio 1. Kiinan hallintohistoria.
17

2.2. Kiinalaisen arkeologian ja kulttuuriperinnön erityispiirteitä
Kiinalaisen arkeologian erityispiirteet sekä taustoittavat tutkimusta että ovat ensimmäinen
tarkasteltavan diskurssin syntyolosuhteista. Kiinassa arkeologia ja historiantutkimus toimivat
tiiviisti yhdessä, ja moderni kiinalainen arkeologia on koko olemassa olonsa ajan ollut nationalistista ja valtiojohtoista (Chang 1986 [1963]; von Falkenhausen 1993; Liu & Chen 2012).
Käytännössä kiinalainen arkeologia on kohdannut ja kohtaa edelleen suuria haasteita maan
laajan arkeologisen aineiston suojelussa ja säilyttämisessä (Hu 2001; Shepherd & Yu 2013;
Silverman & Blumenfield 2013) (ks. luku 4.3.). Näistä syistä arkeologinen tutkimus Kiinassa
on erilaista kuin mihin ehkä lännessä olemme tottuneet, ja kiinalaisesta arkeologiasta puhuttaessa on syytä ymmärtää perinteitä ja asenneilmastoa, joiden puitteissa tieteenala on kehittynyt ja missä sitä nykyään harjoitetaan.
Kuten muuallakin maailmassa, Kiinassa maasta löytyviä vanhoja esineitä on pidetty arvossa
muinaisista ajoista asti (Liu & Chen 2012; Lie-dan 2012), ja niillä on edelleen keräilyarvoa.
Kiinan kommunistisen puolueen valtaannousun ja arkeologian institutionalisoinnin vuonna
1949 kerrotaan lopettaneen lähes kokonaan luvattomat kaivaukset ja hautaryöstöt, mutta ne
ovat jatkuneet puhemies Mao Zedongin kuoleman (1976) jälkeisinä vuosikymmeninä (von
Falkenhausen 1993) ja järjestäytyneesti erityisesti 1990-luvulta eteenpäin. Kiinalaisella antiikilla on maailmanlaajuista kysyntää, ja arkeologisten löytöjen välitys nähdään nopeana keinona rikastua. Kiinassa onkin sanonta, jonka mukaan laittomia kaivauksia tekemällä voi tulla
miljonääriksi yhdessä yössä. Antiikeista suurimman osan arvellaan päätyvän ulkomaille, mutta esineillä on kysyntää kotimaassakin ja jotkin kiinalaiset museot ostavat näyttelyesineitä
laittomilta markkinoilta. (He 2001) (ks. luku 4.3.4.)
Moderni kiinalainen arkeologia muodostui länsimaisten tiedemiesten avustuksella Kiinan
viimeisimmän dynastian kaaduttua vuoden 1911 jälkeen. Siitä lähtien kiinalaiset ovat rakentaneet arkeologiaa pääasiassa perinteitä, ajoittain myös hallitsevaa ideologiaa (ks. esim.
Zhang 2011), kunnioittaen. 1800-luvun ulkovaltoja vastaan hävittyjen sotien ja niitä seuranneiden Kiinalle epäedullisten maidenvälisten sopimusten ja maanluovutusten seurauksena
nationalismi nousi tasavaltalaisessa Kiinassa (ks. esim. Asikainen 2005; Airaksinen 2005).
Arkeologian kautta on muodostettu ja muodostetaan, ja sen kautta vahvistetaan, kiinalaista
kansallisidentiteettiä, ja kiinalaisen omasyntyisen sivilisaation alkukodin etsimisen on katsottu olevan usein tärkein ja herkin asia kiinalaisessa arkeologiassa. (Chang 1984 [1963]; von
Falkenhausen 1993; Zhang 2011; Liu & Chen 2012; Lie-dan 2012)
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Koska kiinalainen arkeologia on paleoliittista arkeologiaa lukuun ottamatta historiantutkimuksen aputiede, sen avulla on todennettu ja kuvitettu historiankirjoihin perustuvaa yleistä
kiinalaista käsitystä Kiinan historiasta. Vanhimmat kiinalaiset historiankirjat on kirjoitettu
Itäisen Zhoun (n. 770–221 eaa.) aikana, ja jotkut niistä yltävät puolimyyttisen Kolmen dynastian9 (ks. Kaavio 1, s. 12) varhaisajalle. Useampia historiankirjoituksia on säilynyt Handynastian (206 eaa. – 220 jaa.) ajalta. Osa historioitsijoista saattoi olla eräänlaisia varhaisarkeologeja, sillä teksteissä ja tekstien kommentaareissa kerrotaan heidän toisinaan vierailleen
tunnetuilla raunioilla ja hautauksilla etsimässä tietoa menneistä ajoista. (Chang 1984 [1963])
Kiinalaisen klassisen kirjallisuuden erityispiirre on sen kommentoiva perinne. Historiankirjojen ja muiden klassikkojen kommentaarit ovat usein alkuperäisiä teoksia pidempiä ja mahdollisesti satoja vuosia myöhemmin kirjoitettuja. Osassa tapauksista vain kommentaarit ovat
säilyneet. (Chang 1984 [1963]; von Falkenhausen 1993) Koska useilla arkeologisilla tutkimuksilla pyritään validoimaan historiallisia kirjoituksia, jotka toisinaan perustuvat muuhun
kuin ensi käden tietoon, esimerkiksi Lothar von Falkenhausen (1993) on tutkinut ja kritisoinut kiinalaisen arkeologian historiankirjoituksellista painotusta ja esittänyt huolensa uuden
historiantutkijasukupolven lähdekritiikkiä kohtaan. Liu Li (2009) onkin todennut tutkiessaan
kiinalaisten arkeologien poliittista korrektiutta ja akateemista vapautta, että kiinalaisten arkeologien näkemykset yksittäisestä tapauksesta esihistoriassaan liittyvät enemmän laajoihin
koulutuksellisiin ja kulttuurisiin perinteisiin sekä kiinalaisen arkeologian historiankirjoitukselliseen suuntautumiseen kuin poliittiseen ideologiaan tai omaan tutkimukseen. Vastapainoksi Shi Jingsong (2001) kirjoittaa, että historialliset tekstit ovat kiinalaisille arkeologeille
yhtä tärkeitä kuin arkeologiset materiaalit ja etteivät he voi jättää tekstejä huomiotta (keskustelua ks. Lie-dan 2012).
Kiinalainen arkeologia on pitkästä kirjallisesta perinteestään johtuen paitsi kronologia- myös
typologiakeskeistä (Shi 2001). Shi (2001) arvelee tämän johtuvan siitä, että tavallisesti yhdeltä tutkimusalueelta tavataan useita arkeologisia kulttuureja, jotka tulee tunnistaa, ajoittaa,
erotella ja suhteuttaa toisiinsa. Song-dynastian (960–1279 jaa.) aikaiset antiikintutkijat kirjoittivat ensimmäiset kiinalaiset typologiat, joiden pohjalle modernitkin typologiat on Kiinassa rakennettu (Chang 1984 [1963]; Shi 2001).
Jos modernin kiinalaisen arkeologian ensimmäinen tavoite on tutkia menneisyyttä materiaalisista lähtökohdista historiantutkimuksen aputieteenä, sen toinen virallinen tavoite on vahvis9

Lisätietoa Lee 2002; Liu & Chen 2012, kritiikkiä von Falkenhausen 1993.
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taa marxilaista ideologiaa. Konkreettisesti kiinalaistunutta kommunistista ideologiaa toteutettiin Kulttuurivallankumouksen 1969–76 aikana, jolloin rikkaan ja kouluttautuneen väestön
uudelleen koulutuksen ja teloitusten lisäksi tuhottiin kirjaimellisesti mittaamattoman suuri
määrä kiinalaista kulttuuriperintöä. (Liu & Chen 2012; Lie-dan 2012; Wang 2012; kulttuurivallankumouksesta laajemmin ks. esim. Paltemaa & Vuori 2012a) Marxilaisuuden ei kuitenkaan katsota vaikuttaneen tai vaikuttavan suuresti kiinalaiseen arkeologiseen tutkimukseen,
joskin se rajoitti tutkimusta ja tulkintaa erityisesti Maon aikana 1949–76. (Chang 1984
[1963]; Falkenhausen 1993; Liu & Chen 2012; Zhang 2013.)
Kiinan ja Neuvostoliiton ystävyyden aikana 1949–60 omaksutuilla neuvostoliittolaisilla arkeologisilla käytännöillä on ollut merkittävä nykyaikaan asti yltävä vaikutus kiinalaisen arkeologian kenttätyömetodien, teoreettisen pohjan, tutkimusagendojen ja koulutusjärjestelmien kehityksessä (Zhang 2011). Kiinan avautumisen (ks. esim. Paltemaa & Vuori 2012b)
jälkeen 1980-luvulta lähtien kiinalaiseen arkeologiaan ovat taas vaikuttaneet länsimaiset teoriat ja metodit, ja Kiinassa käydään vilkasta akateemista keskustelua siitä, mikä on ulkomaalaisten vaikutteiden rooli kiinalaisessa arkeologiassa (Lie-dan 2012).
Kun neuvostoliittolainen tutkimusperinne toi 1900-luvun puolivälin kiinalaiseen arkeologiaan
tavallisten ihmisten elämän tutkimisen mielekkyyttä marxilaisen luokkateorian muodossa
(Zhang 2011), von Falkenhausen (1993) kritisoi kiinalaisten nykyarkeologien tutkimusintressejä päinvastaisesta painotuksesta. Von Falkenhausenin (1993) mukaan kiinalaiset arkeologit
ovat kiinnostuneempia eliitin kuin tavallisten ihmisten elämän tutkimisesta, ja hän syyttää
heitä tutkimustulosten pimityksestä. Eliittihautojen tutkimus tuo arvovaltaa ja tiedon pitäminen tutkijalla itsellään lisää tuota valtaa (von Falkenhausen 1993).
Nykyään kiinalaisessa arkeologisessa tutkimuksessa on kolme pääsuuntausta: varhaisen ihmisen alkuperän tutkiminen, maanviljelyksen alkuperän tutkiminen sekä sivilisaation alkuperän
tutkiminen (Liu & Chen 2012). Kiinassa tutkitaan myös muita kulttuureja, ja kiinalaiset tutkijat ovat argumentoineet, että kiinalaisten arkeologien tulisi olla suuremmassa roolissa maailmanarkeologian tutkimuksessa (Lie-dan 2012). Kiinalaiset arkeologit aloittavatkin kaivaukset
esimerkiksi Egyptissä tänä vuonna (Wang 201610; Xinhua 201711). Kansainvälinen tiedevaihto on kasvanut Kiinassa 1980-luvulta lähtien (Lie-dan 2012), ja vaikka ulkomaiset tutkijat
eivät ole aina olleet tervetulleita Kiinaan, nykyään useat kiinalaiset tutkijat painottavat kan10

Wang, X. 29.12.2016. Interview: Chinese Archaeologists Keen to Excavate in Egypt: Antiquities Minister.
Xinhua <http://news.xinhuanet.com/english/2016-12/29/c_135939781.htm>.
11
Xinhua 10.3.2017. Interview: Promising horizons awaiting Egypt-China archaeological cooperation: top
Egyptologist Hawass. <http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/10/c_136116545.htm>.
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sainvälisen tutkimusyhteistyön tärkeyttä (von Falkenhausen 1993; Chen & Hong 2010; Liu &
Chen 2012)12. Tutkimusintressien lisäksi kiinalaisia arkeologeja työllistävät vauhdilla modernisoituvan Kiinan laajamittaiset pelastuskaivaukset (Liu & Chen 2012). Vaikka koulutettua
henkilökuntaa on paljon, sitä ei ole tarpeeksi, ja kulttuuriperinnönsuojelulaeista (ks. luku
4.3.1.) huolimatta rakennustöissä hukkuu paljon arkeologista materiaalia (He 2001; Lie-dan
2012; Shepherd & Yu 2013; Silverman & Blumenfield 2013).
Nykyaikaista nationalismia kuvaa hyvin Kiinan aikaisten Kolmen dynastian (ks. luku 2.1.)
suuri kronologiaprojekti, joka käynnistettiin hallintovirkamies Song Jianin Egyptin-matkan
jälkeen vuonna 1996 (Lee 2002) siltä pohjalta, että Egyptin pitkä tarkkaan ajoitettu menneisyys oli saanut Songin häpeämään kiinalaisia epämääräisempiä ajoituksia. Kansallismielisyyttä ei yritetä peitellä: Song julkaisi matkastaan ja sen herättämistä ajatuksistaan lehtisen.
(Lee 2002, viitaten Song 199913.)
Kulttuuriperintöön länsimaailman näkökulmasta eri tavalla suhtautumiseen on Kiinassa pitkät
perinteet. Kiinalainen perinteinen ajattelu, joka välittyy kohteiden suojeluun ja niitä kohtaan
asennoitumiseen, pohjautuu paikan henkeen ja sen säilyttämiseen, eikä sen arkkitehtuuriin.
Esimerkiksi Kungfutsen kotikaupungissa on temppeli, jota on rakennettu ja remontoitu tuhansien vuosien aikana aina uudestaan samalle paikalle, mikä on vastakkainen lähestymistapa
verrattuna länteen, jossa pohjana on esineen tai kohteen säilyttäminen fyysisesti mahdollisimman muuttumattomana tai alkuperäisenä. Ajatusmallien eroavaisuuksia on selitetty molempien alueiden historialla ja niiden lähtökohtia klassisella filosofialla. Kreikkalaisen filosofian lähtökohtana voidaan pitää erittelyä ja selvitystä, kun Kiinassa se on ollut yhteys ja samankaltaisuus. (Chen & Aass 1989) Chen Wei ja Andreas Aass (1989) argumentoivat, että
kansainväliset länsimaailmassa kirjoitetut kulttuuriperintösuojelustandardit tulisi nähdä kirjoitettuna vain länsimaiselle kokemukselle. Myös Denis Byrne (1991) kirjoittaa kriittisesti
länsimaisesta kulttuuriperinnön hoitamisen hegemoniasta ja siitä, ettei kulttuuriperinnön hoitoon suhtautumisen ajatella olevan länsimainen tuotos, vaan luonnollinen universaali asia,
jonka jokainen kehittyvä valtio tulee varmasti kehittämään samanlaisena jossakin vaiheessa

12

Hain arkeologiseen työharjoitteluun Pekingiin vuonna 2015 CIMOn kautta. Hakemukseni hyväksyttiin ja
minulle myönnettiin harjoittelun kattava harjoittelutuki, jolloin minut harjoittelemaan ottavalle kiinalaiselle
taholle ei olisi tullut lainkaan kustannuksia. Minulle ilmoitettiin, että minuun otettaisiin yhteyttä, kun Kiinan
CIMOn haara olisi löytänyt minulle sopivan harjoittelupaikan, mutta kyselyistä huolimatta Kiinasta ei koskaan
kuulunut mitään.
13
Song Jian 1999. Chaoyue Yigu Zouchu Mimang: Huhuan Xia Shang Zhou Duandai Gongcheng. Shanghai
Keji Jiaoyu Press: Shanghai.
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(vrt. Vukovich 2012 ja sinologinen orientalismi, ks. Johdanto). (kiinalaisista kopioista ks.
luku 4.3.4.)

3. DISKURSSI SYNTYY: UUTISOINNIN VAIHEET
Koska tarkastelemani diskurssin lausumatapahtuma on uutiskirjoittelua, se syntyy muun uutisoinnin kanssa samanaikaisesti. Diskurssi siis muotoutuu ja etenee uutisoinnin syntyolosuhteiden sekä sen kehitysvaiheiden mukaisesti.
3.1. Lähteet
Suurin osa jutuista pohjautuu tiedotteisiin tai muihin kuin julkaisevan median suoraan itse
hankkimiin tietoihin. Julkaisumedian ulkopuolinen lähde on merkitty mediasta ja tapauksesta
riippuen joko tekstin sisään tai sen ulkopuolelle kirjoittajan nimen yhteyteen tai erikseen lähteeksi. Lähde on merkitty 51 juttuun. Jutusta riippuen tekstissä mainitaan 1–3 lähdettä, suurimassa osassa mainitaan useampi kuin yksi lähde. Mitä useampi lähde jutussa mainitaan, sitä
useamman välikäden kautta se on kulkenut, sitä laajemmin se on taustoitettu tai se on koottu
useista samaa aihetta käsittelevistä uutisista ja tiedotteista.
Useimmin mainitut lähteet ovat myös aineistossani kaksi maailman johtavista uutistoimistoista: Reuters ja AFP, sekä Xinhua ja STT, joista kaikki paitsi STT ovat edustettuina jokaisessa
mediassa. Thomson-Reuters (tästä eteenpäin vain Reuters, kuten sitä aineistossani nimitetään) on vuonna 1850 perustettu kansainvälinen uutistoimisto, jonka toimii yli kahdessasadassa kohteessa ympäri maailman. Reuters ilmoittaa tuottavansa vuosittain yli 2,2 miljoonaa
uutista, 580 000 kuvaa ja yli 100 000 videota. (Reuters 201614) Agence France-Presse, eli
AFP, on ensimmäinen kansainvälinen uutistoimisto, jonka edeltäjä perustettiin vuonna 1835.
AFP ilmoittaa tuottavansa päivittäin 5 000 uutista, 3 000 kuvaa, 200 videota ja 100 grafiikkaa
ja videografiikkaa, ja sillä on myös kaksisataa toimistoa ympäri maailman. (AFP 201615)
Reutersilla ja AFP:llä on toimipaikat Kiinassa (em. Reuters 2016; AFP 2016). Ulkomaanuutisten tutkimuksessa on havaittu eliittilähteiden painottumista uutistoiminnan ja lähteiden
valinnan rutinoitumisen myötä (kootusti ks. Jokila 2016).
Xinhua on Kiinan valtion uutistoimisto ja virallinen tiedotuskanava, jonka oksa Xinhuanet
(tästä eteenpäin vain Xinhua, kuten sitä aineistossani nimitetään) ilmoittaa ottaneensa lisäksi
kansainvälisen uutistoimiston roolin. Xinhua toimii yli sadassa toimipaikassa Kiinan ulko14
15

Reuters. Ei päiväystä. Reuters News Agency. <http://agency.reuters.com/en/about-us.html>. Luettu 27.6.2016.
AFP. Ei päiväystä. AFP in numbers. <https://www.afp.com/en/agency/afp-numbers>. Luettu 27.6.2016.

22

puolella (UNDP 201616) ja ilmoittaa tuottavansa päivittäin 15 000 uutista, joista 12 000 käsittelee Kiinaa. (Xinhuanet 201617) Suomen tietotoimisto, eli STT, on perustettu vuonna 1887,
ja sillä on toimittajia Sydneyssä ja Brysselissä sekä avustajia ympäri maailmaa. STT ei ilmoita tuottamiaan uutismääriä (STT 201618), mutta kertoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä muiden
uutistoimistojen kanssa (lähde). Reuters ja AFP ovat kokoluokaltaan ja tuotantovolyymiltään
suunnilleen samankokoisia uutistoimistoja. Xinhua ei ole levinnyt yhtä laajalle, mutta ilmoittaa tuottavansa päivittäin enemmän uutisia kuin Reuters ja AFP yhteensä.19
Reuters nimetään lähteeksi 20 ja AFP 18 kertaa. Ne mainitaan kuudessa tapauksessa samassa
jutussa. Yhdessä ne vaikuttavat vajaan puolen aineiston taustalla. Xinhua nimetään lähteeksi
17 jutussa. Sitä ei ole merkitty kertaakaan lähdekenttään, vaan se mainitaan lähteenä tekstin
lomassa tai yksittäisten kommenttien yhteydessä, mikä viittaa siihen, että muiden uutistoimistojen kautta tulleet jutut pohjaavat Xinhuan uutisiin. Useimmiten Xinhua mainitaan lähteenä
jutussa, jossa on muitakin lähteitä. STT on merkitty lähteeksi kymmenessä jutussa, ja sekin
esiintyy lähes aina yhdessä muiden lähteiden kanssa. Pohjolan Sanomien lähteelliset jutut
ovat saapuneet Kemiin STT:n kautta. Muissa medioissa STT:tä ei mainita lähteenä muutoin
kuin kerran20.
Jutut ovat peräisin useasta eri kansainvälisestä ja kansallisesta lähteestä. Vaikka mediat käyttävät samoja uutistoimistoja, päällekkäisiä uutisia on silti vähän, vain kolme kappaletta (juttujen aiheista ja teemoista luvussa 4.), mikä kertoo medioiden harjoittamasta uutisvalinnasta ja
siitä, mitä juttuja niissä on pidetty julkaisuhetkellä mielenkiintoisina, tärkeinä, tyyliin sopivina, lukijoita houkuttavina tai julkaisuun mahtuvina21.
Jutuissa mainitaan kiinalainen lähde 23 kertaa. Ainoana lähteenä kiinalainen lähde on seitsemässä jutussa. Muidenkin Kiinassa tapahtuvia asioita käsittelevien juttujen alkuperämaa on
luonnollisesti Kiina (ks. seuraava alaluku). Kiinalaisella medialla ei ole samanlaista lehdis16

UNDP. Ei päiväystä. Our Partner: Xinhua News Agency.
<http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/ourwork/partners/-/xinhua-news-agency-.html>. Luettu
27.6.2016.
17
Xinhuanet. 28.11.2011. Brief Introduction to Xinhuanet.
<http://news.xinhuanet.com/english2010/special/2011-11/28/c_131274495.htm>.
18
STT. Ei päiväystä. STT. <http://stt.fi/>. Luettu 27.6.2016.
19
Muita juttulähteitä ovat tiedejulkaisut (Science, Nature, Global Heritage Fund, PNAS, Past Horizons, PLoS
ONE), päivä- tai viikkolehdet (China Daily, People's Daily, South China Morning Post, Panorama ja The Guardian), yhdysvaltalainen uutistoimisto Associated Press, eli AP, BBC sekä kertamaininnat: saksalainen uutistoimisto Deutsche Presse-Agentur, eli DPA, määrittelemättömät "kiinalaiset tiedotusvälineet" ja china.org.cn.
20
Yle lopetti STT:n palvelujen käytön kokonaan vuonna 2006 (Latvala 2016), Helsingin Sanomat vuonna 2015
(Yle 12.2.2015. Helsingin Sanomat luopuu STT:n uutisista – ”Säästötarpeet selviävät kevään aikana”
<https://yle.fi/uutiset/3-7800784>.)
21
Ulkomaanuutisoinnin taustoja Ylessä sekä Helsingin Sanomissa ks. Johanna Latvala (2016).
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tönvapautta kuin useissa länsimaissa, ja kiinalaiset alkuperäisuutiset syntyvät erilaisen maailmankatsomuksen ja mediatodellisuuden (ks. esim. Yu 2009) sekä yleisesti länsimaista poikkeavan arkeologiaan ja kulttuuriperintöön suhtautumisen (ks. luku 2.2.) kautta. Voidaan myös
olettaa, että kiinankielisten uutisten seuraaminen on kiinalaisen kirjoitusmerkkijärjestelmän22
vuoksi kiinaa äidinkielenään puhumattomalle vaativaa (ks. luku 3.3.), ja on perusteltua olettaa Xinhuan ulkomaailmaan kohdistettujen englanninkielisten uutisten joskus poikkeavan
kiinankielisistä, aivan kuten Suomessakin kirjoitetaan erilaisia uutisia koti- ja ulkomaille.
Koska Kiinan-kirjeenvaihtajien kirjottamien uutisten määrä on suhteellisen pieni (ks. seuraava luku) ja koska länsimaiset uutistoimistot lainaavat ainakin osittain kiinalaisia lähteitä, aineistoni välittämän Kiina-kuvan pohjat rakennetaan näiltä osin Kiinassa valtion virallisilla
tiedotuskanavilla tai kiinalaisissa päivälehdissä.
Länsimainen lähde mainitaan suurimmassa osassa juttuja, ja noin puolen koko aineistosta
annetaan ymmärtää olevan (ks. seuraava luku) kokonaan länsimaista alkuperää. Sekä Reuters
(em. 2016) että AFP (em. 2016) ilmoittavat nettisivuillaan journalistisen toimintansa pohjana
olevan lahjomattomuuden, puolueettomuuden ja objektiivisuuden. STT allekirjoittaa vielä
laajemman sääntövyyhdin ja ilmoittaa sivuillaan, että ”työtämme ohjaavat lait, Journalistin
ohjeet23 ja STT:n omat eettiset ja journalistiset ohjeet” (em. STT 2016). AFP (em. 2016) kirjoittaa nettisivuillaan, että vaikka objektiivisuuden saavuttaminen onkin vaikeaa, se ei estä
siihen pyrkimistä. AFP:n, Reutersin ja muiden johtavien uutistoimistojen puolueettomuutta ja
uutisoinnin tasapuolisuutta on tutkinut mm. Oliver Boyd-Barrett (1998). Välittyvän Kiinakuvan voidaan sanoa olevan suurelta osin länsimainen lähteettömien juttujen kotimaisuuden
ja lähteellisten juttujen länsimaisen kulkureitin perusteella, alkuperäisistä kiinalaisista juttulähteistä huolimatta.
Koska STT on aineiston ainoa suomalainen lähde ja se mainitaan ainoana lähteenä vain yhdessä jutussa, lähes jokainen lähteellinen juttu on ulkomaista alkuperää. Siten myös suurin
osa medioissa julkaistuista Kiinan arkeologiaa tai kulttuuriperintöä käsittelevistä jutuista on
peräisin kokonaan ulkomaisista lähteistä, ja ne ovat pääasiassa kiinalaisten lähteiden kautta
tuotettua eurooppalaista käsialaa.
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Kiinalainen kirjoitus muodostuu kirjainmerkeistä, joita on ainakin 40 000 kappaletta. Ks. myös luku 4.2.3.
Julkisen sanan neuvosto. 5.9.2011, muutettu 1.12.2011. Journalistin ohjeet ja liite.
<http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/>.
23
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3.2. Kirjoittajat
Toimittaja on viime kädessä vastuussa siitä, millainen juttu päätyy julkaistavaksi. Kaikissa
jutuissa ei ole merkittyä kirjoittajaa, mikä voi johtua siitä, että tekstit on julkaistu suoraan
sellaisinaan kuin ne ovat tulleet uutistoimistoilta, tai esimerkiksi vanhasta arkistointityylistä
tai inhimillisistä virheistä.
Ulkomaanuutiset tulevat usein suoraan joko kirjeenvaihtajilta tai kansallisilta ja kansainvälisiltä uutistoimistoilta toimittajille muokattavaksi lehteen sopivaan muotoon, tai ne löytyvät
toimittajan tai median omien kiinnostusten ja uutistenseuraamis- ja tiedonhankintakanavien
kautta. Ulkomailla tuotettuja uutisia on tutkittu purettavan ja koottavan suomalaisille sopivaan muotoon, ja Suomi onkin tutkimusten mukaan suomalaisessa ulkomaanuutisissa
useimmin toistuva maa (ks. Jokila 2016 viitteineen). Juttujen ajatellaan siis vaativan paikallistusta, ja ideaalitapauksessa juttuaihe paikallistetaan paikkakunnalle tai Suomeen selvitysten
ja haastattelujen kautta (vrt. Holtorf 2007; Johdanto). Suomalaista asiantuntijaa on aineistossa
haastateltu vain kerran.
Suurimmassa osassa Ylen ja Pohjolan Sanomien uutisia ei ole toimittajan nimeä. Ylen arkistoissa ei mainita kirjoittajaa ennen vuotta 2011. Useimmissa nimettömissä jutuissa lähteeksi
tai kirjoittajaksi on merkitty uutistoimisto tai kyseinen media. Vaikka Ylellä sekä Helsingin
Sanomilla on ollut vakituinen Kiinan-kirjeenvaihtaja 1990-luvulta lähtien, tekstit ovat useiden eri toimittajien kirjoittamia kaikissa medioissa.24
Yleltä nousee esiin yksi ja Helsingin Sanomilta kaksi toimittajaa, joiden panos medioiden
Kiina-uutisointiin on huomionarvoinen. Ylellä Anniina Wallius vastasi kuudesta ja Helsingin
sanomilla Anu Nousiainen ja Petri Immonen vastasivat kumpainenkin viidestä jutusta. Immosen jutuista neljä viidestä on dokumenttiesittelyjä, Nousianen toimi Kiinan-kirjeenvaihtajana,
ja jutut vaikuttavat Kiinassa tehdyiltä.25 Helsingin Sanomiin kirjoitti kirjeenvaihtajien lisäksi
aineiston ainoana asiantuntijana kaksi kirja-arvostelua edesmennyt Kiinan-ystävä Pertti Nie24

Kaikkien kolmen median ulkomaanuutistuotannosta ja kirjeenvaihtajista vuonna 2014 ks. Latvala 2016.
Suomalaisia ulkomaankirjeenvaihtajia ja heidän työtapojaan on tutkittu viime aikoina useissa opinnäytetöissä.
Venäjältä ks. Rounaja, S. 2009: Finnish foreign correspondents in Moscow: Balancing between external expectations, personal ambitions and working conditions. Master’s thesis, University of Tampere, Department of
Journalism and Mass Communication, Journalism and Mass Communication: Tampere. Saksasta ks. Moisio, N.
2013: ”Täällä on aika paljonkin valtaa muokata Saksa-kuvaa Suomessa.” Suomalaisten Berliininkirjeenvaihtajien uutis- ja juttuaiheiden valinnan politiikka ja rituaalit. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos & Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, journalistiikka & valtio-oppi: Jyväskylä. Lähi-idästä ks. Keränen, T. & Lindqvist, M. 2009: Uutisia pyhältä maalta: Ulkomaankirjoittajien työ ja
uutisvalinnat Lähi-idässä. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Viestinnän koulutusohjelma, medianomi: Turku. Suomalaisten kirjeenvaihtajien arvosta ja merkityksestä ks. Anton, S. & Tunkelo, A. 2014: Vakituinen kirjeenvaihtaja – arvokas asiantuntija vai korvattavissa oleva kustannus? Opinnäytetyö, Haaga-Heliaammattikorkeakoulu, Journalismin koulutusohjelma, journalismi: Porvoo.
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minen (ks. luku 4.4.2.). Pohjolan Sanomissa yksikään toimittaja ei ole kirjoittanut yhtä juttua
enempää Kiinan arkeologiaan tai kulttuuriperintöön liittyen.
Kun tekstit tulevat suurimmaksi osaksi useilta eri kirjoittajilta, ne voivat olla monipuolisempia, mutta myös pintapuolisempia, sillä useat eri toimittajat ovat harvemmin perehtyneet samaan asiaan. Esimerkiksi Branderin (2011) tutkimuksessa Helsingin Sanomien toimittajien
kirjoituksista Kiinasta yhden kuukauden aikana välittyvät toimittajien aineistoon perehtymättömyys ja yleiset ennakkoluulot.
Koska toimittajan nimi puuttuu noin kolmasosasta tekstejä ja suurimmassa osassa nimettyjä
uutisia toimittajan rooliksi vaikuttaa jääneen tiedotteiden muokkaaminen lehteen sopivaan
muotoon, yksittäisen suomalaisen toimittajan anti uutisen lopulliseen muotoon näyttely- ja
dokumenttiesittelyjä, kirja-arvosteluja, Kiinan-kirjeenvaihtajia ja Ylen edellä mainittua toimittajaa lukuun ottamatta vaikuttaa olleen vähäinen. Kiinan arkeologiaa ja kulttuuriperintöä
koskevassa uutisoinnissa toimittajia suurempi vaikuttaja on siis ollut juttulähde ja toimijat sen
takana.
3.3. Uutisen matka Suomeen
Juttujen etenemistä Kiinasta Suomeen tarkastellessa huomionarvoista on fiksereiden26 suuri
vaiettu rooli kansainvälisessä ulkomaanuutisten tuotannossa. Fikserit ovat paikallisia apulaisia, jotka palkataan yleensä kielitaidon puutteen vuoksi sekä auttamaan paikallisten tapojen ja
käytänteiden kanssa. (Murrel 2015) Suomalaiset Kiinan-kirjeenvaihtajat käyttävät juuri ontuvien kielitaitojensa sekä fiksereiden paikallistuntemuksen vuoksi heitä apuna työssään (Hassinen 2015; ks. myös Hoikkala 2014). Kiinalaiset fikserit järjestävät haastatteluja ja etsivät
uutisia paikallisista medioista (Hoikkala 2014; Hassinen 2015), ja kääntäjän vuoksi tieto suodattuu ja valikoituu ennen kuin se päätyy toimittajalle.27
Ulkomaisia medioita tai uutistoimistoja edustavien toimittajien pääsy juttupaikoille tai haastattelemaan korkea-arvoisia henkilöitä Kiinassa on rajallista (ks. esim. Embassy of People’s
Republic of China in the United States of America28; Hassinen 2015), ja heidän voidaan ar-
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AFP:lle työskennelleen kiinalaisen fikserin haastattelu ja työnkuvaus Roads & Kingdomissa ks. French, P.
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Suomalaisten ulkomaankirjeenvaihtajien tiedonhankinnasta ks. Hoikkala 2014.
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Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America. Ei päiväystä. Right and Responsibilities of Foreign Journalists. <http://www.china-embassy.org/eng/ywzn/mtyw/press_1/t538334.htm>. Luettu
24.11.2016.
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vella tekevän esimerkiksi arkeologisia kaivauksia tai löytöjä käsittelevät juttunsa pääasiassa
kiinalaisten uutisoinnin tai kiinalaisten tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien pohjalta.
Kuten olen selvittänyt, alkuperäinen juttulähde on suurimmassa osassa Kiinassa tapahtunut
asia, joka tiedotetaan tai uutisoidaan Kiinassa, minkä jälkeen uutiset päätyvät todennäköisesti
useimmissa tapauksissa fiksereiden kautta Kiinan-kirjeenvaihtajille tai kansainvälisille uutistoimistoille, jotka välittävät ne suomalaisille medioille ja uutistoimistolle, jotka välittävät ne
julkaistavaksi tai julkaisevat ne. Uutinen luodaan siis ensin pääasiassa kääntäjä-apulaisen ja
paikallismedian kautta Kiinassa, sitten, poisluettuna suoraan Suomeen raportoivat Kiinankirjeenvaihtajien tekstit, se kulkee länsimaisten uutistoimistojen kautta Suomeen. Juttua on
mahdollista muokata matkalla useita kertoja, mutta koska ne ovat luonteeltaan kulttuuriperinnönsäilymisteemaa (ks. luku 4.3.) lukuun ottamatta pääosin neutraaleja tai positiivisia, niiden
voidaan olettaa mukailevan ainakin sävyltään alkuperäisiä kiinalaisia uutisia ja tiedotteita,
jotka todennäköisesti ovat myös neutraaleja tai positiivisia. Minkä hyvänsä valtion motivaatio
positiiviseen uutisointiin on selvää, eikä länsimaisilla uutistoimistoilla tai suomalaisilla medioilla vaikuta olleen syytä muuttaa juttujen sävyä.
Se, mitä Kiinan jälkeen vuoroon tulleet portinvartijat Kiinan arkeologiaan ja kulttuuriperintöön liittyville uutisille ovat tehneet, on oletettavasti perinteisiä journalistisia tapoja ja työtehtäviään seuraten juttujen pituuden ja asiasisällön rajaus ja valikointi, sillä kiinalaisia arkeologisia ja kulttuuriperintöuutisia uutisoidaan Kiinassa eittämättä useammin kuin niitä suomalaisessa mediassa esiintyy. Esimerkkeinä toimivat juttujen variaatio suomalaisten medioiden
sisällä ja vaikkapa People’s Dailyn facebook-uutisvirta29, joissa esitellään uusia arkeologisia
löytöjä noin viikoittain.
Valitsin sattumanvaraisesti kolme juttua, jotta saisin esimerkinomaista käsitystä siitä, minkä
verran uutista olisi matkalla voitu muokata. Vertasin juttuja niiden aiempiin joko kiinalaisiin
tai länsimaisiin verkossa julkaistuihin versioihin. Ensimmäinen juttu (Yle 19.5.2007) viittaa
saaneensa tiedon BBC:ltä, jonka päivää aiemmin julkaisema uutinen (BBC 200730) mainitsee
lähteenään Xinhuan. Ylelle juttua on tiivistetty siten, että BBC:n jutusta on poistettu kiinalaisen asiantuntijan suorat lausunnot ja taustoitus siitä, missä päin Kiinaa uutisoinnin kohteena
olevat kivikaiverrukset sijaitsevat ja mitä niissä tarkalleen kuvataan. Toisen jutun (PS
25.1.2008) lähteissä mainitaan tietotoimistot STT ja AFP, englannin kielellä uutinen löytyy
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People’s Daily 2016. People’s Daily, China. <https://www.facebook.com/PeoplesDaily>. Luettu 21.11.2016.
BBC. 18.5.2007. Chinese writing ’8 000 years old’. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6669569.stm>.
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kaksi päivää aiemmin julkaistuna China Dailyn nettisivuilta (Wang 200831). Pohjolan Sanomien ihmiskallolöydöstä kertova juttu on merkittävästi China Dailyn uutista lyhempi. China
Dailyn jutusta on jätetty pois kaksi kiinalaista asiantuntijalausuntoa, taustoitusta kiinalaisista
kallolöydöistä, taustoitusta kaivauksista ja löydön tekemisestä, kallon osien kuvailua, niiden
tutkimuksellista merkitystä ja muita kaivauksilta tehtyjä löytöjä. Pohjolan Sanomien jutussa
on myös tietoa, jota China Daily ei kerro. Siinä mainitaan kaikkein vanhin Kiinasta löytynyt
ihmisfossiili löytöpaikkoineen ja -aikoineen. Kolmas juttu (Yle 13.12.2010) nimeää lähteekseen AFP:n, ja China Daily (Ma 201032) on julkaissut englannin kielellä samasta asiasta
aiemmin samana päivänä. China Dailyn muinaista keittoa käsittelevä juttu on Ylen juttua
laajempi. Yle käyttää kiinalaisen asiantuntijan lausuntoa, mutta se on eri tavalla muotoiltu.
China Dailyn jutussa on useampi lainaus, tarkempi löydön ja sen käsittelyn kuvailu, laajempi
selvitys muista tehdyistä löydöistä, arvelujen tarkempi perustelu ja löytöjen. Myös Ylen jutun
loppuun on lisätty China Dailystä poiketen taustoitusta tunnetusta löytöpaikasta. Jutut ovat
siis valikoiden tiivistyneet ja hieman muokkautuneet matkalla.
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4. DISKURSSIN JA KIINA-KUVAN MUOTOUTUMINEN
Jutut jakautuivat aiheiltaan selkeästi lähinnä kolmen teeman alle: uusiin löytöihin, jo tunnettuihin kulttuuriperintökohteisiin ja kulttuuriperinnön säilymiseen. Neljäs ryhmä sisältää viihde- ja kulttuurijuttuja. Yhdessä jutussa voidaan käsitellä useita aiheita, joten niiden lukumäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia – tarkkoja lukuja ei siis anneta. Jo tunnettuja kohteita ja
33

Kohdassa Kiinalaiset tiedotusvälineet voi olla eri tasoja. Uutinen on esimerkiksi voitu tiedottaa eri taholta
kuin siltä, joka sen Kiinassa julkaisee.
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säilymisteemaa on osin käsitelty uusien löytöjen kautta ja uusien löytöjen yhteydessä on voitu
mainita jompikumpi muista teemoista, jolloin käsittelen niitä kaikissa niiden kattamissa teemoissa. Kiina-kuva muodostuu valikoidussa diskurssissa juuri näissä jutuissa.
4.1. Uudet löydöt
Noin puolet aineiston jutuista käsittelee uusia löytöjä, ja ne ovat sävyltään pääosin neutraaleja. Uusista löydöistä kertovat jutut jakautuvat sisällöllisesti viiden teeman alle: jutut käsittelevät Kiinassa tehdyn tutkimuksen tuloksia, jotka koskevat koko maailman esihistoriaa, vanhimpien tunnettujen asioiden löytymistä Kiinasta, Kiinasta löydettyjä kadonneiksi miellettyjä
kulttuureja ja kaupunkeja, yksittäisten hautojen löytymistä ja avaamista ja muita yksittäisiä
löytöjä.
4.1.1. Maailmanhistoria, paleontologia ja vanhimmat tunnetut löydöt
Koko maailman esihistoriaan ja vanhimpiin tunnettuihin asioihin keskittyvät jutut ovat osin
aiheiltaan päällekkäisiä. Yhteensä ne käsittävät lähes puolet uusista löydöistä kertovista jutuista ja viidesosan koko aineistosta. Jutut käsittelevät Kiinaa suhteessa muuhun maailmaan
tai osana sitä.
Kiinalle kunnia ensimmäisestä vesiklosetista (HS 27.7.2000)
Kiinassa käytettiin alkoholia jo 9000 vuotta sitten --- Varhaisin tarkoituksellisesti tehty alkoholi on aiemmin ajoitettu nykyisen Iranin seuduille noin 6 400 vuotta sitten. (HS 14.12.2004)
Kiina varmistui nuudeleitten alkukodiksi (HS 16.10.2005)
Kiinalaiset sanovat keksineensä hiihtämisen --- Metsästäjiä esittävät kalliomaalaukset karussa
Kiinan luoteiskolkassa näyttävät osoittavan, että kiinalaiset olivat taitavia hiihtäjiä vanhemmalla kivikaudella, sanoo Kiinan uutistoimisto Xinhua maanantaina. (HS 25.1.2006)
Kiinassa löytyi todisteita uudesta ihmislajista --- Löydetyillä ihmisillä oli sekä nykyaikaisia
että primitiivisiä piirteitä. He saattoivat olla jonkin Afrikasta lähteneen varhaisen muuttovirran jälkeläisiä. (HS 15.3.2012)
Tutkijat ovat varmistuneet, että Kiinasta löydetyt poltetun saven palat ovat vanhinta löydettyä
keramiikkaa. Löytöjen avulla he voivat päätellä, että ihminen alkoi valmistaa saviastioita jo
ennen maanviljelyn aloittamista ja ihmisten aloilleen asettumista. (Yle 28.6.2012)
Kiinalaiset fossiililöydät vahvistavat näkemystä siitä, että sisäsiittoisuus oli yleistä ihmisten
esi-isien keskuudessa ainakin paleoliittisen kauden loppuun asti. (Yle 20.3.2013)
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Juttuihin kuuluvat myös paleontologiset löydöt, jotka on raportoitu arkeologien löytämiksi tai
tutkimiksi ja siten oleellisiksi osiksi tutkimusaineistoa ja kuvan rakentumista.
Kiinalaiset arkeologit ovat löytäneet lounaisesta Guizhoun maakunnasta dinosaurustakin varhaisemman matelijan fossiileja. --- Otusten arvioidaan eläneen ehkä jopa sata miljoonaa vuotta ennen dinosaurusten aikaa. (HS 22.5.1995)
Maailman vanhin kukkatervehdys --- Kukka löytyi kalkkikivikerrostumasta Kiinasta noin
500 kilometriä Pekingistä koilliseen. Kiinalaiset arkeologit määrittelivät sen iäksi 142 miljoonaa vuotta. Vanhin aiemmin tunnettu kukka on 130 miljoonan vuoden takaa. (HS
5.12.1998)
Arkeologit ovat löytäneet 121 miljoonaa vuotta vanhan linnun fossiilin Koillis-Kiinasta, kertoi Science-lehti perjantaina. --- Tuoreen löydön uskotaan tuovan lisäselvyyttä dinosaurusten
ja lintujen väliseen sukulaisuuteen. (PS 24.10.2004)

Löydöt esitetään tärkeinä sekä tutkimuksellisesti että koko maailman kannalta. Koko maailman esihistoriaa käsittelevät jutut luovat kuvaa Kiinasta merkittävänä osana koko maailmaa,
eikä siten eristäytyneenä tai meistä erilaisena paikkana, kuten se näyttäytyi suomalaisissa
maantiedon oppikirjoissa vuosina 1921–1972 (ks. Rantahäli 2003). Vanhimpien tunnettujen
asioiden Kiinasta löytyminen rakentaa kuvaa Kiinasta tutkimuksellisesti merkittävänä, erityisen vanhana ja muita vanhempana määrittelemättömänä kokonaisuutena ja myös valtiona.
Vaikka jutut eivät aina nykyaikaiseen tai silloiseen kiinalaiseen valtioon liitykään, ne käsittelevät Kiinan nykyrajojen sisäpuolelta löytyneitä asioita ja toistavat sanan ’Kiina’, joka ei tarkoita pelkkää maantieteellistä sijaintia.
4.1.2. Kadonneet kulttuurit ja kaupungit
Kadonneiksi miellettyjen kulttuurien tai kaupunkien löytymistä käsittelevät jutut yhdistävät
löytöjen ja aiheen esittelyn lisäksi lähes kaikissa tapauksissa Kiinan menneisyyttä länteen, ja
yhdessä tapauksessa Lounais-Aasiaan.
Kiinalaiset ja japanilaiset arkeologit tutkivat parhaillaan Länsi-Kiinassa sijainneen Niyan
kaupungin jäännöksiä. --- Kaupungissa uskotaan eläneen Aleksanteri Suuren armeijan sotilaiden jälkeläisiä. (HS 20.11.1993)
Kiinassa asui myös valkoihoisia --- Luultavasti tämä väestö oli lähtöisin nykyisestä Ukrainasta, josta he kulkivat silkkitietä Kiinaan 3000 vuotta ennen Marco Poloa. (HS 21.5.1994)
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Vaikka tämä sivilisaatio on kukoistanut nykyisen Etelä-Kiinan alueella, vaikuttaa siltä, ettei
se ole kulttuurisesti tai etnisesti mitenkään Kiinan vallitsevan nykykulttuurin edeltäjä. Sen sijaan sen luojat saattaisivat olla kaukaista sukua joko Tiibetin ja Burman seutujen heimoille tai
paljon vähälukuisemmille malaijilais-polynesialaisille kansoille, joiden edustajia asuu yhä
osissa Etelä-Kiinaa. (HS 13.9.1996)

Jutut liittävät edellisten tavoin, mutta konkreettisemmin, Kiinaa osaksi maailmaa ja tarkemmin ottaen läntisempää Euraasian mannerta. Kiinalainen arkeologia näyttäytyy maailmanlaajuisesti merkittävänä ja olevan yhteydessä tekstin lukijoihin.
Edellisen teeman tavoin jutuissa puhutaan tutkimuksesta ja löydöt näyttäytyvät tutkimuksellisesti maailmanlaajuisesti mielenkiintoisina ja tärkeinä.
Kielitieteilijät, arkeologit, historioitsijat, molekyylibiologit ja muut tutkijat --- toivovat, että
vastaukset auttavat ymmärtämään Euraasian historiaa, etäisten kulttuurien varhaista vuorovaikutusta ja indoeurooppalaisten sukulaiskielten leviämistä. (HS 20.5.1996)
Arkeologit yrittävät nyt kaikkialla maailmassa ratkaista arvoitusta ja sen merkitystä. Keitä
olivat tämän hämmästyttävän sivilisaation luoneet ihmiset? Kuinka sivilisaatio katosi? Miksi
heitä kiehtoivat valtavat silmät ja korvat, elefantit ja pronssipuut? Ja ennen kaikkea: odottaako joku muu kadonnut sivilisaatio vielä löytämistään jossain muualla maailmassa? (HS
13.9.1996)

4.1.3. Haudat ja muut yksittäiset löydöt
Muut jutut, jotka käsittelevät kadonneita kulttuureja ja kaupunkeja, yksittäisten hautojen löytämistä ja avaamista ja muita yksittäisiä löytöjä, liittyvät pääosin Kiinan omaan menneisyyteen ja ovat luonteeltaan sekalaisia kuriositeettiuutisia, joita on taustoitettu vaihtelevasti.
Tuhatkunta vuotta vanhoja tunneleita on löytynyt Hebein maakunnasta Kiinasta. --- Ilmastoidut tunnelit on rakennettu harmaista tiilistä. Paikoitellen ne ovat niin matalia, että sotilaiden on täytynyt kulkea nelinkontin. Tasaisin välein on kuitenkin suurehkoja huoneita, joihin
on voinut kokoontua usea ihminen kerrallaan. (HS 18.3.1991)
Tuhat vuotta vanhat rintaliivit löytyivät (PS. 11.6.2004)
Etelä-Kiinan merellä aletaan nostaa kauppa-alusta, joka upposi posliinilastissa ”merten silkkitiellä” 800 vuotta sitten. Entisöidylle alukselle rakennetaan Guangdongiin oma museo, jonne se tulee näytteille merivedellä täytettyyn lasisäiliöön, kiinalaisarkeologit kertovat. --- Sukellukset hylkyyn jatkuvat museoon rakennettavassa merivesisäiliössä, ja yleisöllä on mahdollisuus seurata tutkimustyötä lasin takaa. (Yle 3.1.2006)
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Kiinasta löytyi 100 000 vuotta vanha pääkallo (25.1.2008)
Kiinalaiset arkeologit uskovat löytäneensä 2 400 vuoden ikäistä keittoa. --- Kyse on ensimmäisestä luukeittolöydöstä kiinalaisen arkeologian historiassa, sanoo tutkija Liu Daiyun
Shaanxin arkeologisesta instituutista. (Yle 13.12.2010)

Jutut herättävät mielikuvia kiinalaisesta menneisyydestä jännittävänä, erikoisena, piilotettuna,
paljastamista odottavana, huvittavanakin ja vanhana asiana. Tavallinen elämä tulee pilkahdellen esiin von Falkenhausenin (1993) kritiikin vastaisesti Suomeen saakka päätyneissä maailman vanhimpia tunnettuja löytöjä käsittelevissä jutuissa esimerkiksi keramiikan käytön suhteen, mutta jutut avatuista haudoista käsittelevät kritiikin mukaisesti suurimmaksi osaksi eliittihautoja.
Kiinalaiset arkeologit avasivat lauantaina muinaisen buddhalaisen kauden haudan, josta aikaisemmin oli todisteita ainoastaan 1400 vuotta vanhassa legendassa. (HS 18.10.1998)
Kuoppaan on laskettu 48 vaunua ja 105 hevosta, joiden uskotaan haudatun yhdessä Zhoudynastian sotapäällikön ruumiin kanssa. (Yle 1.2.2009)
Kiinalaiset arkeologit ovat löytäneet haudan, jonka epäillään kuuluvan kuuluisalle sotapäällikölle ja poliitikolle Cao Caolle. (PS 4.1.2010)

Yksittäisten hautojen löytöä ja avaamista käsittelevissä jutuissa on suurimmaksi osaksi mukana väkivaltaa, mikä erottaa ne muista jutuista ja lisää Kiina-kuvaan vaarallisen elementin.
Shimao oli 4 000 vuotta sitten poikkeuksellisen suuri ja ilmeisen vauras kaupunki. Sen varjelemiseksi yli 80 nuorelta naiselta katkaistiin kaula. --- Omilta tyttäriltä tuskin kaulaa katkaistiin, vaan uhrit olivat luultavasti shimaolaisten sotasaalista. Muinaisilla kansoilla oli tapana
käyttää vihollisiaan ja sieppaamiaan ihmisiä ihmisuhreina, tutkijat perustelevat tulkintaansa.
(Yle 2.12.2013)
Wu nousi valtaan tappamalla aviomiehensä, joka ehti olla keisarina vain lyhyen aikaa. Tangdynastiassa murhat ja vallankaappaukset eivät olleet poikkeus. (Yle 12.9.2013)
Kaivausten johtaja Ji Kunzhang uskoo, että sotapäällikön kanssa haudatut hevoset ja vaunut
ovat hänen johtamansa ratsuväki. Eläinten asennosta päätellen ne on saatettu haudata elävinä.
(Yle 1.2.2009)
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4.2. Tutut kulttuuriperintöaiheet
Tuttuja kulttuuriperintöaiheita käsittelee neljäsosa koko aineistosta. Tutuiksi aiheiksi olen
luokitellut useimmin toistuvasta alkaen terrakottasotilaat ja Kiinan ensimmäisen keisarin34
Qin Shihuangdin35 haudan, Kiinan muurin ja kirjoitusmerkkien alkuperän ja kehityksen. Kiinan ensimmäisen keisarin oletettu hauta löydettiin vasta vuonna 1990, mutta koska se sijaitsee terrakottasotilaiden yhteydessä, olen luokitellut yksittäisen sitä käsittelevän jutun tähän
aiheistoon. Terrakottasotilaita ja Kiinan ensimmäisen keisarin hautaa käsittelee jutuista noin
puolet ja toinen puoli on jakautunut Kiinan muuria ja kirjoitusmerkkejä käsitteleviin juttuihin.
Lienee melko turvallista olettaa useimpien tuntevan ja tunteneen Kiinan muinaisuudesta ainakin nämä kolme asiaa. Koska mielikuvateorian (ks. Fält 1995 viitteineen; luku 1.3.) mukaan ihminen ottaa parhaiten vastaan tuttuja mielikuvia vahvistavaa tietoa, nämä ovat juttuja,
joiden sisältö on istunut parhaiten mielikuvaan Kiinasta ja sen menneisyydestä.
4.2.1. Terrakottasotilaat ja Kiinan ensimmäisen keisarin Qin Shihuangdin hauta
Qin Shihuangdi oli Qin-dynastian (221–207 eaa.) perustaja, virallisessa historiankirjoituksessa Kiinan yhdistäjä36 ja Kiinan perinteisen dynastiahistorian ensimmäinen keisari (ks. Kaavio
1 s. 17). Qin rakennutti hautapalatsinsa dynastiansa pääkaupunkiin Xi'aniin (ks. Kartta 1, s.
69). Kaivoa kaivaneet maanviljelijät löysivät hautapalatsin terrakottasotilaat vuonna 1974, ja
se listattiin Unescon maailmankulttuuriperintökohteiden listalle vuonna 1987. Kaivaukset
ovat jatkuvassa käymistilassa, ja arkeologit arvioivat hautakompleksin loppuun kaivamiseen
voivan kulua vielä hyvinkin kaksisataa vuotta. Palatsikompleksin on tulkittu heijastaneen
keisarin elämää tässä maailmassa, ja sen rakentamiseen osallistui 700 000 henkeä 39 vuoden
aikana. Kompleksin ala on 56,25 neliökilometriä, ja sen ulkomuurien jäänteiden lisäksi paikalta on toistaiseksi löydetty riistaa, hevosia, elävältä haudattuja palvelijoita, jalkavaimoja ja
muita vainajia sekä aseita ja esineitä sisältäviä hautakuoppia sekä keisarillisen tuonpuoleisen
puolustus(tai hyökkäys)voima terrakotta-armeija, jonka lopulliseksi vahvuudeksi arkeologit
arvioivat vuonna 2008 7 000 sotilasta, 600 hevosta, noin 100 vaunua ja tuhansia aseita. Kiinalaisen historiankirjoituksen ennalta näkemättömän loistokkaaksi kuvailemaa, tosin jo oma34

Keisarillisen Kiinan katsotaan perinteisesti alkavan Qin-dynastiasta, mutta Kiinassa on ajateltu olleen keisareiksi määrittyviä hallitsijoita ennen Qiniäkin. ks. esim. Loewe, M. 2013 [2007]: Ensimmäinen keisari ja Qinvaltakunta. (The First Emperor and the Qin Empire) Michaelson, C. (ed) Terrakotta-armeija ja Kiinan keisarien
aarteet: 59–73 (suom. A. Planting). Tampereen museoiden julkaisuja 126. Tammerprint Oy: Tampere.
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Kiinalaisilla on voinut ja voi edelleen olla eri nimiä eri tilanteissa tai elämänvaiheissa. Erityisesti keisareilla
niitä oli useita, ks. Huotari, T-O. & Seppälä, P. 1999 [1990]d.
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Taustoja Kiinan valloituksesta ja yhdistämisestä saman johtajan alle ks. esim. Michaelson, C. 2013: Johdanto:
Varhainen Kiinan keisarikunta. Terrakotta-armeija ja Kiinan keisarien aarteet: 11–18; Loewe, M. 2013 [2007]:
Ensimmäinen keisari ja Qin-valtakunta. Terrakotta-armeija ja Kiinan keisarien aarteet: 59–73 (suom. A. Planting). Tampereen museon julkaisuja 126. Tammerprint Oy: Tampere.
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na aikanaan ryöstetyksi raportoitua, keisarin hautakummuksi oletettua rakennelmaa ei ole
vielä avattu. (Guo et al. 2008) Arviot terrakotta-armeijan suuruudesta ovat maltillisesti nousseet kaivausten edetessä (ks. esim. aineistolainaukset).37
Terrakottasotilaita ja ensimmäisen keisarin hautakompleksia käsitellään joko paikalta tehtyjen uusien löytöjen, Suomessa järjestettyjen näyttelyiden (ks. luku 4.4.) kautta. Jutuissa toistuu kuvailu vielä avaamattoman keisarin hautakummun mahdollisista tulevista aarteista.
Kiina ei aio toistaiseksi avata maan ensimmäisen keisarin Qin Shihuangdin hautakumpua.
Xianin kaupungin lähistöllä Shaanxin maakunnassa sijaitsevan valtavan hautakummun uskotaan sisältävän pienoiskaupungin palatseineen, virastoineen ja aarteineen. (HS 5.4.1995)
Se oli oma universuminsa pagodeineen ja palatseineen. Myöhemmät kirjalliset lähteet kertovat haudassa virranneen jopa elohopeaisia jokia. Maaperätutkimukset osoittaisivat fantastisen
väitteen todeksi. (HS 27.6.2013)

Mielikuvitukselliset osittain kiinalaiseen historiankirjoitukseen ja osittain elävään ja muuttuvaan legendaan perustuvat kuvaukset löytäjäänsä odottavista ihmeistä rakentavat mielikuvaa
Kiinan satumaisesta keisariaikaisesta menneisyydestä ja mahdollisista uusista löydöistä. Jutuissa toistuu myös terrakotta-armeijan sisältämän hautarakennelman koko ja terrakottaarmeijan määrällinen tai suhteellinen suuruus.
Keisari Qin Shihuangdin hautakummun läheltä on kaivettu esiin hautaa vartioiva ns. terrakotta-armeija, joka on Kiinan kuuluisin arkeologinen löytö ja samalla yksi maailman suurimmista. (HS 5.4.1995)
Lintongissa, lähellä Xianin suurkaupunkia Shaanxin maakunnassa, on kaivettu noin 8 000 savisotilasta. Jättimäinen hauta kokonaisuudessaan odottaa yhä avaajaansa. (HS 5.10.2010)

Kokojen ja määrien toisto ja ihmettely osallistuvat Kiinan menneisyyskuvan rakentamiseen
massiivisuudellaan ja luovat kuvaa runsasväestöisestä Kiinasta. Ensimmäisen keisarin toistuminen teksteissä luo kuvaa ensimmäistä kertaa yhdistetyn Kiinan historian alkamisesta hänen aikanaan ja siitä, että ennen tuota yhdistymisen hetkeä Kiina ei ole vielä ollut olemassa.
Jutut ovat sävyltään positiivisia ja neutraaleja, ja niissä nousevat esiin suuruutta, vanhuutta ja
maailmanlaajuista tärkeyttä korostava puhetapa ja sitä kuvaavat sanavalinnat.
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Laaja esitys haudasta, sen historiasta ja esineistöstä ks. em. Michaelson, C. (ed) 2013: Terrakotta-armeija ja
Kiinan keisarien aarteet (suom. A. Planting). Tampereen museon julkaisuja 126. Tammerprint Oy: Tampere.
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4.2.2. Kiinan muuri
Kiinan muuri on Kiinan koillisosiin virallisesti pohjoisen paimentolaiskansoja vastaan rakennettu useista eri mittaisista osioista koostuva kokonaisuus (ks. Kartta 1. s. 69). Sotilaallisen
tarkoituksensa lisäksi muurin kautta käytiin kulttuurivaihtoa ja kauppaa pohjoisen ja etelän
välillä. Muurin rakentaminen alkoi tiettävästi 600-luvulla eaa., ja viimeisen kerran muuria on
merkittävästi korjattu ja rakennettu 1600-luvulla jaa. Kaikki dynastiat eivät ole ottaneet osaa
muurin rakentamiseen, mutta ne jotka ovat, ovat valikoivan ylläpidon lisäksi lisänneet muuriin tai sen ulkopuolelle omia osuuksiaan. Kiinan muurista puhuttaessa tulisikin tarkentaa,
minkä dynastian aikainen muuri on kyseessä. Muurin pituuden voi laskea monella tapaa, ja
asiantuntijat ovat arvioineet, että mikäli kaikkien muureja rakentaneiden dynastioiden rakennelmat lasketaan yhteen, Kiinan muuria voi olla mahdollisesti jopa 50 000 kilometriä. Se,
mitä nykyään pidetään Kiinan muurina, on yleensä Ming-dynastian (1368–1644) aikainen osa
muuria. Sen pituutena pidetään yleisesti 6 700 kilometriä. Nykyään muuri on suurilta osin
rappeutunut ja sitä ylläpidetään ja korjataan pääasiassa turisteille nähtäväksi Pekingin laitamilla. (Guo et al. 2008) Muuri petti ratkaisevasti ainakin kahdella kertaa: mongolien Yuandynastian (1279–1368) (ks. esim. Huotari & Seppälä 1999 [1990]e) ja mantšujen Qingdynastian (1644–1911) (ks. esim. Huotari & Seppälä 1999 [1990]f) alun hetkillä. Kiinan
muuriin liittyy länsimaissa toistuvia myyttejä. Sen on esimerkiksi sanottu olevan ainoa ihmisen tekemä rakennelma, joka voidaan nähdä Kuusta asti. Se hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle vuonna 1987 (Guo et al. 2008).
Muuria käsitellään jutuissa uusien löytöjen tai tutkimustulosten kautta. Jutut kertovat yksittäistä muurin rakennusaineita käsittelevää juttua lukuun ottamatta muurin uudelleen määritellystä tai tutkitusta pituudesta tai sen uusista löytyneistä osista.
Kiinan muurin pituus on täsmentynyt arkeologisissa mittauksissa. Muurin todellinen pituus
on ollut 21 196 kilometriä, eikä 8 850 kilometriä, kuten aiemmin kuviteltiin. (HS 7.6.2012)
Kiinalaiset arkeologit ovat löytäneet Suizhongin vuoristoalueelta muurinpalasia, jotka ovat
olleet aikoinaan osa Kiinan muuria. (Yle 7.5.2011)

Kiinan muurin suhteellisen merkittävän pituuden toistaminen rakentaa terrakotta-armeijan ja
ensimmäisen keisarin hautakompleksin tapaan kuvaa mittakaavoiltaan suuresta ja vaikuttavasta kiinalaisesta menneisyydestä. Uusien kappaleiden toistuva löytyminen herättää ajatuksia ensimmäisen keisarin hautakompleksin tavoin löytämistään odottavista Kiinan mennei-
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syyttä vanhentavista, pidentävistä tai suurentavista löydöistä. Kiinalaisten määrittelemä pituus kyseenalaistetaan yksittäisessä jutussa (ks. luku 4.2.3.).
Kaikki jutut taustoittavat vaihtelevin laajuuksin muurin historiaa. Suurin osa jutusta mainitsee
vaihtelevin tuloksin ajoitetun muurin noin parituhatvuotisen historian, ja jokaisessa jutussa
muuri yhdistetään Ming-dynastiaan.
Muurin rakentaminen aloitettiin tutkimuksen mukaan 475–221 vuotta ennen ajanlaskun alkua. --- Aiemmissa mittauksissa laskettiin vain Ming-dynastian aikana vuosina 1368–1644
rakennettu osuus muurista. (HS 7.6.2012)
Muurin vanhimmat osat ovat seitsemänneltä vuosisadalta ennen ajanlaskumme alkua. --Ming-dynastian aikana 1300–1600-luvuilla muuria uusittiin huomattavissa määrin.

(Yle

28.11.2012)

Kiinan muurin suhteellinen vanhuus vahvistaa ja rakentaa mielikuvaa Kiinasta vanhana kulttuurina, johon kuuluu vanhoja asioita. Muurin rakentamisen aloitusajankohdan yhdistäminen
selvästi myöhempään Ming-dynastiaan luo kuvaa katkeamattomasti jatkuneesta kulttuurista,
ja Ming-dynastian toistaminen tekee siitä tunnistettavan ja näennäisesti tutun kiinalaisen dynastian (ajoituksista ks. luku 5.1.). Jutuissa toistuu kerronta muurin säilymistä uhkaavista
tekijöistä ja muurin kunnon arvioinnista (ks. luku 4.3.), ja juttujen sävy on pääasiassa neutraali.
4.2.3. Kirjoitusmerkit
Kiinalaisen kirjoituksen alkuperä ja kehitys ovat myös jatkuvan tutkimuksen alla (ks. esim.
Liu & Chen 2012b), mutta yleisesti kiinalaisen kirjoituksen ajatellaan kehittyneen aihetta
kuvaavasta merkkikirjoituksesta pääasiassa ääntämistä kuvaavaksi merkkikirjoitukseksi, joskin merkkien kuvallisen tarkoituksen ominaisuudet ovat siitä vielä löydettävissä. Kiinalaisia
symboleja tai piirtokirjoituksia on löydetty neoliittiseltakin ajalta, mutta kirjoituksen katsotaan lingvistisesti alkaneen vasta Shang-dynastian (n. 1500–1045 eaa.) loppuvaiheilla.
(Shaughnessy 2010) Kiinalaiset tutkijat pitävät vanhempia löytyneitä symboleja mahdollisina
kirjoitusmerkkien esimuotoina (Wei 2014; keskustelua ks. Shaughnessy 2010). Merkkejä
katsotaan nykyään olevan noin 40 00038, ja ne ovat muuttuneet ja eläneet ihmisten mukana.
Viimeisin merkkiuudistus tehtiin 1950–60-luvuilla, jolloin juuri valtaan noussut KKP yksinkertaisti merkkejä tavoitteenaan laajempi lukutaito koko maassa. Taiwanissa, Hongkongissa
38

Lukutaidon rajana pidetään usein 2 000–3 000 merkin hallintaa, jolloin on mahdollista lukea useimpia sanomalehtiä.
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ja Macaossa käytetään edelleen uudistusta aiempaa kirjoitusasua. (Wei 2014) Uudistettuja
merkkejä kutsutaan yksinkertaistetuiksi ja uudistamattomia perinteisiksi kirjoitusmerkeiksi.
Kirjoitusmerkkejä käsitellään uusien löytöjen kautta. Jutut seuraavat merkkien syntyhistorian
sekä iän tutkimusta, ja suurin osa taustoittaa vaihtelevasti aiempaa tutkimusta.
Luukaiverruksia noin 3200 vuoden takaa on löydetty jo aiemmin Henan provinssista. --- Uusi
löytö on kuitenkin noin 300 vuotta varhaisemmalta ajalta. --- Cambridge Encyclopedia of
China mainitsee kuitenkin, että olisi olemassa vielä varhaisempaa kiinalaista kirjoitusta. (HS
30.3.1998)
Tutkijat sanovat löytäneensä Kiinan luoteisosasta sijaitsevista kallioseinämistä kaiverruksina
yli 2 000 kirjoitusmerkkiä, jotka ovat noin 8 000 vuotta vanhoja. --- Tähän asti tutkijat ovat
uskoneet, että kiinan kielen symbolit tulivat käyttöön noin 4 500 vuotta sitten. (Yle
19.5.2007)

Myös merkkejä käsittelevät jutut vahvistavat ja rakentavat ajoitustensa kautta kuvaa Kiinan
erityisen vanhasta ja jatkuvasta kulttuurista, mutta mukaan on tullut varovaisempi suhtautuminen Kiinasta välitettyyn tietoon ja vaihtelevan hienovarainen epävarmuus kiinalaisten tutkijoiden tutkimustuloksien oikeellisuutta ja ajoitusten vanhuutta kohtaan.
Kiinalaisia kirjoitusmerkkejä ehkä jo 8000 vuotta sitten. (HS 5.6.2007)
Virallinen uutistoimisto Uusi Kiina [Xinhua] ei kerro, ovatko länsimaiset tutkijat nähneet kiinalaisarkeologien löydökset. Maan hallituksen kerrotaan toivovan todisteita siitä, että Kiinalla on yli 5000-vuotinen jatkuva ja omaehtoinen historiansa. Tätä kuvaa löydös tukee loistavasti. (HS 29.4.2000 [selitys lisätty])

Jutut ovat sävyltään neutraaleja ja kriittisiä, ja ne eroavat epäilevämmältä puhetavaltaan ja
sanavalinnoiltaan muiden tunnettujen kohteiden uutisoinnista.
4.3. Kulttuuriperinnön säilyminen
Noin neljäsosa jutuista käsittelee kulttuuriperinnön säilymistä pääasiassa nyky-Kiinassa.
Teeman sisällä juttuaiheet jakautuvat osittain päällekkäisesti luonnonvoimista aiheutuviin
ongelmiin ja ihmisen aiheuttamiin ongelmiin: rakentamiseen, ryöstelyyn ja laittomaan kauppaan sekä muuhun kansainväliseen politiikkaan ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Ihmisestä
johtuvaa kulttuuriperinnön häviämistä käsittelee selvästi suurempi osa aineistoa. Aiheitta
käsitellään pääasiassa neutraalisti tai kriittisesti. Juttujen sävy määräytynee aiheen sävyn perusteella.
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4.3.1. Kulttuuriperinnöstä ja sen suojelusta Kiinassa
Kiinalaista kulttuuriperintöä on tuhottu kiinalaisten taholta moderneina aikoina Kiinassa
merkittävissä määrin 1900-luvun alun vanhaa hallintoa ja siten myös kulttuuria kohtaan
kohdistuneiden

kapinoiden

(ks.

Goossaert

2003)

ja

1960–70-lukujen

maolaisen

kulttuurivallankumouksen aikana (ks. Waldron 1993). Vuonna 1982 annettu ja merkittävästi
2000-luvulla vahvistettu Kiinan kansantasavallan kulttuuriperinnön suojelulaki säätelee nykyään kaikkea aineellisen kulttuuriperinnön kanssa toimimista. Kiinassa on 50 hyväksyttyä
maailmanperintökohdetta (Unesco39), ja se on tunnustanut Unescon vuoden 1972 yleissopimuksen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi vuonna 1985 (Unesco40).
Ylin kulttuuriperintötaho Kiinassa on kulttuuriministeriön alaisuudessa itsenäisesti toimiva
valtion kulttuuriperintöhallinto, jonka suorassa alaisuudessa työskentelevät alueelliset ja paikalliset kulttuuriperintövirastot, -toimistot ja -asiantuntijat (Chen & Hong 2010), kiinalaisen
hallintomallin (ks. China Internet Information Center41) mukaisesti. Tuomiot lakien rikkomisesta vaihtelevat sakoista ja nuhteista, virasta hyllyttämisestä, omaisuuden takavarikoinnista
ja vankilatuomioista kuolemantuomioon, joka säädetään vakavimmista rikoksista Kiinan kansantasavallan rikoslain (1979/A151, A264, A324–328) mukaisesti. Laeista ja äärimmäisen
rangaistuksen mahdollisuudesta huolimatta Kiinassa tuhotaan ja ryöstetään kulttuuriperintöä
ennennäkemättömällä vauhdilla (He 2001; Chen & Hong 2010; Silverman & Blumenfield
2013; People’s Republic of China 2015).
Kulttuuriperinnön suojelulaki (1982/A2) määrittelee laajasti kulttuurireliikeiksi ja siten suojelun alaisiksi Kiinan rajojen sisäpuolella sijaitsevat muinaiset kulttuuripaikat ja niihin liittyvät
rakenteet, tärkeät nykyaikaiset ja historialliset paikat ja rakennukset, arvokkaan taiteen, tärkeät historialliset dokumentit sekä yhteiskunnallista järjestelmää, tuotantoa tai eri kansallisuuksien elämää kuvastavat esineet kaikilta historiallisilta ajoilta. Suojeltavat kohteet jaetaan
kiinteisiin ja liikuteltaviin kulttuurireliikkeihin. Kiinteäksi kulttuuriperinnöksi (eng. heritage,
kiin. yichan 遗产) määritellään ”merkitykselliset fyysiset jäännökset, jotka on tuotettu ihmiskunnan historian aikana: arkeologiset kohteet ja rauniot, haudat, perinteisen arkkitehtuurin,
luolatemppelit, kivikaiverrukset, veistokset, kaiverruskirjoitukset, kivipaadet, kalliomaalauk-
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Unesco. Ei päiväystä. China: Properties inscribed on the World Heritage List.
<http://whc.unesco.org/en/statesparties/cn>. Luettu 30.4.2017.
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China Internet Information Center. Ei päiväystä. China’s Political System: The Local Administrative System.
China.org.cn <http://www.china.org.cn/english/Political/28842.htm>. Luettu 27.4.2017.
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set, modernit ja nykyaikaiset kohteet ja arkkitehtuurin, historiallisesti ja kulttuurisesti kuuluisat kaupungit ja kylät alkuperäisten osiensa kanssa. Myös kulttuurimaisemia sekä kulttuuriperintöreittejä ja -kanaaleja pidetään kulttuuriperintökohteina”. (ICOMOS China 2015) Kiinassa suojeltaviksi nimettyjä kiinteitä kohteita on vähän verrattuna muihin kulttuuriperinnöltään
rikkaisiin valtioihin (Chen & Hong 2010), mutta kartoitusprojekteja tehdään jatkuvasti. Kolmannen ja viimeisimmän kansallisen kulttuuriperintöinventaarion myötä kiinteän kulttuuriperinnön määrä nousi 300 000:sta 760 000:en (Tong 2015).
Kulttuuriperinnön suojelulaki (1982/A3) nimeää liikuteltavaksi kulttuuriperinnöksi esimerkiksi ”tärkeät esineet, taideteokset, dokumentit, käsikirjoitukset, kirjat, materiaalit ja tyypilliset esineet useilta historiallisilta ajoilta”, joiden valtio-omisteisen osuuden inventaario on
alkanut (People’s Republic of China 2015). Kiinalaiset kulttuuriperintötahot ovat arvioineet
kotimaisissa museoissa ja tutkimuslaitoksissa olevien esineiden määräksi noin 20 miljoonaa,
mutta todennäköisesti määrä on suurempi (Chen & Hong 2010). Kiinassa on laillista omistaa
kulttuuriperintöä myös yksityisesti (Kiinan kansantasavallan kulttuuriperinnön suojelulaki
1982/A6), mutta yksityisomisteisten esineiden inventaariota ei ole vielä aloitettu (People’s
Republic of China 2015).
Kulttuuriperinnön suojelulaki (1982/A3) määrittelee kiinteiden kulttuurireliikkien jakautuvan
kansallisesti, provinssikohtaisesti tai kaupunki- tai maakuntakohtaisesti suojeltaviksi. Käytännössä kulttuuriperintöön suhtautumisen ja sen kanssa toimimisen on tutkittu Kiinassa olevan hyvin poliittista ja linjassa KKP:n kansallista ja etnistä yhteenkuuluvuutta ja harmoniaa
ajavan politiikan kanssa (Shepherd & Yu 2010 viitteineen; Silverman & Blumenfield 2013
viitteineen). Kulttuuriperintöä suojellaan alueittain vaihtelevasti varallisuuden ja kulttuuriperintökohteiden määrien mukaisesti, ja lisäksi korruptio (He 2001) ja paikallisviranomaisten
keskinäiset valtasuhteet sekä priorisoinnit vaikuttavat kulttuuriperintökohteiden suojeluun
(Chen & Hong 2010; Silverman & Blumenfield 2013).
4.3.2. Rakentaminen
Suurin syy kulttuuriperinnön tuhoutumiseen Kiinassa on maan muokkaaminen ja rakentaminen (Chen & Hong 2010), mikä heijastuu aineistossa. Valtion rooli kulttuuriperinnön säilyttämisessä on ristiriitainen: se osittain edesauttaa rakentamisen aiheuttamaa tuhoa kehitysprojekteillaan ja osittain suojelee kohteita tuholta ja kannustaa ihmisiä pitämään niistä huolta
(Shepherd & Yu 2013). Chen Shenin ja Hong Chenin (2010) mukaan rakentamisen aiheuttamat ongelmat johtuvat suurelti siitä, ettei kulttuuriperinnöstä vastaavaa tahoa oteta mukaan
40

infrastruktuuriprojektien suunnitteluvaiheessa, jolloin kartoittaminen ja valmistautuminen, ja
usein rahoitus ja siten myös lopputulos, ovat puutteellisia, eikä olemassa ole lakia, joka oikeuttaisi kummankaan osapuolen kannan. Chen ja Hong (2010) huomauttavat, että kulttuuriperintöön liittyvä rakentaminen voi olla myös positiivista, nopeaa ja kohteen huomioivaa,
mikäli käsky tulee korkealta tai paikallisviranomaiset näkevät sen hyödyt, vaikkapa turismin
kannalta. Lain mukaan kaikista rakentamisen aikana tai muutoin vastaan tulevista löydöksistä
tulee ilmoittaa valtiolle, mutta vaikka rakennusprojekteja on käynnissä jatkuvasti ympäri Kiinaa, käytännössä raportteja saadaan harvoin, ja arkeologisia kohteita myös tuhotaan ja rakennetaan uudelleen hienommiksi tai paremmiksi turismin vuoksi (He 2001). Rakentamisesta
johtuvat ongelmat jakautuvat aineistossa puoliksi Kolmen rotkon patoa ja muita yksittäisiä
rakennusprojekteja koskeviin juttuihin.
4.3.2.1. Kolmen rotkon pato
Kolmen rotkon pato on maailman suurin vesivoimala ja pato, joka sijaitsee Jangtsen Kolmen
rotkon alueella Keski-Kiinan Hubeissa. Pato on 2 309 metriä pitkä, se nousee 185 metriä merenpinnan yläpuolelle (Xinhua 200642) ja se on luonut yli 600 kilometriä pitkän tekojärven.
Kolmen rotkon padon rakentaminen aloitettiin virallisesti vuonna 1994, ensimmäisen kerran
pato tuotti sähköä vuonna 2003, suurimmilta osin se valmistui vuonna 2006 ja täyden tuotantokapasiteettinsa se saavutti vuonna 2008. Padon tarkoituksena on vähentää historiallisesti
kohtalokkaita tulvia, helpottaa vesiliikennettä ja tuottaa puhtaampaa sähköä Kiinassa, sekä
epäilemättä myös toimia valtion suuruuden demonstraationa. Kiina kolme rotkoa -yhtiön mukaan padon jatkuva tuotantokapasiteetti on 22,5 miljoonaa kilowattia ja vuosittainen tuotantokapasiteetti 88,2 miljardia kilowattituntia, ja se on korvannut hiilen kulutusta energiantuotannossa merkittävästi (Xinhua 2017a43). Patoa on arvosteltu sen inhimillisistä, ympäristöllisistä ja kulttuurisista vaikutuksista. Padon vuoksi yli miljoona ihmistä on asutettu uudelleen,
ja lisäksi siirrettäviksi on ilmoitettu vielä ainakin neljä miljoonaa ihmistä. Ympäristövaikutuksia ovat muun muassa paikallinen ilmastonmuutos ja eläin- ja eliö- sekä kasvilajien muuttuvat elinolot ja mahdolliset ja joissain tapauksissa väistämättömät sukupuutot. (Virallisia
tiedotteita ks. Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America44;
Xinhua 2017b45; tutkimusta ja uudempaa tietoa kootusti ks. Gao 2007; Gleick 2009.)
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Patoalue on tunnettu kauneudestaan ja pitkästä historiastaan osana kiinalaista kulttuuria ja
ihmiselämää (ks. esim. Childs-Johnson & Sullivan 1998).
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Vuonna 1994 valmistuneessa

kartoituksessa patoalueelta löydettiin yli 60 paleoliittista ja paleontologista kohdetta, yli 80
neoliittista kohdetta, noin 100 kalmistoa, 470 aristokraattihautausta ja noin 300 rakennetta
Ming- ja Qing-dynastioiden (1368–1911) ajalta. Tavallisissa olosuhteissa kaivamiseen olisi
arveltu kuluvan vähintään viisikymmentä vuotta. Työhön osallistui yli 1 200 arkeologia, ja
töitä tehtiin kaikissa vuoroissa. (People’s Daily 200247) Vuonna 1998 pelastustöitä johtava
arkeologi Yu Weichao arvioi patoalueelta löydetyn 1 271 tärkeäksi merkittyä arkeologista ja
kulttuuriperintökohdetta (Dai 1998a;b), ja patoalueella tehtiin tutkimuksia yli 700 aiemmin
avaamattomalla kohteella. Tutkimuksessa inventoitiin yli 12 miljoonaa neliömetriä ja kaivettiin vajaa kaksi miljoonaa neliömetriä. Kaivauksilta kerättiin talteen noin 250 000 kulttuurireliikkiä.48 Maanpäällisiä kohteista suojeltiin eri tavoin yli 700 kappaletta. Tutkimusta on julkaistu ja julkaistaan paljon kiinaksi, ja alueelle on rakennettu ja sinne on suunnitteilla useita
erityyppisiä museoita. (Wang 2010) Rakennettu on jo muun muassa vedenalainen museo,
jossa on mahdollista tutustua patoaltaan alle jääneisiin Tang-dynastian (618–907) aikaisiin
hydrologisiin kivikaiverruksiin (ks. esim. Unesco49). Lisäksi kolmen kuningaskunnan (220–
264 jaa.) aikainen temppeli purettiin padon tieltä ja rakennettiin kokonaan uudelleen kauemmaksi (em. People’s Daily 2002). Tekniikan kehityksen toivotaan avaavan lisää vedenalaisia
tutkimusmahdollisuuksia tulevaisuudessa (Gao 2007)50.
Kaikki jutut käsittelevät vaihtelevalla painotuksella padon rakentamisen eri vaiheita ja sen
negatiivisia seurauksia. Juttujen sävy on vaihtelevan kantaa ottava ja kriittinen. Ryöstely
mainitaan yhdessä jutussa (ks. luku 4.3.4.). Jutuista puolet keskittyy rakennusprojektin ete-
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nemiseen, taustoittaa patohanketta vaihtelevasti ja mainitsee negatiiviset seuraukset arkeologisille ja kulttuuriperintökohteille ohimennen muiden seurausten muassa.
Pato hukuttaisi alleen ainutlaatuisen uljaan maisemakokonaisuuden, noin 150 kilometriä pitkän ”kolmen rotkon” jokiosuuden, jonka mielikuvitukselliset kivitornit ja vesipyörteet on
ikuistettu maalauksissa ja runoissa. Hankkeen toteutuessa vesi hukuttaisi alleen kaikkiaan yli
miljoonan ihmisen asunnot Jangtsen varrelta. Yhdeksän kaupunkia joutuisi osittain tai kokonaan veden alle. --- Vesi hukuttaisi alleen myös erinomaista viljelymaata tuhansien hehtaarien laajuudelta, samoin kuin satoja arkeologisia aarteita sekä ranskalaisten lähetyssaarnaajien 1908 rakennuttaman katolisen kirkon. (HS 20.4.1990)
Kiistelty Kolmen rotkon pato on vihdoinkin valmistumassa Kiinassa ja viimeiset betonit valetaan patorakennelmaan lauantaina. Keskustelu maailman suurimman vesivoimalan ympäristöllisistä ja yhteiskunnallisista haitoista jatkuu kuitenkin edelleen. --- Arvostelijat muistuttavat, että hankkeen tieltä on saanut jo lähteä yli miljoona ihmistä, se on hukuttanut alleen korvaamattomia arkeologisia ja luonnonihmeitä ja se saattaa muodostua ympäristökatastrofiksi.
(PS 19.5.2006)

Koska arkeologisten ja kulttuuriperintökohteiden veden alle jääminen yhdistetään inhimillisiin ja ympäristöllisiin ongelmiin, arkeologisten ja maisemakohteiden veden alle jääminen
vaikuttaa yhtä vakavalta. Kiina vaikuttaa kohtelevan kaltoin sekä asukkaitaan, asuinympäristöään että menneisyyttään, joka on nostettu seuraavissa jutuissa tärkeimmäksi seikaksi.
Juttujen toinen puolikas kertoo padon rakennusprojektiin liittyvistä arkeologisista ja kulttuuriperintöaiheista, joista kaksi yhdistää muut negatiiviset seuraukset arkeologisten ja kulttuuriperintökohteiden kokemiin seurauksiin. Jutut keskittyvät arkeologisten kohteiden menettämiseen ja kuvaavat ”pelastettua” saatuja kohteita ja surevat ”pelastamatta” jääviä.
Yli 20000 neliömetriä tutkittiin tarkoin ennen kuin alue jää veden alle. --- Arkeologit kaivoivat esiin ruukkuja, jade-, kupari-, rauta- sekä posliiniesineitä. Vanhimmat ovat peräisin neoliittiselta aikakaudelta yli 6000 vuotta sitten ja uudemmat kuuluivat tärkeimpien kiinalaisten
dynastioiden aikakaudelle noin vuodesta 2100 ennen Kristuksen syntymää aina 1900-luvun
alkuun asti. --- Patohanke ajaa kodeistaan 1,3 miljoonaa ihmistä, hävittää 21 kaupunkia,
14500 hehtaaria erinomaista viljelysmaata sekä tärkeitä arkeologisia alueita. (HS 11.4.1996)
Yun [Kiinan kansallismuseon johtaja] komitea sai 1996 valmiiksi mittavan suunnitelman
Kolmen rotkon historiallisten kohteiden pelastamiseksi tai dokumentoitavaksi. Se käsittää
1200 kohdetta, joista 800 on maan alla ja 400 maan päällä. ”Erään arvion mukaan pystymme
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säilyttämään maanpäällisistä kohteista kymmenesosan”, Yu sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa. (HS 15.4.1998a [selitys lisätty])
Nyt on kaivettu vasta kolmen metrin syvyyteen. Esineitä on löytynyt satoja. Mitä alemmas on
menty, sitä vanhempaa on tullut vastaan. Maakasat ympärillä ovat täynnä keramiikan palasia
eri kausilta. Selän takana vehreässä jokilaaksossa ovat Ganjingin kylän ikivanhat kujat ja savitalot. Kun maailman suurin pato yhdentoista vuoden kuluttua valmistuu yli neljäsataa kilometriä Jangtsen alajuoksulle päin, sen synnyttämä patoallas peittää alleen koko kylän ja sen
käsittämättömän pitkän historian. Vuonna 2009 täällä velloo vain ruskeaa vettä. Yli 650 kilometrin pituisen kapean patoaltaan alle jää kaupunkeja ja kyliä, mutta myös satoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita paikkoja ja muinaismuistoja. (HS 15.4.1998b)

Kolmen rotkon alueelta vaikuttaa löytyvän paljon esihistoriaa ja historiaa, ja veden alle vaikuttaa jäävän runsaasti merkittäviä arkeologisia kohteita. Molemmat mielikuvat vahvistavat
edellisten teemojen rakentamaa kuvaa Kiinan suuresta menneisyydestä. Jutuissa ei taustoiteta
sitä, mitä esillä olevalle tai vielä kaivamattomalle materiaalille tapahtuu sen jäädessä veden
alle, muutoin kuin että kohteet ”tuhoutuvat” tai ”hukkuvat”, mistä välittyy ajatus siitä, että
kohteet ovat poistuneet tästä maailmasta, vaikka esimerkiksi yksi aineiston jutuista (Yle
3.1.2006) taustoittaa hyvin meressä säilyneen laivan meriarkeologisia tutkimuksia. Arkeologisia kohteita on kuvattu esimerkiksi ”korvaamattomiksi”, ”tärkeiksi” ja ”arvokkaiksi”, mutta
niiden korvaamattomuutta, tärkeyttä tai arvokkuutta ei ole yhtä juttua (HS 15.4.1998b) lukuun ottamatta tarkemmin selitetty, mistä voidaan ajatella, että joko Kolmen rotkon padon
patoaltaan kohdalla on erityisen tärkeitä arkeologisia kohteita tai että kaikki arkeologiset kohteet Kiinassa tai koko maailmassa ovat erityisen tärkeitä ja korvaamattomia (sanavalinnoista
ks. alaviite s. 66; maantieteellisestä sijainnista luku 5.3.). Vaikka juttujen kirjoitustyyli on
suurimmilta osin toteavaa, niiden haikea tunnelma ja kiinalaisen menneisyyden vanhuuden ja
pituuden toisto ja ihastelu luovat kiinalaisen menneisyyden hienouden lisäksi itsestään selvää
ajatusta siitä, että arkeologiset ja kulttuuriperintökohteet ovat säilyttämisen ja tutkimisen arvoisia.
Jutuissa toistuu kotimainen ja kansainvälinen politiikka ja vastarinta sekä kritiikki patoa kohtaan myös juttujen kirjoittajien ulkopuolelta.
Patohanke synnytti maaliskuussa 1989 Kiinan ensimmäisen ekologisen painostusryhmän.
Runsaat satakunta tiedemiestä, kirjailijaa ja akateemikkoa rahoitti ja julkaisi kriittisen teoksen
patohanketta vastaan. Sittemmin poliittisen ilmapiriin kiristyminen on vaimentanut kriitikkojen äänet. --- Kriitikkojen käsityksen mukaan nykyinen pääministeri Li Peng, Moskovassa
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koulutuksensa saanut insinööri, yrittää käynnistää hankkeen oman arvovaltansa kohottamiseksi ”maolaisessa” hengessä. (HS 20.4.1990)
Kiinan päätös jatkaa valtavan padon rakentamista yli Jangtsejoen kolmen solan on saanut aikaan kansainvälisen vastalauseiden myrskyn. Alue on yksi Kiinan kauneimmista ja tunnetuimmista paikoista. (HS 11.4.1996)
Hankkeen kuuluisin vastustaja on entinen toimittaja Dai Qin g Toisinajattelijan kaksi kirjaa
padosta on Kiinassa kielletty. --- Qingin ensimmäinen kirja Yangtze! Yangtze! (1989) oli
jonkinlainen Kiinan vihreän liikkeen Koijärvi, joka myös vei Qingin kymmeneksi kuukaudeksi vankilaan. --- Hallitus julkaisi jo 1980-luvulla ainakin neljätoista mietintöä patohankkeen eduista ja haitoista. Vaaka kallistui tietysti taloudellisten etujen puolelle. Hankkeesta on
tehty nykyhallituksen 2000-luvun Kiinan muuri: vanhempaahan ei ole purettu kahteentuhanteen vuoteen. (HS 22.11.1997)
Kriitikot niin Kiinassa kuin muualla maailmassa ovat turhaan huutaneet vastalauseitaan: kun
veden virtaus voimistuu, jättipato tulee pikemminkin pahentamaan tulvia kuin vähentämään
niitä. --- Patojen maailmanmestaria Kiinaa arvostelut eivät kuitenkaan hetkauta. Patoja on aina rakennettu ja tullaan rakentamaankin. (HS 28.6.2001)

Jutut ovat aineiston ainoat, jotka mainitsemisen lisäksi kommentoivat kiinalaista puoluepolitiikkaa, vaikka eivät sitä teekään suoraan omissa nimissään. Kiinan muuria käytetään ensimmäistä kertaa retoriikkana (ks. luku 6.2.). Kaikki jutut välittävät suurimmilta osin kuvaa huonosta ajatuksesta, ja kritiikki kaikuu kansallisesti sekä maailmanlaajuisesti, vaikka kaikki
eivät patoa vastustakaan. Taloudellisesti Kolmen rotkon pato näyttäytyy ristiriitaisena kansainvälisenä aiheena.
Myös Kanadan hallituksen, Maailmanpankin ja yksityisten yritysten rahoittamassa tutkimuksessa päädytään siihen, että ”kolmen kuilun patohanke” on toteutettavissa ”teknisesti, rahoituksellisesti ja ekologisesti”. (HS 20.4.1990)
Kun Niilin Assuanin patoa rakennettiin, Egyptin muinaismuistoja pelastamassa oli koko kansainvälinen yhteisö YK:ta myöten. Professori Yun mukaan useat ulkomaiset tahot ovat tarjonneet taloudellista apua, mutta ilman patoviraston lupaa hän ei pysty ottamaan rahoja vastaan. (HS 15.4.1998a)

Suunnitelma hyväksyttiin ulkomailla ”teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti”, mutta ulkomaalaisten tarjoamat rahat eivät vaikuta kelpaavan ennalta ehkäisevään kulttuuriperintötyö-
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hön. Suurin osa jutuista käsittelee negatiivisten seurausten lisäksi padon positiivisia seurauksia joko neutraalisti todeten tai epäillen ja antaa äänen myös epäilysten vastustamiselle.
Rakennushanketta perustellaan myös sillä, että se poistaisi lopullisesti tulvien uhan Jangtsen
alajuoksulta. Joen tulviessa yli äyräidensä seuraukset saattavat olla todella ikävät. Niinpä
1954 Hubein maakunnassa hukkui 330000 ihmistä ja yli miljoona jäi kodittomiksi. --- Hallituksen nimittämät asiantuntijat ovat laatineet kaikkiaan neljätoista mietintöä hankkeen eduista ja haitoista. Ne kallistuvat johtopäätöksissään siihen tulokseen, että patohankkeen edut
ovat haittoja painavammat. (HS 20.4.1990)
Kiinan hallitus on puolustellut patoa, koska se tuottaisi vuodessa 85 miljardia kilowattituntia
sähköä, mikä on yhdeksäsosa koko Kiinan tuotantokapasiteetista. Lisäksi pato parantaa
Jangtsen vesien valvontaa ja vähentää jokavuotisia tuhoisia tulvia. (HS 11.4.1996)

Yksittäistä juttua (HS 28.10.2000) lukuun ottamatta, joka käsittelee aihetta kaunokirjallisesti
sekä tunteellisesti ja tasapuolisesti useista näkökulmista, kriitikkojen kannat nostetaan kuitenkin otsikoiksi ja ne saavat suurimmassa osassa tekstejä enemmän tilaa puolustavaan näkemykseen verrattuna.
Kiinan jättipadosta päätetään pian: Maailman suurin patohanke hukuttaisi alleen yhdeksän
kaupunkia Jangtsella (HS 20.4.1990)
Kolmen rotkon pato peittää veteen Jangtsen historiaa: Kiina vakuuttaa, että kaikki tärkeä pelastetaan, mutta tutkijat eivät ole saaneet tarvitsemaansa rahoitusta (HS 15.4.1998b)
Padoista kiistellään eri puolella maailmaa: Köyhiä viljelijöitä häädetään pientä hyvitystä vastaan (HS 28.6.2001)

Koska suurimmassa osassa juttuja vastustavia näkökulmia on nostettu esiin puolustavia tai
neutraaleja enemmän, kyseessä olevat jutut ovat kantaa ottavia ja ne välittävät kuvaa siitä,
että pato olisi ollut, huolimatta sen positiivisista, mahdollisesti ihmishenkiä säästävistä, seurauksista, parempi jättää tekemättä. Koska yhdessäkään jutussa ei nosteta esiin vaihtoehtoisia
toimintamalleja samojen tavoitteiden saavuttamiseksi, joita padolla on, tai syitä, joiden mukaan tavoitteet olisivat tarpeettomia tai hyödyttömiä, jutut näyttäytyvät periaatteellisena viimeisenä vastarintana asiaa vastaan, jolle on todellisuudessa annettu periksi tai jota vastaan ei
ole edes yritetty taistella, tai länsimaisena kauhisteluna eri tavoin käyttäytyvää kulttuuria ja
valtiota kohtaan.
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Kolmen rotkon patoa käsittelevät jutut rakentavat ristiriitaista mutta kriittisyyteen kallistuvaa
Kiina-kuvaa. Suurimmalta osin Kiina välittyy tunteettomana ja kunnianhimoisena valtiona,
joka yrittää tehdä kansainvälisen vaikutuksen ja edistää materiaalista hyvinvointia henkisen
kustannuksella välittämättä kansalaistensa kärsimyksistä vaihtaa kotipaikkaa, ympäristöseurauksista ja kansallismaiseman sekä mittaamattoman arvokkaiden osittain vielä löytymistään
odottavien arkeologisten löytöjen ja historiallisten kohteiden jäämisestä veden alle. Toisaalta
Jangtsen suitseminen auttanee kiinalaisia säilymään hengissä, mutta juttujen perusteella se
sekä muut padon positiiviset seuraukset ovat edellä mainittuja seurauksia vähemmän merkittävä asia. On merkille pantavaa, että yksikään juttu ei ole selvittänyt padon mahdollisia positiivisia vaikutuksia ja sitä, miten ne ovat, vai ovatko ne, toteutuneet. Kyse voi olla myös hakusanoista. Suuret numerot ovat edelleen esillä jutuissa ja siten olennainen osa uutisointia,
joka rakentaa edellisten juttujen tavoin kuvaa suuresta Kiinasta: miljoona ihmistä siirretään,
eikä sitä edes ihmetellä sen kummemmin, sähköä tuotetaan kymmeniä miljardeja kilowatteja,
rahaa käytetään satoja miljardeja dollareita. Täten suuruuden, tunteettomuuden ja kunnianhimoisuuden lisäksi Kiina näyttäytyy rikkaana ja voimakkaana valtiona, joka pystyy siirtämään
miljoonia asukkaitaan kodeistaan ja rakentamaan maailman suurimman ja kalleimman vesivoimalan.
Kaksi Helsingin Sanomien Kiinan-kirjeenvaihtajien kirjoittamaa (juttujen matkasta Suomeen
ks. luku 3.3.) juttua maalaa mielikuvia elämästä Jangtsen rannoilla nyt ja menneisyydessä.
Joka aamu kuudelta ”banban-sotilas” Huang aloittaa pitkän päivänsä Wushanin kaupungin
satamassa Jangtsejoen varrella. Kun kantosiipien tai ilmatyynyjen varassa kiitävät alukset tai
kömpelömmät purkit pysähtyvät Wushanissa, alkaa juokseminen, töniminen ja tinkiminen, ja
– jos onni suosii – kantaminen. Banban-sotilaita on usein paljon enemmän kuin kolmen markan hintaisia kantotehtäviä, ja teräksistä myyntipöytäänsä edestakaisin teräksisellä lattialla
kirskuttava ravintolanpitäjä joutuu kilpailemaan ketterämmin pahvilaatikoista pikanuudeleita
myyvien naisten kanssa. --- Wushanin rinteeltä vuokratussa kodissa Huangin vaimo katsoo
kahden pienokaisen perään, ennen kuin nuori isä palaa kasvatusavuksi illalla yhdeltätoista,
vuoden jokaisena päivänä. (HS 28.10.2000)
Yhden perheen vaatimattomassa savitalossa etsitään penkin takaa kolmen Itäisen Dongdynastian aikaista pyöreäpohjaista saviruukkua. Samanlaisen tutkija Sun on esitellyt edellisenä päivänä. Kaksi on ehjiä, kolmannesta puuttuu pieni pala. Xiongin perheen lettipäätytär
löysi ruukut leikkiessään. Köyhät talonpojat tietävät, että rujonnäköiset astiat ovat vanhoja.
Niiden arvon tajuaminen on kuitenkin liian vaikeaa. Innokas naapuri hoputtaa myymään ne
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äkkiä vieraille. Rehvakkaasti hän arvioi yli kaksi tuhatta vuotta vanhoille ruukuille hinnan:
kaksi kolmellasadalla yuanilla (200 markalla). (HS. 15.4.1998b)

Aiheesta tulee henkilökohtaisempi, merkittävämpi ja lähemmän tuntuinen, kun sitä ei vain
raportoida numeroin ja faktoin, vaan ihmisten kautta. Lisäksi tekstityylin muuttuessa kaunokirjallisemmaksi juttuun tempautuu paremmin mukaan. Jutut nostavat esiin suurena, tunteettomana, rikkaana ja vaikutusvaltaisena esitetyn Kiinan toisenlaisen puolen, jossa asukkaat
elävät vaatimattomissa oloissa eivätkä välttämättä edes ”tajua” omistamiensa esineiden rahallista tai muuta arvoa (antiikkikaupasta ks. luku 4.3.4.). Kiina ja kiinalaiset tarkoittavat siten
eri asiaa.
4.3.2.2. Muu rakentaminen
Muuta rakentamista käsittelevät jutut koskevat vuoden 2008 kesäolympialaisten vaikutuksia
Pekingiin, Ikean työmaata, Kiinan muuria (ks. luku 4.2.2.) ja Kiinan viimeisintä kulttuuriperintökohteiden kartoitusta. On myös mielenkiintoista, ettei aineistossa ole yhtään juttua, joka
käsittelisi Kiinassa käynnissä olevaa maailman suurinta vesirakennusprojektia, jonka tarkoitus on saattaa eteläisten jokien vesiä kuivaan pohjoiseen ja jota on verrattu vähintään yhtä
suureksi ongelmaksi Kolmen rotkon padon kanssa (ks. esim. Chen & Hong 2010). Jutut ovat
vaihtelevan kantaa ottavia, mutta suurin osa jutuista on neutraaleja.
Jutut lähestyvät rakentamisen aiheuttamia ongelmia joko rakentamisen kautta tehtyjen uusien
löytöjen tai häviävien tai hävinneiden kohteiden kautta. Jutut käsittelevät sitä, miten löydettyihin asioihin suhtaudutaan käytännössä, ja miten ne vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet, vai
vaikuttavatko ollenkaan, rakentamiseen.
Kiinan olympialaisia varten tehtävissä rakennustöissä löydettiin viime vuonna yli tuhat muinaismuistoa, kertoo uutistoimisto Xinhua. Kymmenen rakennustyömaan alta löytyi yhteensä
noin 700 hautaa. --- Historioitsijoiden mukaan Kiinassa on aiemmin usein vaiettu arkeologisista löydöistä, jotka olisivat hidastaneet rakennustöitä. Olympialaisten ampumaradan rakentaminen keskeytyi viime vuonna kuukausiksi, kun sen alta paljastui laaja arkeologinen alue.
(Yle 18.1.2007)
Ruotsalaisen huonekalujätin Ikean myymälän alta on tuhottu muinaismuistoja Kiinassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Myymälä nousee lähes 1 800 vuotta vanhalle hautausmaalle Nanjingiin Etelä-Kiinaan. --- Nanjingin museon arkeologit ovat pyytäneet rakennustöiden keskeyttämistä, kunnes alue saadaan tutkittua ja esineet vietyä talteen. (Yle 3.7.2007)
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Kiinalaiset arkeologit ovat löytäneet Suizhongin vuoristoalueelta muurinpalasia, jotka ovat
aikoinaan olleet osa Kiinan muuria. Paikalliset maanviljelijät ovat käyttäneet osaa muurinpalasista talojensa rakentamiseen tietämättä palasten historiasta. --- Muurin kunnostustoimenpiteiden laiminlyömisen takia siitä on kadonnut huomattavia osia vuosisatojen aikana. Viime
aikoina muuria on myös tietoisesti tuhottu, jotta on saatu tilaa autoteille tai muille rakennuksille. (Yle 7.5.2011)
Kulttuuriperinnöstä vastaavan viranomaisen tekemässä laskennassa todettiin, että noin 44 000
muinaista kohdetta on kadonnut. Yli kahdeksan prosenttia historiallisista kohteista on huonossa kunnossa ja lähes 18 prosenttia melko huonossa kunnossa. Kulttuuriperintöhallinnon
edustajan Liu Xiaohen mukaan suurin syy historiallisten kohteiden vahingoittumiselle on rakentaminen, ja osa kohteista on purettu rakentamisen tieltä. (Yle 31.12.2011)

Jutuissa näyttäytyy Kiinassa vallitseva ristiriitainen tilanne kulttuuriperinnön suojelun suhteen: toisaalta rakentaminen näyttäytyy löytöjä esiin tuovana ja toisaalta niitä tuhoavana toimintana. Samalla välittyvä Kiina-kuva on ristiriitainen: toisaalta kohteista ja löydöistä välitetään, kun rakentaminen keskeytetään, mutta toisaalta rakentamista ei ole aina keskeytetty,
eikä kohteista ja löydöistä siten välitetty, ja joskus sitä on tehty tietoisestikin. Arkeologista
materiaalia näyttää löytyvän edellisten teemojen tavoin Kiinasta vähän mistä hyvänsä, kunhan vain kaivaa tai katselee ympärilleen. Osa jutuista esittelee rakentamisen seurauksena tehtyjen uusien löytöjen yksityiskohtia.
Kiinalaiset arkeologit arvelevat hautojen kuuluneen varakkaalle kauppiasperheelle. Ne on rakennettu vihreistä tiilistä ja koristeltu lootuskuvioin. (Yle 3.7.2007)
Merkittävimpiin löytöihin kuului 500 vuoden takainen upeasti koristeltu eunukkien hauta.
Eunukit olivat hovin korkea-arvoisia virkamiehiä. (18.1.2007)

Löydökset ja niitä kuvittavat yksityiskohdat ovat neutraaleja tai positiivisia pilkahduksia kulttuuriperinnön säilymistä käsittelevässä kriittisyyteen taipuvassa uutisoinnissa ja uusia löytöjä
(ks. luku 4.1.) käsittelevien juttujen tavoin sekalaisia kuriositeetteja Kiinan menneisyydestä.
Osa jutuista kuvittaa rakentamisen negatiivisia seurauksia.
Sadattuhannet ihmiset joutuvat jättämään kotinsa ja muuttamaan kaukaisille paikkakunnille.
Perinteinen elämäntyyli uhkaa jäädä kalpeaksi muistoksi, kun ikivanhoja kortteleita hävitetään maan tasalle. --- Tuhannet ihmiset ovat ottaneet osaa mielenosoituksiin ilmaistakseen
vastustuksensa sille, että he joutuvat jättämään kotinsa ilman säällistä korvausta. Muutama
epätoivoinen mielenosoittaja on jopa sytyttänyt itsensä tuleen merkkinä ahdingostaan. --Vaikka talot ovat ahtaita eikä niitä yleensä ole varustettu edes juoksevalla vedellä tai sisäves-
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soilla, monet asukkaat ovat haluttomia muuttamaan pois. Heidän ainoa vaihtoehtonsa on asettua asumaan uusiin, ankeisiin esikaupunkeihin, jotka sijaitsevat kaukana keskustasta ja työpaikoista. Myös julkiset palvelut esikaupungeissa ovat usein huonosti kehittyneitä. (PS
5.3.2006)
Silminnäkijät kertovat puskutraktorien työntäneen hautoja auki. Yksi arkuista katkesi keskeltä kaivinkoneen hampaissa. (Yle 3.7.2007)

Kuvaukset sekä rakentamisen tuhosta kertovat jutut vahvistavat kuvaa tunteettomasta ja välinpitämättömästä päättävästä tahosta, joka vaikuttaa välittävän enemmän Kiinan maineesta
maailmalla tai nopeasta talouskasvusta ja materiaalisesta kehittymisestä kuin elävistä tai
kuolleista kiinalaisista ja kulttuuriperinnöstä. Pahoja asioita näyttää tekevän kasvoton taho,
josta puhutaan passiivissa ja jota ei määritellä, mutta jonka taustalla heijastelee sama Kiina ja
kiinalaiset -jako kuin luvussa 4.3.2.1.
4.3.3. Kansainvälinen kulttuuriperintöpolitiikka
Erityisesti Iso-Britannia, Ranska, Venäjä, Japani ja Yhdysvallat ryöstivät Kiinaa
oopiumisotien jälkimainingeissa 1800-luvun jälkipuoliskolla, boksarikapinan jälkeen 1900luvun taitteessa ja Kiinan ja Japanin välillä käytyjen sotien aikana 1900-luvun ensimmisellä
puoliskolla (ks. esim. Liu 2016). Kiinasta vietiin paljon tavaraa ulkomaille myös rauhan ja
hävittyjen sotien jälkeisten kolonialististen säädösten aikana (ks. esim. Wang 2012a; Liu
2016). Kiinalaiset asiantuntijat ovat arvioineet, että yli kymmenen miljoonaa esinettä on
hävinnyt ulkomaille pääasiassa noina aikoina (Xinhua 200751), ja Unesco (2011) on
arvioinut, että noin 1,6 miljoonaa kiinalaista esinettä on esillä 200 museossa 47 maassa. Myös
Suomessa on noihin aikoihin Kiinasta kerättyjä kokoelmia (esim. Museovirasto 201552).
Kiina on tunnustanut Unescon vuoden 1970 yleissopimuksen kulttuuriomaisuuden
luvattoman tuonnin, viennin sekä omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi
vuonna 1989, sopimusta täydentävän vuoden 1995 Unidroitin yleissopimuksen varastetuista
tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä vuonna 1997 sekä Unescon vuoden 1954
yleissopimuksen kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi aseellisen selkkauksen sattuessa vuonna
2000. (Unesco, ks. alaviite s. 39)
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2000-luvulla

Kiina

on

perustanut

työryhmiä

listaamaan

maasta

laittomasti

tai

näkökulmastaan epäoikeudenmukaisesti hävinneitä esineitä ja esittänyt vaateita tärkeimmiksi
katsomiensa palauttamisesta Kiinaan (Yin 200553; Liu 2016). Suurista suuria Kiinakokoelmia säilyttävistä museoista 18 kappaletta, esimerkiksi Louvre, British Museum ja
Metropolitan Museum of Art, on kieltäytynyt kokonaan palautuksista (Prott 2009), mutta
valtiotasolla Kiinalle on palautettu joitakin sen pyytämiä esineitä, joskin palautukset ovat
hitaita (esim. People’s Daily Online 200354; People’s Republic of China 2015). Yksityiset
kiinalaiset ostavat valtion kannustamina esineitä takaisin myös huutokaupoista (em. Yin
2005; Prott 2009; Liu 2016), mikä on saanut osakseen kotimaista kritiikkiä muun muassa
hintojen nousun vuoksi (Wang 2012a). Laitonta vientiä ulkomaille tapahtuu edelleen, muun
muassa jatkuvasti laajenevan ulkomaankaupan haastaman heikon tullivalvonnan vuoksi
(People’s Republic of China 2015). Kiina (em. 2015) ilmoittaa olevansa halukas osoittamaan
maailmalle päättäväisyytensä koko maailman kulttuuriperinnön suojelussa kansainvälisen
yhteistyön kautta ja auttamaan taistelussa kulttuuriperintörikoksia vastaan.
4.3.4. Ryöstely ja laiton kauppa
Arkeologisten kohteiden ryöstely ja laiton kauppa ovat vakavia ongelmia Kiinassa vielä
tänäkin päivänä, tosin nykyään tekijät vaikuttavat olevan pääasiassa kiinalaisia. 2000-luvun
alussa oli vaikeaa löytää arkeologista kohdetta, jota ei olisi jossain vaiheessa ryöstökaivettu
(He 2001). Laittomista kaivauksista saadut voitot kasvavat vuosittain, ja Kiinan mukaan kaivaukset ovat ammattimaistuneet ja väkivaltaistuneet viime vuosina suurten voittojen ja suhteessa pienempien riskien ajamina (People’s Republic of China 2015). Kiinan nopea taloudellinen kehitys ja parempi yleinen tietoisuus arkeologisista ja kulttuuriperintökohteista sekä
säästävät kohteita tuholta että edesauttavat niiden tuhoutumista tehokkaamman ryöstelyn ja
salakuljetuksen muodossa (Chen & Hong 2010). Tarkkaa statistiikkaa laittomasta kaupasta
on hankala saada, mutta Kiinassa on eri aikoina arvioitu olevan 60 000 ammattilaista suojelemassa kulttuuriperintöä (He 2001) ja 100 000 täyspäiväistä haudanryöstäjää (esim. Ge
201555). Laittoman kaupan suuruudesta Kiinalla ei ole numeroita, mutta sitä voidaan spekuloida laillisen antiikkikaupan tuottojen perusteella: vuoden 2013 lopussa 71 laillista antiikkikauppaa tuotti vuosittain 874 miljoona yuania (nykykurssin mukaan n. 120 miljoonaa euroa)
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ja 382 laillista huutokauppataloa tuotti 27,354 miljardia yuania (nykykurssin mukaan n. 7
miljardia euroa) (People’s Republic of China 2015). Maailmanlaajuisesta laittomasta antiikin
ja taiteen kaupan suuruudesta on esitetty vuosiarvioita esimerkiksi 2,5–5 miljardin välillä
(European Comission 201756; IADAA57), mutta sen todellista suuruutta ei tiedetä (Interpol
201758).
Mikäli samanlaisia löytöjä tulee liikaa, laittomasti antiikkia välittävät kauppiaat saattavat
tuhota niitä pitääkseen markkinahinnan korkeana. Väärennöksiä on liikkeellä runsaasti, mutta
niihin ei toisaalta suhtauduta Kiinassa yhtä jyrkästi kuin esimerkiksi lännessä, ja kiinalainen
taide onkin jo aikalaiskopioinnin vuoksi erityisen herkkä modernille kopioinnille (ks. esim.
Wang 2012b). Maakuntien kerrotaan kannustavan niiden tekoon rahallisen hyödyn perässä.
Esineitä ostetaan sekä koti- että ulkomaille, ja esimerkiksi erään turistiyhtiön kerrotaan järjestävän laittomien kaivausten kursseja. Kiinan tullin ja poliisin mukaan suurin osa kehittyneistä
maista ja osa kehitysmaista ovat kiinnostuneita kiinalaisesta arkeologisesta materiaalista, ja
esimerkiksi vuosina 1991–1995 tulli pysäytti ja takavarikoi 110 000 laitonta esinettä pelkästään turisteilta. (He 2001) Kiina myöntää, että sen laajaa maanalaista kulttuuriperintöä on
haastavaa suojella ja että kulttuuriperinnön turvallisuuden takaava infrastruktuuri ja teknologia ovat vielä riittämättömiä, mutta se sanoo kulttuuriperinnön turvassa säilyttämisen olevan
sille tärkeä asia, jonka eteen tehdään jatkuvasti töitä (People’s Republic of China 2015).
Jutuista noin puolet keskittyy laittomaan kauppaan ja ryöstelyyn, puolet sivuaa aihetta toisen
aiheen uusien löytöjen ja Kolmen rotkon padon kautta. Yksi jutuista taustoittaa ryöstelyä
historiallisesti. Kolme jutuista on Helsingin Sanomien Kiinan-kirjeenvaihtajan kirjoittamia
(kirjoittajista ks. luku 3.2.). Jutut ovat sävyltään pääasiassa kriittisiä ja tuskaisia, ja ne
rakentavat yksittäisen yhden kohteen taustoituksen lisäksi ryöstelyn ja laittoman kaupan
hajanaisen elinkaaren vuodesta 1995 vuoteen 2012 ja kuvittavat tilanteen kehittymistä ja
siihen suhtautumisen kehittymistä Kiinassa.
Silkkitien vanhan kauppareitin varrella kukostaneiden keidaskaupunkien jäänteet ja
kallioluostarit ovat joutuneet niin islamilaisten ”kuvainraastajien”, muinaismuistoja
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havittelevien tutkimusmatkailijoiden kuin Mao Tsetungin kommunistien kynsiin. --Silkkitien muinaisjäämistön tuhoamisessa siirryttiin merkilliseen vaiheeseen 1800-luvun
lopulla. Lukuisat läntiset, venäläiset ja jopa japanilaiset tutkimusretkikunnan alkoivat
kilpailla arkeologisen esineistön siirtämisessä kotimaihinsa. Taklamakanin autiomaata
ympäröivistä muinaisista keidaskaupungeista löytynyttä taidetta, käsikirjoituksia ja muuta
esineistöä kuljetettiin tonnikaupalla Kiinasta ulos. Joidenkin retkikuntien työ muuttui
varsinaiseksi

ryöväämiseksi,

koska

kalliomaalauksia

irrotettiin

–

joskus

huonolla

menestyksellä – häikäilemättömästi veitsin ja sahoin. --- Oli niitäkin tutkijoita, joiden
mielestä oli väärin viedä kokonaisia taideaarteita löytöpaikoilta. (HS 12.3.2001)
Ennen talonpojat pelkäsivät haamuja, joiden uskottiin vartioivan vanhoja hautoja.
Vallankumouksen jälkeen viranomaisten pelko ajoi saman asian. --- Nyt pelätään eniten
köyhyyttä.

Xianin

tienoosta

on

tullut

haudanryöstäjien

hiekkalaatikko.

Edes

kuolemanrangaistus ei riitä pelotteeksi. Jopa arkeologien syytetään myyvän osan löydöistä
rahapulassa, jotta he voivat jatkaa kaivauksia. --- Kiinan valtiolla ei ole rahaa hautojen
tutkimiseen. (HS 11.1.1995a)
[Hongkongin] Hollywood Roadin näyteikkunoissa on Kiinan koko menneisyys, ja se on
kaupan: posliinia, huonekaluja, koruja, puuleikkauksia vanhoista temppeleistä. --Euroopassa on totuttu pitämään jo 1700-lukua kaukaisena aikana, jolta säilyneet esineet
pannaan museoon. Hollywood Roadilla Tang-dynastiasta[618–907 jaa.] voi tinkiä. --Tavarasta ei ole pulaa. Salakuljettajia on entistä enemmän. Antiikin takavarikot ovat
lisääntyneet Hongkongin tullissa. Asiantuntijoiden mukaan tavara on ollut yleensä aitoa.
Viime vuonna tulli takavarikoi

antiikkia lähes 40 miljoonan markan arvosta. Paljon

enemmän pääsi rajan yli. --- Ammattimaisilla haudanryöstäjillä on voimakkaat porat,
matkapuhelimet, nopeat autot ja paljon käteistä lahjuksiin. Heitä jäljittävillä viranomaisilla on
tuskin muuta kuin polkupyörät. --- Kiinalla ei näytä olevan tarpeeksi voimavaroja
pysäyttääkseen salakuljetusta. Osa viranomaisista olisi valmis myymään muinaislöytöjä
ulkomaille laillisesti. Sillä voitaisiin rahoittaa omia museoita ja kaivauksia. --- Moni uskoo,
ettei systemaattinen salakuljetus olisi mahdollista ilman Kiinan viranomaisten hiljaista
hyväksyntää. Toistaiseksi Kiina ei ole pyytänyt Hongkongin apua salakuljetuksen
hillitsemiseksi. Muutenkaan Kiinalla ei näytä olevan kiirettä pelastaa kulttuuriperintöään.
(HS 11.1.1995b [selitykset lisätty])
Tutkijoiden kanssa ovat kilpaa liikkeellä muinaishautoja ryöstelevät varkaat ja köyhät
talonpojat. --- ”Viime vuosi oli paha. Olemme pyytäneet paikallisia viranomaisia
suojelemaan tärkeimpiä kohteita, mutta he sanovat, että alue on liian laaja. (HS 15.4.1998)
Kiina syyttää Yhdysvaltoja muinaisjäännösten laittomasta kaupasta. Kiinan mukaan
Yhdysvallat

on

maailman

suurin

salakuljetettujen
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kiinalaisten

muinaisjäännösten

maahantuoja. Kiina vaatii Yhdysvaltoja tekemään nykyistä enemmän laittoman kaupan
kitkemiseksi. (Yle 27.2.2008)
Lisäksi muinaismuistojen ryöstely on yhä ammattimaisempaa. --- Päästäkseen käsiksi
syvimpien hautakammioiden aarteisiin ryöstäjät ovat käyttäneet jopa dynamiittia ja
puskutraktoreita. --- Kiinan poliisi tutki viime vuonna noin 450 hautaryöstöä ja 390
muinaismuiston varkautta. Satoja syyllisiä jäi kiinni, ja yli 2 300 esinettä saatiin takaisin.
Tänä vuonna on määrä perustaa erityinen poliisiyksikkö haudanryöstäjiä vastaan.
Viranomaisten haaste ei ole vähäinen, sillä laajassa maassa kohteet ovat kaukana toisistaan ja
usein seuduilla, joilla ei juuri ole nykyasutusta. (Yle 8.2.2012)

Juttujen perusteella laittomat kaivaukset, salakuljetukset ja antiikkikauppa näyttäytyvät
suurina ongelmina. 1990-luvulla julkaistuissa jutuissa kyseenalaistetaan Kiinan kyky ja halu
hillitä tilannetta ja raportoidaan arkeologien ja virallisten tahojen tahdosta antaa tilanteelle
periksi, myynnistä saaduilla varoilla voitaisiin rahoittaa omia tutkimuksia ja jo suojassa
olevan kulttuuriperinnön ylläpitoa. Kontrastina aiempaan uutisointiin Kiina näyttäytyy
rahattomana ja voimattomana, toisaalta välinpitämättömänä tai mahdollisesti asian hiljaisesti
hyväksyvänä, laittomien kaivausten ja antiikkikaupan edessä, vaikka takavarikoita on
tehtykin. Kymmenen vuoden uutispimennon jälkeen perustilanne ei näytä parantuneen, mutta
Kiina on ryhtynyt toimiin: se vaatii Yhdysvalloilta tekoja ja on kehittämässä
kulttuuriperinnön suojelutoimiaan. Jutuissa toistuvat ryöstäjien ammattimaisuus ja järeät
varusteet. Kahdessa jutussa tehdään selvä ero kahdenlaisten varkaiden välille, joita ovat
edellä mainitut ammattimaiset ja välinpitämättöminä näyttäytyvät ryöstäjät ja omaa
kulttuuriperintöään pakon edessä myyvät tavalliset yksinkertaiset kiinalaiset maanviljelijät,
mikä vahvistaa aiemmissa teemoissa (ks. luvut 4.3.2.1. ja 4.3.2.2.) esiin tulleen Kiina ja
kiinalaiset -jaon mielikuvaa tavallisista kiinalaisista. Koska ongelma sekä takavarikot,
kiinniotot ja summat ovat suuria, suurta on näissäkin jutuissa kiinalainen menneisyys ja sen
arvo, jonka täytyy olla melkoinen, koska ihmiset rikkovat lakia kuolemanrangaistuksenkin
uhalla. Ryöstöihin kiinalaisia ajavaa köyhyyttä tai sosiaalista järjestelmää ei kuitenkaan
selitetä auki tai selvitetä yhdessäkään jutussa, vaan lukijan on uskottava toimittajan sanaa
siitä, miten asiat Kiinassa ovat.
Kansainvälisten markkinoiden suuruus vaikuttaa hämmästyttävältä. Suurin osa jutuista
kommentoi tai käsittelee erityisesti antiikkikaupan kansainvälisyyttä, ja juttujen kronologinen
tarkasteleminen

rakentaa

laittomien

kaivausten

tavoin

kehittymisestä Kiinan antiikkien suhteen vuosina 1995–2013.
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hataran

elinkaaren

kaupan

Länsimaiset museot, antiikkikauppiaat ja Manhattanilla asuva keräilijä jakavat Kiinan
menneisyyttä keskenään. Hautoja tyhjennetään niin kauan kuin esineillä on kysyntää.
Keräilijöiden kerrotaan haluavan entistä arvokkaampaa tavaraa. (HS 11.1.1995a)
Huutokauppatavara tulee ”kaikkialta” ja ostajat ovat ”ympäri maailmaa”. ”Myös Suomesta,
museoiden edustajia.” --- Kun Hongkong siirtyy Kiinalle 1997, antiikin vienti siirtokunnasta
vaikeutuu. Chow’n [antiikintuntija ja antiikkihuutokauppaaja] mukaan keräilijät siirtävät jo
kokoelmiaan muualle. Suosittu tallelokero on Sveitsi. --- Suurin osa Kiinasta tulevasta
antiikista jatkaa matkaa Hongkongista eteenpäin. Satamassa on laivoja, jotka odottavat lastia
Japaniin, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. (HS 11.1.1995b [selitys lisätty])
Viime vuosina sekä modernien että muinaisten kiinalaisten taide-esineiden kysyntä on
lisääntynyt kansainvälisten keräilijöiden keskuudessa. (Yle 27.2.2008)
Kiinan muinaismuistot katoavat maailman markkinoille --- Kiinassa arvellaan olevan jopa
sata tuhatta ihmistä, jotka hankkivat laittomasti kulttuuriaarteita ulkomaisille kauppiaille ja
keräilijöille. (Yle 8.2.2012)

Kiinalainen antiikki näyttäytyy suositulta kauppatavaralta ympäri maailman, ja sen suosio
vaikuttaa vain lisääntyvän ajan myötä, vaikka kansainvälistä antiikkikauppaa ei
taustoitetakaan jutuissa juurikaan. Jutut liittävät uusien löytöjen koko maailmanhistoriaa
käsittelevien juttujen (ks. luku 4.1.1.) tavoin Kiinan osaksi muuta maailmaa ja luovat kuvaa
kiinalaisen kulttuuriperinnön ja menneisyyden maailmanlaajuisesta kiinnostavuudesta ja
rahallisesta arvokkuudesta, ja siten harvinaisuudesta tai erikoisuudesta. Kaikki (myös Suomi,
ks. luku 6.3.) haluavat palasen Kiinaa, ja kaikissa jutuissa esiintyvä antiikkikaupan skaala
pysäyttää miettimään ihmisyyden ja inhimillisyyden eri muotoja ja sitä, miten paljon
maailmassa tapahtuukaan asioita monilla lomittuvilla mutta piilotetuilla tasoilla. Jutuissa
nykyaikaisesta antiikkikaupasta syyllistettäviä tahoja eivät ole antiikkeja ostavat ulkomaat,
vaan joko tilanteen parantamiseen rahaton tai haluton Kiina, tai kiinalaiset ryöstäjät.
Jutuista puolet käsittelee ryöstöjen aiheuttamien menetysten merkitystä.
Historioitsijoiden mukaan salakuljetus aiheuttaa korvaamattomia vahinkoja. Ryöstetyt ja
tuhotut haudat jäävät kartoittamatta. Ihmiskunnan menneisyyttä tutkivat tietävät tragedian
todellisen arvon. (HS 11.1.1995a)
Arkeologi Wei Zheng sanoo brittiläisessä The Guardian -lehdessä, että kulttuuriset
menetykset ovat valtavia, sillä ryöstelyn jatkuessa pilattujen hautojen kaltaisia ei enää löydy.
(Yle 8.2.2012)
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Yli 4 000 Shimaon jade-esinettä on kuitenkin aikojen kuluessa päätynyt ryöstäjien ja
satunnaisten löytäjien taskuissa museoihin Kiinaan ja ulkomaille. Siten ne ovat enää
pelkästään irrallisia esineitä ilman löytöpaikan kertomia yhteyksiä, mikä on suuri menetys
menneisyyden tutkimiselle. (Yle 2.12.2013)

Jutut korostavat ryöstettyjen ja salakuljetettujen tavaroiden tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta
menneisyyden tutkimuksessa. Viimeinen juttu argumentoi, ettei kontekstittomalla löydöllä
ole juurikaan merkitystä, mutta osa jutuista suhtautuu takavarikkolöytöihin positiivisesti ja
pitää löytöjä tieteellisesti merkittävinä tai säilyttämisen ja tutkimisen arvoisina vielä
kontekstin hukkumisen tai tuhoutumisen jälkeenkin.
Kiinalaiset arkeologit ovat löytäneet lounaisesta Guizhoun maakunnasta dinosaurustakin
vanhemman matelijan fossiileja. --- Viranomaiset takavarikoivat viime kuussa noin 700
fossiilia laittomilta kauppiailta. Suurin fossiileista on 33 senttiä pitkä. Kyseessä on merkittävä
tieteellinen löytö, tutkijat uskovat. (HS 22.5.1995)
Kiinalaiset arkeologit ovat löytäneet haudan, jossa lepäsi yksi muinaisen Kiinan
vaikutusvaltaisimmista naisista, kertovat Kiinan tiedotusvälineet. --- China Daily -lehden
haastatteleman historioitsijan Du Wenyun mukaan hautalöytö on runneltunakin tärkeä
edistysaskel Tangin dynastian tutkimuksessa. (Yle 12.9.2013)

Määrittelemätön Kiina näyttäytyy jutuissa ensimmäistä kertaa altavastaajana, jota kohtaan
lukijan on mahdollista tuntea empatiaa. Empatian tarkkaa kohdetta on kuitenkin hankala
määritellä. Pääasiassa kiinalaiset vaikuttavat itse ryöstävän kiinalaista kulttuuriperintöä, jota
ulkomaat ja ulkomaalaiset vaikuttavat haluavan ostaa. Kun kiinalaisten rikollisten kerrotaan
olevan köyhiä tietämättömiä maanviljelijöitä, heitä kohtaan on helppo tuntea empatiaa,
jolloin sen toinen puoli kääntyy joko Kiinan valtiota kohtaan, joka ei tunnu pitävän
asukkaistaan parempaa huolta, ulkomaita kohtaan, jotka näyttävät rahastavan kiinalaisten
hädällä

ja

tietämättömyydellä,

tai

toisia

kiinalaisia

kohtaan,

jotka

maksanevat

tietämättömämmille ja/tai köyhemmille kiinalaisille ryöstelystä. Köyhien maanviljelijöiden
tekemät ryöstöt herättävät ajatuksia ihmisen hyvinvoinnin suhteesta kulttuurin ja
menneisyyden säilyttämiseen ja tutkimukseen. Kun rikolliset ovat välinpitämättömiä
ammattilaisia, maailmanhistoriallisten kohteiden välitetyn peruuttamattoman menetyksen
tuskan voi nähdä yhdistyvän yleiseen länsimaiseen maailmantuskaan.
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4.3.5. Luonnonvoimista johtuvat ongelmat
Luonnonvoimista johtuvia ongelmia käsittelevät jutut jakautuvat dinosaurusten luiden
löytöpaikkaa, Silkkitien varrella sijainnutta muinaiskaupunkia ja Kiinan muuria käsitteleviin
juttuihin. Tuhoaviksi voimiksi nimetään hiekka ja vesi, Kiinan muuria käsittelevissä jutuissa
luonnonvoimat mainitaan ohimennen niitä tarkemmin määrittelemättä.
Hiekkadyynit uhkaavat haudata Kiinan suurimman ja parhaiten säilyneen muinaisen
kaupungin, virallinen uutistoimisto Xinhua kertoi lauantaina. Ponnisteluista huolimatta
dyynien etenemistä ei ole pystytty lopettamaan, vaan hiekka murentaa pikku hiljaa
arkeologisesti tärkeän kaupungin muureja. (PS 2.8.2004)
Kiina on rakentanut korkean maavallin suojelemaan aluetta, jolta on löydetty tuhansia
dinosaurusten luita. --- Osa fossiileista on jo ehtinyt huuhtoutua tulvavesiin, jotka syövät
aluetta joka kesä. (Yle 22.10.2007)
Ming-dynastian aikana rakennetusta muurista enää kahdeksan prosenttia on säilynyt ehjänä.
74 prosenttia muurista on huonossa kunnossa ja paikoin jäljellä on vain perusta, viranomaiset
varoittavat uutistoimisto Xinhuan mukaan. Muuria uhkaavat niin luonnonvoimat kuin
ihmisen toiminta. --- Nyt valmisteilla on perusteellinen ohjeistus muurin suojelemiseksi. (HS
7.6.2012)

Kiina näyttää suojelevan kohteitaan luonnonvoimien aiheuttamilta tuhoilta. Kun suojelua
perusteellaan, se tehdään alueiden erityisyydellä ja mahdollisilla vielä löytymistä odottavilla
kohteilla.
Heichangia pidetään arvokkaana, erityisesti koska Xixia-dynastia ei jättänyt jälkeensä
kirjallisia asiakirjoja, ja kaupunki on vetänyt puoleensa arkeologeja eri puolilta maailmaa.
(PS 2.8.2004)
Lähes puolitoista kilometriä pitkällä vallilla halutaan estää Kiinan ja Venäjän välisellä rajalla
virtaavan joen tulvavesien pääsy ainutlaatuiselle alueelle Jiayinissa Heilongijiangin
maakunnassa. Jiayinista löydetyistä kivettymistä on kootty 13 kokonaista dinosaurusta.
Arkeologit uskovat, että löydettävissä on vielä ainakin sata muuta luurankoa. (Yle
22.10.2007)

Jutut osallistuvat Kiinan kiinnostavan menneisyyskuvan, ja siihen liittyvän näkemyksen vain
löytämistään odottavista merkittävistä löydöistä (ks. luvut 4.2.1 ja 4.2.2), rakentamiseen.
Kiinan muuria käsittelevissä jutuissa suojelun syytä ei mainita, jolloin suojelun voidaan
nähdä välittyvän itsestään selvänä asiana, jota ei tarvitse perustella. Muinaiskaupunkia
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käsittelevä juttu on kansainvälinen ja esittelee luvussa 4.1.2. käsiteltyjen kadonneiksi
miellettyjen kulttuurien ja kaupunkien juttujen tavoin paikkaa ja siihen liittyvän tutkimuksen
merkitystä.
Silkkitien

varrella

sijaitseva

Heicheng

on

tunnettu

kymmenen

metriä

korkeasta

kaupunginmuuristaan ja buddhalaisesta pagoditemppelistä, jotka on rakennettu LounaisKiinan osia hallinneen Xixia-dynastian aikana vuosien 1038 ja 1227 välillä. --- Alueelta on
löytynyt myös satoja Yuan-dynastian (1271–1368) aikaisia muslimihautoja, joiden avulla
tutkijat ovat selvittäneet islamilaisen kulttuurin leviämistä Kiinassa. (PS 2.8.2004)

4.3.6. Muut kulttuuriperinnön säilymistä käsittelevät aiheet
Aineetonta kulttuuriperintöä käsittelevä juttu kertoo positiivisesta kulttuuriperinnön säilymisestä Suomessa järjestettävän tapahtuman kautta. Juttu on ainoa, joka käsittelee Kiinassa asuvia lukuisia etnisiä vähemmistöjä (ks. esim. Huotari & Seppälä 1999 [1990]e; The State
Council of the People’s Republic of China 201459), ja se liittää myös Kiinan osaksi maailmaa.
Kansainvälinen laulu- ja tanssiyhtye on lisännyt kansainvälistä kulttuurivaihtoa ja tehnyt
mongolien kulttuuria tunnetuksi myös ulkomailla, yli 20 maassa. Viime vuonna se saavutti
suurta suosiota Yhdysvalloissa, kun siellä järjestettiin maan suurin Kiinaa esitellyt tapahtuma. (PS 29.6.2007)

Kansainvälistä politiikkaa käsittelevä juttu kertoo Kiinan ja Etelä-Korean välisestä kulttuuriperintökiistasta, mikä esittää Kiinan ainakin omasta mielestään suurena ja vaikutusvaltaisena
valtiona ja herättää ajatuksia kiinalaisen kulttuuripiirin laajuuden määrittelystä ja Kiinan valtion halusta pysyä nykyrajojensa sisäpuolella.
Kiistakapulana oli ollut nykyistä Kiinan ja Pohjois-Korean raja-aluetta ja suurta osaa Mantsuriasta vuosina 57 eKr. – 668 jKr. hallinnut Koguryon valtakunta. Sen kukisti lopulta Kiinan
Tang-dynastia. Kuningaskunta tunnetaan myös nimellä Koryo, joka on sanan ’Korea’ varhaismuoto. Korealaiset uskovat, että heidän esi-isänsä perustivat kuningaskunnan ja pitävät
sitä osana kulttuuriperintöään. Niinpä raivo oli melkoinen, kun Kiinan valtion rahoittama historiaprojekti päätyi aiemmin tänä vuonna siihen tulokseen, että kulttuuriaarteistaan rikas Koguryo oli aina ollut osa Kiinaa. (PS 25.8.2004)
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The State Council of the People’s Republic of China. 26.8.2014. Ethnic Groups in China.
<http://english.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/27/content_281474983873388.htm>.
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4.4. Viihde ja kulttuuri
4.4.1. Näyttelyesittelyt
Suurin osa näyttelyesittelyistä kertoo terrakotta-armeijan vierailuista Suomessa, vuonna 1997
Lahdessa ja vuonna 2013 Tampereella. Loput jutut kertovat kadonneen sivilisaation Lontoonnäyttelystä uusien löytöjen kautta ja arkeologisesta Jadeprinsessa-näyttelystä Tampereella.
Jutut mainostavat tulevia näyttelyitä ja taustoittavat vaihtelevin pituuksin näyttelyaineistojen
löytymistä, kokoa ja sijaintia (terrakotta-armeijasta ks. luku 4.2.1.), ja jutuissa pureudutaan
ensimmäistä kertaa esineistöön (ks. luku 5.1.).
3500 vuotta vanhan salaperäisen kulttuurin kaivauksissa on tähän mennessä löydetty yli tuhat
jade- ja pronssiesinettä, muun muassa todella outoja veistoksia ja Steven Spielbergin avaruusoliota E.T:tä muistuttavia naamioita, joilla on valtavat korvat ja silmät varren päässä. --Nyt aarteita esitellään ensi kertaa yleisölle. The Times -lehden sponsoroima meganäyttely
avautuu tänään British Museumissa Lontoossa. Ensi vuoden alussa se siirtyy Kööpenhaminaan. Näyttelyä voi kutsua sensaatioksi. Sataan vuoteen mistään päin maailmaa ei ole löydetty näin mittavaa, ennen tuntematonta muinaista kaupunkisivilisaatiota. (HS 13.9.1996)
Keisarin armeija -näyttely ei pelkästään esittele ”maailman kahdeksanneksi ihmeeksi” kutsuttua arkeologista löytöä, vaan kertoo laajemmin Kiinan yhdistäneen keisarin Qin Shihuangdin luomasta dynastiasta. (HS 21.4.1997)
Lahden museot jatkavat ainutlaatuisten näyttelyiden sarjaa. ---. --- Figuurien avulla tutkitaan
keramiikan ikiaikaisia työmenetelmiä. Se on varmaa, että voi puhua yli 2000 vuotta eläneiden
tekijöiden ”huippuosaamisesta”. Mutta onhan Kiinan kulttuuri vanhin yhtäjaksoinen kulttuuri
maailmassa. (HS 27.6.1997)
Vapriikin näyttelyyn kootut löydöt muista, varhaisemmista ja hieman myöhemmistä haudoista antavat kattavan kuvan Kiinan esi-isäkultista. Maailman pronssitaiteen mestariteokset,
mutkikkaasti koristellut pronssiastiat ja -kellot juhlistivat esi-isille järjestettyjä ruokakekkereitä. (HS 27.6.2013)

Jutut korostavat aineiston, näyttelyn ja siten kiinalaisen menneisyyden erinomaisuutta. Kaikissa Helsingin Sanomien jutuissa terrakottasotilaita kutsutaan maailman kahdeksanneksi
ihmeeksi, ja muutenkin sanavalintoja värittävät ylistävät substantiivit ja adjektiivit (ks. alaviite s. 66). Suomen tai suomalaisten kaupunkien ja instituutioiden erityisyys näyttelyjen järjestämisen kautta tuodaan esille ensimmäistä kertaa (ks. luku 6.3.). Esineitä käsitellessään jutut
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nostavat esiin niiden merkityksen kiinalaisessa menneisyydessä. Materiaaleista huomio kiinnittyy erityisesti jadeen.
Keisarilliset vainajat puettiin usein jadenpalasista koottuihin kuolinasuihin. Vapriikin näyttelyn nimikkoesine on yksi viidestä säilyneestä kuolinpuvusta. Se on koottu yli 2000 jadenpalasta, jotka on liitetty toisiinsa kultalangoin. Jade on Kiinan kulttuurin arvostetuin kivilaji.
Tähän vihertävään tai valkoiseen, erittäin kovaan kivilajiin liittyy monia uskomuksia. Siksi se
koettiin sopivimmaksi materiaaliksi takaamaan vainajien ikuinen elämä. (HS 28.6.2007)
Jadella on ollut Kiinassa keskeinen asema arvostettujen ominaisuuksiensa tähden. Filosofi
Kungfutsen mukaan jade on kuin täydellinen ihminen. Jaden sileys viittaa hyväntahtoisuuteen, vahvuus älyyn ja sen leikkaavuus oikeamielisyyteen. (HS 27.6.2013)

Esineiden lisäksi jutuissa tuodaan ensimmäistä kertaa esille filosofiaa ja asioiden syvempiä
merkityksiä. Teeman puuttuminen aiemmista jutuista on hieman yllättävää. Se kertoo juttujen
tyylistä, tyypistä ja kirjoittaessa ja julkaistaessa oleellisiksi tai tarpeeksi kiinnostaviksi ajatelluista aiheista, ja myös siitä, missä vaiheessa aiemmissa teemoissa esiintyvät löytöjä koskevat
uutiset on kirjoitettu; varmaankin suurimmassa osassa tapauksia ennen tutkimuksen valmistumista. Ulkomailta alkunsa saaneissa jutuissa taustoitukset ovat voineet jäädä matkasta jossakin jutun etenemisvaiheessa (ks. luku 3.3.). Joka tapauksessa tulkitsevuutta ja selittävyyttä
ei ole pidetty tarpeellisena. Ajatusmaailmallisia taustoja selvittävät jutut ovat pohtivaisempia
ja saman toimittajan, Jukka Miettisen kirjoittamia.
Jutuissa verrataan Kiinaa Egyptiin, mistä kiinalaiset lienevät iloisia (ks. luku 2.2.).
Historian paradokseja on se, että juuri ne kulttuurit, jotka pakkomielteisesti panostivat tuonpuoleiseen elämään, jättivät myöhemmille sukupolville tarkinta materiaalia arjestaan. Niin
Egyptissä kuin Kiinassa hallitsijoiden hautoihin lastattiin valtava määrä esineistöä, kuten astioita, huonekaluja, koruja sekä veistosten muodossa koko hovi palveluskuntineen. Egyptissä
pyramidit toimivat eräänlaisina faaraoiden ylösnousemuskoneina. Kiinassa keisarien haudat
saivat useimmiten kosmisen vuoren muodon. --- Kiinalaisessa ajattelussa vainajat eivät siirtyneet ”tuonpuoleiseen”, vaan jatkoivat olemassaoloaan jälkeläistensä kanssa eräänlaisessa
rinnakkaismaailmassa, Sen rakenne hahmotettiin keisarillisen hallintomallin peilikuvaksi.
Kommunikointi elävien ja kuolleiden välillä saavutti taiteen tason. (HS 27.6.2013)

Kiinalaisten ja egyptiläisten elämänkatsomusten vertaaminen ja niiden samankaltaisuuksien
esiin tuominen herättää ajatuksia ihmisten tai ainakin menneiden sivilisaatioiden samankaltaisuudesta, maantieteellisistä etäisyyksistä, mahdollisesta yhteydettömyydestä ja ainakin
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näennäisistä kulttuurieroista huolimatta.60 Vertaaminen myös tasa-arvoistaa Kiinan ja Egyptin kulttuureja ja menneisyyksiä (ks. myös luvut 6.2 ja 6.3).
Jutuissa kerrotaan näyttelyiden käytännön järjestelyiden vaativuudesta, puhutaan rahasta ja
niissä käsitellään näyttelyiden harvinaisuutta ja suhdetta muuhun maailmaan.
Materiaalin yksityiskohtainen tieteellinen tutkimus ja tulosten julkaiseminen kiinaksi on vasta
meneillään ja viranomaiset ovat vasta hiljattain sallineet keskeisten löytöjen asettamisen
näytteille Kiinan ulkopuolelle. (HS 13.9.1996)
”Veistoksia on edellisen kerran ollut lähistöllä esillä Tukholmassa 1980-luvun alussa. Suomessa ei koskaan, eikä varmaan pikimmiten uudelleen”, amanuenssi Esa Hassinen sanoo.
(HS 27.6.1997)
Näyttelyä haluavan museon on täytettävä tiukat turvallisuusvaatimukset ja muutenkin oltava
sopiva Kiinan kansallisaarteiden esittelyyn. --- Vapriikin lisäksi sotilaita on näihin aikoihin
näytillä Bernissä ja San Fransiscossa. --- Kerrallaan Kiinasta voidaan viedä pois vain tietty
määrä sotilaita. Xi’anin kaupunki panostaa siihen, että turistit tulisivat katsomaan sotilaita
Kiinaan. Sinne on esimerkiksi rakennettu lisää hotelleja. --- Miljoonan euron näyttelybudjetin
suurin rahareikä on sotilaiden kuljetus ja pakkaus. Myös näyttelymaksu on huomattavan suuri. Silti ne jaksavat kiinnostaa: Tampereella on käynyt edustajia Tanskan Århusissa sijaitsevasta Moesgårdin arkeologisesta museosta. He havittelevat terrakottasotilaita museonsa
avausnäyttelyksi vuodelle 2014. (PS 28.6.2013)

Suomelle on siis esitetty vaateet, joista suomalaiset ovat selvinneet. Suomi näyttää saaneen
osakseen kunnian ottaa esineet vastaan ja järjestää näyttelyt, mikä välittyy ylpeyttä herättävänä asiana. Se välittää kuvaa merkittävistä näyttelyesineistä ja siten edellisten teemojen tavoin
merkittävästä kiinalaisesta menneisyydestä ja kulttuurista, mutta suomalaisella mausteella:
kiinalainen menneisyys on kiinnostavaa ja merkittävää meilläkin saakka (Suomen ja Kiinan
suhteista lisää ks. luku 6.3.). Aineistossa suomalaiset liitetään kiinalaisen antiikin omistajuuteen toista kertaa (ks. luku 4.3.4.):
Vapriikin arkeologinen näyttely Jadeprinsessa jatkaa vankkumatonta tasoa, jonka Tampereen
taidemuseon kansainväliset suurnäyttelyt aikanaan loivat. --- Hiekan taidemuseossa puolestaan voi saada makua 1900-luvun alussa Kiinaan matkanneiden suomalaisten eksotiikan nälästä. --- Nämä etupäässä Tang- (618-907) ja Song-kaudelta (960-1279) peräisin olevat viil60

Berliinin Neues Museumissa on käynnissä vuoden 2017 loppuun saakka vertaileva näyttely, jonka nimi voisi
olla vapaasti suomennettuna vaikka Kiina ja Egypti tasapainottavat maailmaa (China und Ägypten Wiegen der
Welt). Näyttelyn kotisivut: <http://www.smb.museum/ausstellungen/detail/china-und-aegypten-wiegen-derwelt.html>.
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tävän elegantit esineet kuuluvat, yllättävää kyllä, suomalaiseen yksityiskokoelmaan. (HS
28.7.2007)

4.4.2. Kirja-arvostelut
Kirja-arvosteluja ei ole kirjoittanut toimittaja, vaan kirjailija, runoilija ja Kiinan-tuntija ja kääntäjä Pertti Nieminen (1929–2015). Ne ovat lehtijutuksi pitkiä, tarinallisia ja kirjoittajansa
vuoksi harvinaisen asiantuntevia, ja pääaineiston ainoat jutut, joka ovat asiantuntijan laatimia.
Ensimmäinen kirja-arvostelu koskee Tauno-Olavi Huotarin ja Pertti Seppälän yleisteosta Kiinan kulttuuri (1999 [1990], käytetty tutkimuskirjallisuutena tässäkin tutkielmassa). Kirjan
sisällön kommentoinnin lisäksi juttu kartoittaa Kiinasta kirjoittamisen historiaa länsimaissa ja
sivuaa sisällöltään tutkielmani aihetta: Kiina-kuvaa ja sen kehittymistä.
Kun neljä vuosikymmentä sitten etsiskelin kirjakaupoista ja bibliografioista yleisesityksiä
Kiinan kulttuurista, käsi jäi miltei tyhjäksi. Ainoat saatavilla olevat kirjat olivat K.S. Latouretten The Chinese, Their History and Culture, joka oli jotensakin ajan tasalla, sekä Marcel Granetin jo vanhentunut La civilistion Chinoise. Latouretten kirja oli äärimmäisen kuiva,
Granetin taas täynnä mielikuvituksellisia otaksumia ja päätelmiä. --- Molempien painotus oli
historiallinen ja yhteiskunnallinen. --- Toisen maailmansodan jälkeen kesti kolmisen vuosikymmentä ennen kuin luotettavia ja uusimpaan tutkimukseen perustuvia, Kiinan koko kulttuurin yleisoppaita alettiin julkaista länsimaissa. --- Antikvariaateissa liikkui kyllä laajoja
matkakuvauksia aina 1700-luvulta saakka, mutta ne olivat aikansa tuotteita, auttamatta vanhentuneita jos kohta ajankuvauksena mielenkiintoisia. Sen sijaan lähetyssaarnaajien moralistiset pällistelyt vuosisadan vaihteen molemmin puolin kummastuttavat nykyään yhtä paljon
kuin kiinalaisten tavat ja olot niiden kirjoittajia aikoinaan. (HS 21.8.1990)

Jutussa mainitaan Niemisen toimivan kirjailijana ja runoilijana. Kun Nieminen nostaa esiin
itselleen uusia tai yllättäviä tiedonmurusia, ne vaikuttavat hänen asiantuntijuutensa pohjalta
merkityksellisemmiltä kuin ne toimittajan kirjoittamana välittyisivät. Niemisen esiin nostamissa aiheissa toistuvat Kiinan tai kiinalaisen kulttuurin suuruus, vanhuus, erityisyys ja merkityksellisyys. Hän esittelee uusia tutkimustuloksia ja viittaa siihen, että Kiinassa on ja on
ollut muutakin kuin mitä yleensä ajatellaan.
Minulle oli yllätys, että nykyään kerrassaan viiden vähemmistökansallisuuden väkiluku ylittää Suomen asukasmäärän. --- Aatteet ja uskonnot kertoo tietääkseni ensimmäistä kertaa
suomen kielellä kiinalaisten varhaisuskonnoista uusimpien tutkimustulosten mukaan. Meillä
on Kiinan uskontoina totuttu pitämään kungfutselaisuutta, taolaisuutta ja buddhalaisuutta,
mutta näistä vain buddhalaisuutta voidaan pitää puhtaana uskontona. Kungfutselaisuus oli oi-
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keastaan eräänlainen keisarikauden virallinen ”valtiollinen siveysoppi”, joka sisälsi piirteitä
varhaisesta esi-isien palvonnasta, vulgaaritaolaisuus taas sekalainen keitos, Pertti Seppälän
sanoin ”kaikkiin ilmansuuntiin rönsyilevä uskomusten, kulttien ja tekniikkojen viidakko”. --Minua hämmästytti, että elokuvatuotanto aloitettiin Kiinassa jo 1905. Kovin vähän näytteitä
siitä on Suomessa esitetty. --- Luvussa Tapakulttuuri esitelty kiinalainen astrologia ei historiallisesti katsoen ole niin etäällä seuraavan luvun luonnontieteellisestä aihepiiristä kuin valistunut länsimainen lukija kuvittelee: luonnontieteiden haparoiva alku juontui aikoinaan juuri
alkemiasta ja astrologiasta. Tämän on todennut muun muassa englantilainen tutkija Joseph
Needham, jonka johdolla parastaikaa toteutetaan yhtä vuosisadan mahtavimmista painotöistä,
Kiinan tieteiden historiaa (Science and civilisation in China, Cambridge University Press).
Sen 1. Osa ilmestyi 1956; tähän mennessä on saatu valmiiksi viisitoista raamatun kokoista
volyymia ja saman verran on odotettavissa. --- Huotari ja Seppälä kertovat meille ainakin, että Kiinassa keksittiin muutakin kuin posliini, paperi, kompassi ja ruuti. (HS 21.8.1990)

Toinen kirja-arvostelu käsittelee Cecilia Lindqvistin ruotsista suomeksi käännettyä teosta
Merkkien valtakunta, jossa Nieminen pidättäytyy tiukemmin kirjan taustan ja tekotavan
kommentoinnissa. Nieminen kirjoittaa itsekin kielentutkijana tutusta aiheesta, eikä niinkään
Kiinasta, mutta hän mietiskelee edelleen tutkimukseni teeman tavoin länsimaista Kiinakokemusta, mikä herättänee lukijassa samansuuntaisia ajatuksia.
Mistä syystä juuri Ruotsista on muodostunut yksi eurooppalaisen sinologisen tutkimuksen
tärkeimmistä tyyssijoista? Johtuuko kaikki siitä, että Kiinan hallituksen palkkaama kaivosasiantuntija, geologi Johan Gunnar Andersson törmäsi työssään 1910-luvulla muinaisjäännöksiin, innostui arkeologiasta, keräsi Ruotsiin määrättömän arvokkaat esihistorialliset kokoelmat ja sai muhkeaksi muistomerkikseen Tukholmaan Itä-aasialaisten kokoelmien museon?
Vaiko siitä, että nuori slavisti Bernhard Karlgren innostettiin apurahan turvin matkaamaan
1911 Kiinaan murteita tutkimaan? Hänestä kehittyi länsimaiden johtava kiinan ja sen etymologian tutkija. Vai onko syitä etsittävä varhaisemmilta vuosisadoilta? (HS 29.9.1991)

4.4.3. Dokumenttiesittelyt
Dokumenttiesittelyt kertovat kadonneista kulttuureista (ks. luku 4.1.2.), terrakottasotilaista ja
Kiinan ensimmäisen keisarin hautakammiosta (ks. luku 4.2.1.), toisista terrakottasotilaista
sekä kiinalaisten merellisistä löytöretkistä. Ne ovat pääosin neutraaleja tai positiivisia.
Siellä on Keltaisenjoen pohjoisrannalta, Lajian kylästä, löytynyt 4000 vuotta vanhoja luurankoja ja esineitä, jotka todistavat Qijia-kulttuurin yllättävästä tasosta perinteisesti takapajuisena pidetyllä alueella. (HS 7.5.2006)
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Tiibetin ylängöillä 700 vuotta kukoistanut Guge ei ollut vain paikallinen mahtitekijä, sillä se
sijaitsi strategisesti tärkeässä Himalajan, Karakorumin ja Kunlunin vuoristojen risteyskohdassa. Silkkitie kulki Gugen kautta, joten se kontrolloi hopea-, silkki- ja maustekauppaa Intian ja
Kiinan välillä. Lisäksi sen luostarit olivat buddhalaisuuden kehto Himalajalla. (HS
10.10.2007)

Löydettyjä paikkoja kuvataan harvinaisiksi ja merkittäviksi, mikä toistaa erityisesti uusia
löytöjä käsittelevän uutisoinnin (ks. luku 4.1.) luomaa maailmanlaajuisesti tärkeää kuvaa Kiinasta. Kadonneen kulttuurin tai kaupungin yllättäväksi kuvattu kehittyneisyys kuulostaa siltä,
että uusi tieto menneisyydestä olisi yllättävää. Käsitys antaa ymmärtää, että kuvittelisimme
asioiden menneisyydessä olleen juuri niin kuin tällä hetkellä ne käsitämme.
Jutuissa toistuu Niemisen edellisessä luvussa esille tuoma teema: Kiinassa on ja on ollut
muutakin kuin mitä yleensä ajatellaan. Jutut viittaavat aiheen läntiseen, lukijoille oletetusti
tunnetumpaan vastineeseen eurooppalaisen uutisoinnin tapaisesti (ks. Johdanto) ja esittelevät
sitten tilanteen Kiinassa. Kiinaa verrataan taas Egyptiin (ks. luvut 2.2. 4.4.1).
Vaikka historia muistaa Portugalin prinssi Henrik Purjehtijan (1394-1460) rohkaisseen
maanmiehiään Afrikan rannikon tutkimukseen, suurten löytöretkien usein unohtuvia pioneereja olivat silti kiinalaiset. --- Kiina oli tietotaitonsa suhteen pitkälti Euroopan edellä 1400luvun alussa. Kiinalaisten laivanrakennustekniikka oli ylivoimaista, ja navigoinnissa he käyttivät jo 1000-luvulla keksimäänsä kompassia. Heidän valtamerilaivastonsa ruokahuoltokin oli
sellaisella tasolla, ettei aluksilla kärsitty keripukista. (HS 13.8.2008)
Kun puhutaan Egyptin nähtävyyksistä, puhutaan pyramideista, ja kun puhutaan Kiinasta, puhutaan Kiinan muurista. Pyramideja on kuitenkin Kiinassakin ja niiden sisällä huiman hyvin
säilyneitä muumioita. (HS 21.3.2012)

Esiin nousee kiinalaisten vahvuus menneisyydessä ja siten jatkuvan teeman tavoin edelleen
kiinalaisen menneisyyden suuruus ja hienous. Jutut tarjoavat lukijalle menneisyydestä uutena
esitettyä tietoa tutun esimerkin kautta, jolloin ne ovat luonteeltaan kouluttavia ja yrittävät
rikkoa yleisinä pidettyjä länsimaisia menneisyyskäsityksiä ja käsityksiä Kiinasta. Ne vahvistavat muun uutisoinnin kanssa kiinalaisen menneisyyden vanhuuteen ja suuruuteen liittyvää
mielikuvaa.
Kuolema ja väkivalta esiintyvät yhdessä jutussa yksittäisten hautojen avaamista käsittelevien
juttujen tavoin (ks. luku 4.1.3.).
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Työn raskaus ei selviä konkreettisesti, vaikka dramatisoinnissa nähdäänkin työmiesten raadantaa. Ilmiselvää kuitenkin on, että taivaallisten leposijojen rakentaminen oli työmiehille
maanpäällinen helvetti. Heitä kuoli uupumukseen sankoin joukoin. (HS 21.3.2012)

Jutut nostavat esille arkeologisten työtapojen kuvauksen ja niiden arvioinnin ja yhdessä tapauksessa itse arkeologian arvon pohdinnan.
Dokumentissa puhutaan kyllä hautakummun sisältä löytyneiden rakennelmien koosta, mutta
käytetystä tutkimusmenetelmästä ei kerrota. Luultavasti kyse on kaikuluotauksesta. (HS
21.3.2012)
Kiinan kaltaisessa ikivanhan kulttuurin maassa on arkeologialla varmasti erityinen arvo, kun
se voi alati tarjota vahvoja aineksia kansakunnan minäkuvan syventämiseksi. (HS 7.5.2006)

Tutkimuksen käsittely uutisoinnissa tulee näkyvämmäksi ja tutustuttaa lukijaa hieman arkeologin työmaailmaan (ks. seuraava pääluku) ja siihen, mitä merkityksiä tutkimuksella voi olla
ja on tutkimuksen ulkopuolella.

5. MITÄ TUTKITAAN JA MITEN: ARKEOLOGIA UUTISOINNISSA
Kiinalaisen menneisyyskuvan ja Kiina-kuvan lisäksi diskurssi uutisoinnissa luo kuvaa myös
kiinalaisesta arkeologiasta ja menneisyyden tutkimuksesta.

5.1. Tehdyt löydöt ja löydetyt kohteet
Kaupunkien, hautarakennelmien, tunneleiden, laivojen, terrakottasotilaiden ja muurinpalasten
lisäksi erikseen nimetyistä löydöistä on aineistossa 82 mainintaa. Suurimmassa osassa juttuja
mainitaan löytö, ja mainintoja eri löydöistä on juttukohtaisesti 1–10 kappaletta. Löydöt eivät
ole aina yksikössä, esimerkiksi eräästä kauppa-aluksesta löydettiin 70 000 määrittelemätöntä
esinettä, toinen laiva oli ”täynnä posliinia” ja haudasta löytyi ”yli tuhat jade- ja pronssiesinettä”.
Määrien suhteen on kiinnostavaa sekin, että suhteen nollien määrä vaihtelee parissa tapauksessa juttujen sekä juttujen ja todellisuuden välillä. Kolmen rotkon padon tapauksessa (ks.
luku 4.3.2.1.) kerrotaan tulvien vieneen 330 000 ihmisen hengen, kun virallisesti määräksi

65

mainitaan noin 30 00061. Toisessa jutussa (HS 22.11.1997) mainitaan veden alle jäävän lähes
80 000 arkeologista seutua, kun taas toisessa jutussa (HS 28.6.2001) niitä on 8 000. Tämä
ainakin näennäinen huolimattomuus kertoo siitä, miten suuria ovat kiinalaiset asiat, ja myöskin siitä, etteivät ne ole läheisiä, todellisia tai että niiden tarkoilla mitoilla ei ole merkitystä,
sillä numerot varmasti tarkastettaisiin vaikkapa suomalaisten kuolonuhrien määrän kohdalla
tai suomalaisessa kulttuuriperintöuutisoinnissa.
Löydöistä ja muista tutkimuksen, kaupan tai näyttelyjen kohteena olevista esineistä suurin
osa on esineitä ja loput ihmis- ja eläinjäänteitä. Suurin osa materiaalimaininnoista on keramiikkaa ja kiveä, ja ne ovat useimmiten yksittäislöytöjä.62 Suurissa mittakaavoissa on löydetty pronssia, posliinia tai jadea. Jutut jakaantuvat löytöjen perusteella aarrearkku-juttuihin,
joissa keskitytään kuvaamaan löytöjen suurta määrää tai arvokkuutta, ja muihin juttuihin,
joissa kuvataan yksittäisiä löytöjä ja niiden tutkimuksellista tai yhteiskunnallista käyttöä ja
merkitystä. Tiedettä vaikutetaan tekevän vähemmän arvokkaalla materiaalilla, kuten keramiikalla tai kivellä. Löytöjen kautta katsottuna arkeologin työ näyttäytyy maasta löydettyjen tai
kaivettujen pienissä määrissä esiintyvien esineiden tai vainajien tutkimisena, minkä lopputulos johtaa tietomäärän lisääntymiseen jo tiedossa tai kuviteltavissa olevasta aiheesta.
Arvokkaiksi kuvatut löydöt ja suuret löytömäärät jatkavat Kiinan menneisyyden vaikuttavuuden vahvistamista. Tehtyjä löytötä ja löydettyjä kohteita, ja siten koko kiinalaista
menneisyyttä, kuvataan suurin sanoin. Neutraalista poikkeava kieliasu on pääosin ylistävä ja
ihaileva63, mikä on huomioitu arkeologisessa uutisoinnissa muuallakin maailmassa (Holtorf
2007; ks. Johdanto).
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Viittaus virallisiin numeroihin ja kiinalainen asiantuntija-arvio Laris 17.8.1998. China’s Rivers of Death. The
Washington
Post
<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1998/08/17/chinas-rivers-ofdeath/8d6f40db-a014-4740-9e87-9c93a0ff4f74/>. Yhdysvaltain tiedustelutietoa ja arviot koituneista vahingoista
CIA.
1954.
1954
Floods
in
China.
Geographic
Intelligence
Report.
<https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79-01009A000900080003-2.pdf> Luettu 9.12.2017.
62
Esineiden materiaali on mainittu suurimmassa osassa juttuja, ja ne jakautuvat useimmin esiintyvästä lähtien
keramiikkaan, kiveen, pronssiin, jadeen, posliiniin, luuhun, ja yksittäismainintoihin norsunluusta ja simpukoista.
Jutuissa ilmaistujen käyttötarkoitustensa perusteella esineet jakautuvat useimmin esiintyvästä alkaen astioihin,
muihin käyttöesineisiin tai -tavaraan, veistoksiin tai figuureihin ja maalauksiin. Veistoksien ja figuurien motiiveissa toistuvat useimmin hevonen ja ihminen. Esineet eivät näissäkään maininnoissa ole aina yksikössä.
63
Useimmin toistuva adjektiivi on ’muinainen’, toiseksi useimmin toistuvat ’suuren’ vertailumuodot. Muita
toistuvia sanoja ovat ’merkittävän’, ’tärkeän’, ’kuuluisan’ ja ’vanhan’ vertailumuodot ja sanat ’ainutlaatuinen/kertainen’. ’salaperäinen’, ’keskeinen’, ’ikivanha’, ’kuuluisa’, ’jätti-’ tai ’jättimäinen’ ja ’hyvin säilyneet’. Kertamainintoja ovat ’mahtava’, ’mullistava’, ’mielikuvituksellinen’, ’loistokas’, ’mystinen’, ’tarunhohtoinen’,
’loistelias’, ’historiallinen’, ’ensimmäinen’, ’suurenmoinen’, ’ällistyttävä’, ’viiltävän elegantti’, ’harvinainen’,
’jännittävä’, ’ylivoimainen’, ’legendaarinen’, ’nerokas’, ’kiehtova’, ’hyvin iäkäs’, ’fantastinen’, ’vaikutusvaltainen’, ’käsittämätön’, ’ihmeellinen’, ’kaukainen’, ’hohtava’ ja muut kuvailevat muodot ’upeasti koristeltu’,
’mutkikkaasti koristeltu’, ’yksi parhaista’, ’kauniisti tehty’ ja ’kepeä kuin perhonen’. Kuvailevista substantiiveista useimmin toistuvat ’aarre’, ’sensaatio’ ja terrakottasotilaiden (ks. luku 4.2.1.) yhteydessä ’maailman kah-
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5.2. Kohteiden ja löytöjen ajoittuminen
Ajoituksia on yhteensä 95 kappaletta ja jutuittain 1–6 kappaletta, suurimmassa osassa yksi tai
kaksi. Suhteelliset ajoitukset ja nykyaika on jätetty pois laskuista. Jutuissa on ajoituksia, jotka
käsittelevät jonkin kohteen jatkuvaa käyttöaikaa, esimerkiksi kaupunki oli käytössä 2000–
4000 vuotta sitten, jolloin olen sijoittanut ajoitukset kaikkiin käyttöajan sisäisiin lokeroihin.
Jaottelin ajoitukset kiinalaisittain (ks. luku 2.1.) useimmin esiintyvästä lähtien keisarilliseen
kauteen (Qin-Qing 221 eaa. – 1911 jaa.), kolmen dynastian aikaan (Xia-Shang n. 2000–259
eaa.), neoliittiseen aikaan, paleoliittiseen aikaan sekä paleontologiseen aikaan. Dynastioista
suosituin on perinteisen kiinalaisen keisarillisen valtiosysteemin muodostumisen ja normalisoitumisen kautena pidetty Han-dynastia (206 eaa. – 220 jaa.) (ks. esim. Huotari & Seppälä
1999 [1990]h) ja toiseksi suosituin Kiinan yhdistänyt Qin-dynastia (221–207 eaa.) (ks. alaviitteet s. 34). Viimeisintä Qing-dynastiaa (1644–1911) tai sen aikaisia kohteita tai löytöjä ei
mainita kertaakaan. Han-dynastiaa ei mainita aina nimeltä, vaan useimmiten asiat ovat tasan
tai hieman yli tai alle ”2000 vuotta vanhoja”. Qin-dynastia toistuu useimmiten Kiinan ensimmäisen keisarin, terrakottasotilaiden (ks. luku 4.2.1.) ja Kiinan muurin yhteydessä. Kolme
dynastiaa toistuvat ajoituksina tasaisesti.
Uusimmat ajoitukset ovat siis 400–600 vuotta vanhoja ja vanhimmat 121–240 miljoonaa
vuotta vanhoja. Uusimmat käsittelevät aiheita vaihtelevasti, vanhimmat käsittelevät lintu- ja
dinosaurusfossiileja. Aikaskaalan laajuus välittää kuvaa kiinalaisen menneisyyden laajuudesta ja vanhuudesta. Ajoitusten kautta Kiina näyttäytyy paikkana, jossa on tapahtunut merkittäviä tai kiinnostavia asioista aina jurakaudelta Euroopan renessanssin ajalle ja jolla on erityisen kiinnostava dynastiahistoria. Arkeologit näyttävät tutkivan eniten keisarillista aikaa, tosin
viimeiset vuosisadat eivät juuri kiinnosta.
deksas ihme’. Kertamainintoja ovat ’mysteeri’, ’huippuosaaminen’, ’taituri’, ’paikallinen mahtitekijä’, ’buddhalaisuuden kehto’, ’mestariteos’, ’merkkinainen’, ’salaisuus’. Kuvaavia konsepteja ovat ’Kiina oli tietotaitonsa
suhteen Eurooppaa edellä’ ja toimittajan kuvailut ’sanat tuntuivat riittämättömiltä kuvaamaan’ ja ’sydämessä
saakka soi’. Tutkijoiden reaktioita on kuvattu seuraavasti: ’arkeologit viettävät kultakautta’, ’arkeologinen löytö
on lyönyt maailman arkeologit ällikällä’, ’löytö oli täysi yllätys’ ja ’hämmästeli tutkija’. Negatiiviset sanavalinnat ja kuvailut ovat vähemmistössä, ja ne löytyvät kulttuuriperinnön säilymistä ja Kiinan menneisyyden väkivaltaisesti käyttäytyneitä henkilöitä käsittelevistä jutuista. Kiinan ensimmäinen keisari ’yhdisti Kiinan raaoin ottein’ ja valtiomies Caocao ’käytti armottomia keinoja’. Kulttuuriperinnön säilymistä käsittelevien juttujen negatiivisissa sanavalinnoissa ja kuvailuissa toistuu jo esille tulleen Kiina ja kiinalaiset -jaon tavallisten kiinalaisten
elämän synkkyys tai takapajuisuus (luvut 4.3.2.1.; 4.3.2.2.): ’ankeat esikaupungit’, ’pikkuruiset sisäpihat’, ’lähes
maalaismainen tunnelma’, ’revitty maan tasalle’ ’vanhanaikainen ja tehoton joukkoliikenne’ ja ’tuuperruttavan
tiheä asuinympäristö’.
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Jos kiinalaisen arkeologian tavoitteina on selvittää maanviljelyn, sivilisaation ja varhaisen
ihmisen alkuperää (ks. luku 2.2.), ne eivät tule ensimmäisenä esiin suomalaisessa uutisoinnissa, jota keisarillinen kausi dominoi. Maanviljelyn ja sivilisaation alkuperän tutkiminen heijastuu neoliittisissa ja kolmen dynastian aikaisissa ajoituksissa ja tutkimusaiheissa, varhaisen
ihmisen tutkiminen jää selvään vähemmistöön. Sisällöllisesti maanviljelyn kehittymistä Kiinassa ei käsittele yksikään jutuista. Tämä kertonee siitä, että keisarillinen historia on kiehtovaa, joten siitä kannattanee länsimaissa uutisoida, ja myös siitä, että ehkäpä keisarillista tavaraa löytyy paljon. Myöskään Kiinan aikaisen dynastiahistorian ajoitusten tarkentumista tai
vanhenemista (ks. luku 2.2.) ei käsitellä kuin parissa jutussa. Kiinan menneisyys näyttää liittyvän nykyaikaan vain siitä nykyajassa tehtävän menneisyydestä kertovan tutkimuksen tai
katoavan kulttuuriperinnön ja sitä kautta yhteiskunnallisten olosuhteiden kautta.

5.3. Kohteiden tai löytöjen maantieteellinen sijoittuminen
Suurin osa jutuista on paikannettu Kiinaan vähintään maakunnan perusteella. Paikannuksia
on jutuittain 1–3 kappaletta ja yhteensä aineistossa 69 kappaletta. Analyysissä on huomioitu
paikat, jotka on mainittu nimeltä kohteen, paikallistettavissa olevan kylän tai kaupungin tai
provinssin tarkkuudella. Esimerkiksi paikannuksia ”500 kilometriä Pekingistä koilliseen” tai
”Kiinan luoteisosassa” ei ole otettu mukaan.
Kiina on jaettu hallinnollisesti 23 provinssiin, neljään kaupunkihallintoon (Peking, Tianjin,
Shanghai ja Chongqing), viiteen autonomiseen alueeseen (Guanxi, Sisä-Mongolia, Tiibet,
Ningxia ja Xinjiang) ja kahteen erikoishallintoalueeseen (Hongkong ja Macao) (The State
Council of the People’s Republic of China 201464) (ks. Kartta 1 seuraavalla sivulla). Jutut
sijoittuvat 21 provinssiin 26:sta ja voisivat olla siten laaja esitys kiinalaisesta arkeologisesta
toiminnasta. Kun levintä istutetaan kartalle, käy ilmi, että jutuista noin puolet sijoittuu Keltaisenjoen laakson ympärille. Useimmin toistuva paikannus on Shaanxi, missä sijaitsee Kiinan
ensimmäisen keisarin hauta ja hautaa vartioiva terrakotta-armeija (ks. luku 4.2.1.). Shaanxiin
sijoittuvat jutut käsittelevät kuitenkin kaikkia aineiston teemoja, erityisesti Shaanxista on
tehty uusia löytöjä. Toiseksi useimmin toistuu Shaanxin itäinen naapuriprovinssi Henan, ja
jutut painottuvat myös aineiston tavoin uusiin löytöihin. Kokonaan mainitsematta jäävät
Gansu, Guangxi, Fujian, Shanxi ja Jilin, joista toki varmasti on tehty löytöjä ja tutkimusta.
Esimerkiksi Silkkitien yksi reiteistä kulki Gansun solan kautta (ks. esim. Cunliffe 2015).
64

The State Council, The People’s Republic of China. 26.8.2014. Administrative
<http://english.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/27/content_281474983873401.htm>.

68

Division.

Kartta 1. Kiinan maakunnat, suurpiirteinen Kiinan muuri ja uutiskeskittymä.
Kiinalaisen kulttuurin syntypaikkana on perinteisesti Kiinassa pidetty Keltaisenjoen laaksoa,
jossa Shaanxi ja Henan osittain sijaitsevat, ja uutisointi pitää tätä kuvaa yllä. Neoliittinen arkeologia mullistui radiohiiliajoitusten myötä, jotka osoittivat jokilaakson ulkopuoliset kiinalaiset kulttuuripaikat niiden kanssa yhtä vanhoiksi. Kiinassa väitellään edelleen kiinalaisen
kulttuurin syntypaikasta, eivätkä kaikki arkeologit hyväksy näyttöä moninapaisesta kehityksestä tai kulttuurivaihdosta. (Chang 1986; Liu & Chen 2012; ks. luku 2.)
Suomalaisten ei voida olettaa tuntevan Kiinan maantiedettä hyvin, jolloin välittyvä maantieteellinen kuva ei ole vahva. Tätä heijastelee osassa jutuista toistuva paikkatiedon epämääräisyys. Paikannimen toistuessa tarpeeksi usein se kuitenkin jäänee mieleen ja synnyttää paikasta mielikuvia.
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5.4. Tutkimusryhmän kansallisuus ja asiantuntijakommentit
Tutkimusryhmän kansallisuus on mainittu 36 jutussa. Useimmiten mainittu tutkimusryhmä
on täysin kiinalainen, ja useissa jutussa se myös välittyy täysin kiinalaisena, vaikka kansallisuutta ei mainitakaan. Muutamassa jutussa tutkimusryhmä on kiinalais-yhdysvaltalainen.65
Tutkimusryhmiä mainitaan jutuittain 1–2, useimmin yksi. Asiantuntijakommentteja on 31
jutussa. Suurin osa lausunnoista on kiinalaisilta asiantuntijoilta. Toiseksi suurin osa tulee yhdysvaltaisessa yliopistossa tai muussa yhdysvaltalaisessa tutkimuslaitoksessa työskenteleviltä
asiantuntijoilta.66 Asiantuntijalausuntoja on jutuittain 1–2, useimmin yksi.
Kiinalaiset siis näyttävät pääasiassa tekevän ja kommentoivan itse Kiinassa tehtävää tutkimusta, mikä on vastaavana varmaankin tavallinen tilanne myös esimerkiksi eurooppalaisissa
valtioissa. Ulkomaista yhteistyötä näytetään tekevän lähinnä Yhdysvaltojen kanssa.67 Ulkomaalaisten kanssa tutkitaan koko maailman esihistoriaa käsitteleviä aiheita, ja ulkomaalaiset
asiantuntijat kommentoivat sen lisäksi näyttelyitä ja mahdollisesti eurooppalaista alkuperää
olevia kadonneita kulttuureita. Ulkomaalaiset eivät tutki eivätkä kommentoi kiinalaista dynastiahistoriaa tai kolmen dynastian aikaa. Suomalainen asiantuntija puhuu jutuissa vain kerran, vaikka aineistossa on esimerkiksi useita Suomeen sijoittuvia näyttelyitä käsitteleviä juttuja (ks. luku 4.4.1.), mikä herättää ajatuksia Kiinan meihin liittymättömyydestä ja suomalaisten asiantuntijoiden puutteesta.

6. KIINA TEHOKEINONA JA SIVUHUOMAUTUKSENA
Sekundääriaineistossa Kiinaa käytetään retorisena elementtinä. Nämä jutut esittävät menneisyyden Kiinan yhteydessä muuhun maailmaan joko maantieteellisenä sijaintina ja kulttuuripaikkana tai esineiden liikehdinnän kautta. Yhteyksiä on sekä menneisyydessä että nykyajassa. Kulttuuriperintöuutisoinnissa Kiina esiintyy yhdessä muiden vanhojen sivilisaatioiden ja
valtioiden sekä Suomen kanssa. Teemat ovat osittain päällekkäisiä. Aiheiltaan jutut käsittelevät useimmiten toistuvasta lähtien maailmanhistoriaa ja asioiden alkuperää, kansojen ja us-
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Muut tutkimusryhmien kansalaisuudet ovat kiinalais-yhdysvaltalainen ja yksittäismaininnat yhdysvaltalaisesta, kiinalais-japanilaisesta, kiinalais-ruotsalaisesta ja eurooppalaisesta tutkimusryhmästä.
66
Muut asiantuntijat ovat British Museumissa työskentelevä asiantuntija ja yksittäismaininnat tiibetiläisestä,
suomalaisesta ja ”länsimaisesta” asiantuntijasta.
67
Viisi tutkimukseen osallistuvaa juttua, yhdeksän asiantuntijakommenttia. Yhdysvaltalainen yliopisto tai tutkimuslaitos mainitaan aineistossa 11 kertaa.
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kontojen vaiheita, näyttelyitä, maailman- ja kulttuuriperintöä, kaivauksia ja kiinalaisia tai
suomalaisia tutkimassa Kiinaa.

6.1. Kiina alkuperänä ja maantieteellisenä sijaintina
Suurin osa jutuista käsittelee Kiinan ja muun maailman yhteyksiä menneisyydessä. Juttuaiheita ovat maailmanhistoria, asioiden alkuperä ja kansojen ja uskontojen vaiheet. Yksittäisiä
toistuvimpia aiheita ovat viikingit sekä buddhalaisuuden ja kristinuskon vaiheet.
Jutuissa asioiden alkuperäinen sijainti on tai ei ole Kiinassa, jolloin Kiina tai kiinalaiset mainitaan jutussa sivuhuomautuksena.
Viikinkiaika päättyi ehkä ilmaston kylmenemiseen: purjehdus tuli vaikeammaksi, ja turkiseläimetkin kai muuttivat toisille seuduille. Kristinuskolla oli epäilemättä vaikutuksensa sekä
eräällä yksityiskohdalla: kiinalaisten keksimä jalustin levisi kohti Eurooppaa, eivätkä viikingit jalkamiehinä olleet ratsukoiden veroisia taistelijoita. (HS 13.5.1990)
Ensimmäiset amerikkalaiset lähtivät liikkeelle aasialaiselta alueelta, joka nykyään määritetään Pohjois-Kiinaksi. --- ”Lisätiedot hampaistoista osoittavat, että Pohjois-Kiina oli Amerikan kaikkien intiaanien esi-isien alkuperäinen kotimaa” --- ”Kiinalaisten, viikinkien ja Kristoffer Kolumbuksen jälkeen biologit löytävät Amerikan uudelleen” (HS 14.11.1992)
Shakki keksittiin 400-luvulla Kiinassa, Intiassa tai muinaisessa Persiassa. (YLE 28.7.2002)
Kissoja ei ole kesytetty eri aikaan Euroopassa, Etelä-Afrikassa tai Kiinassa. (PS 6.7.2007)
Musta surma iski Kiinaan 1330-luvun alussa ja seilasi sieltä kauppareittejä pitkin Eurooppaan. (YLE 5.7.2015)

Kiinalainen alkuperä tekee kiinalaisesta menneisyydestä pääosin edelleen vaikuttavaa ja vanhaa. Kiina edes hypoteettisena lähtöpaikkana välittää Kiinan sivilisaation merkityksellisyyttä
ja edistyneisyyttä, vaikka esimerkiksi ruton tapauksessa mielikuvat lienevät lähinnä negatiivisia.
Kiina esiintyy paitsi neutraalina maantieteellisenä sijaintina myös etäisyyttä, kaukaisuutta tai
äärimmäisyyttä ilmaisevana piirteenä, jolloin sen lisäksi että jokin asia todellakin on tapahtunut myös Kiinassa tai yltää Kiinaan asti, Kiinan käyttäminen vaikkapa jonkin muun itäaasialaisen valtion sijasta on valikoitu tehokeino.
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Merkittäviä arkeologisia kaivauksia tehdään eri puolilla maailmaa Turkista Kiinaan, mutta
kaivaukset aiheuttavat omat ongelmansa. Löydöt alkavat tuhoutua, kun suojaava maakerros
ei enää peitä niitä. (HS 10.10.1990)
Bolgar sijaitsi Volgan ja Kamajoen mutkassa ja sieltä saattoi jatkaa Donia pitkin vieläkin
kauemmaksi itään Kaspianmerelle ja Gurganiin, josta karavaanitiet johtivat Bagdadiin, Buharaan, Samarkandiin, Taskentiin ja vielä kauemmaksi, Kiinan maahan saakka. (HS 2.8.1992)
Mustanmeren ja Kiinan väliselle alueelle levittäytyneiden skyyttien kulttuurissa hevonen oli
keskeisellä sijalla. (HS 17.4.1994)
Paikalta on kaivettu esiin myös paljon saviruukkuja, jotka ovat peräisin Iranista, Mesopotamiasta, Intiasta ja jopa Kiinasta asti. (HS 12.8.1997)
Rakennusuhri tunnetaan aina Afrikkaa ja Kiinaa myöten. (HS 20.9.1999)
Rooman valtakunnan, Intian, Kiinan ja muinaisen Persian ”tienristeyksessä” sijaitseva Palmyra on Unescon maailmanperintökohde. (PS 26.5.2015)

Kiina näyttäytyy aineistossa kaukaisuuden rajana ja ääriesimerkkinä maailman laidasta, minkä voidaan toistuvuutensa perusteella päätellä olevan osa suomalaista jo olemassa olevaa
Kiina-kuvaa. Kiinan kaukaisuuden lisäksi asioiden yltäminen Kiinaan saakka välittää kuvaa
käsiteltävän asian suuruudesta, laajuudesta tai merkityksellisyydestä, ja välillisesti Kiinankin
merkittävyys vahvistuu.

6.2. Kiina kulttuuripaikkana ja suhteessa muihin vanhoihin sivilisaatioihin
Toiseksi suurin osa sekundääriaineistoa käsittelee Kiinaa suhteessa muihin vanhoihin sivilisaatioihin, kiinalaisia lähteitä muiden kulttuurien menneisyyksien tutkimisessa, maailman- ja
kulttuuriperintöä sekä kiinalaista esineistöä maailmalla. Jutut käsittelevät Kiinaa ja maailmaa
toteavan lisäksi joko verraten tai rinnastaen. Juttujen aiheet ja muoto ovat aineiston monipuolisimat, ja muoto vaihtelee tutkijahaastatteluista, dokumentti- ja kirjasarjaesittelyistä, tutkimustulos- ja kaivausraportoinnista kolumneihin.
Muiden sivilisaatioiden kanssa Kiina tai kiinalaiset asiat esiintyvät verrokkiaineistona.
Lisäksi on keksittyjä kirjoituksia, kuten Korean Hangul, jolla kiinalaispohjoinen, kieleen soveltumaton merkistö lyötiin kerta kaikkiaan romukoppaan --- Joskus kirjoitus on kuvataidetta, kuten vanhassa Kiinassa, jossa runoilija saattoi lyödä seurueen ällikällä kaunokirjoituksensa vuoksi ja jossa muutamaa kauniisti kirjoitettua kirjainta voidaan käyttää sukupolvesta
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toiseen seinätauluina. Erehdyksiä --- kiina on edelleen maailman vanhin käytössä oleva kirjoitusjärjestelmä (oikea vastaus: kreikka). (HS 26.3.1991)
”Tutustuin kreikkalaisiin opiskelijoihin 1970-luvulla Cambridgessa ja olen aina tuntenut heihin sielujen sympatiaa”, Simonsuuri kertoo. ”On huvittavaa, että he aina sanovat olevansa
erikoistapauksia, erityisiä ihmisiä vähän niin kuin suomalaiset, jotka sanovat ettei kukaan
ymmärrä meitä.” ”Kreikkalaisilla siihen onkin perustetta, sillä kreikka on tiettävästi ainoa
kieli kiinan ohella, jolla on 2500–3000 vuoden perspektiivi. (HS 19.10.1995)
Ajallista perspektiiviä Mesoamerikan kulttuurihistoriaan antaa se, että ensimmäisten kyläyhteisöjen ja esiklassisen kulttuurin varhainen luomiskausi ajoittuu muinaisen Egyptin kulttuurin kulta-aikaan. Olmeekkien kulttuuri pyramideineen ja seremoniakeskuksineen ajoittuu
noin vuosiin 1500 eKr – 400 eKr, kun Rooma perustetaan vasta 743 eKr, Gautama Buddha
kuolee n. 483 eKr ja Kiinan muurin ensimmäiset osat rakennetaan vasta noin 200 eKr. Mesoamerikan kulttuurihistoriaa voidaan sekä ajallisesti että sivistyksellisesti tasoltaan rinnastaa
hyvin pitkälle länsimaiden ja kaukoidän kulttuurihistoriaan. (PS 7.9.1997)
Uusi kirjasarja ikiaikaisista kulttuureista. Perintö: Ensimmäinen osa tutustuttaa Roomaan --Sarja paneutuu ihmiskunnan kiehtovaan menneisyyteen loisteliaiden värikuvien, faktojen ja
aikalaisten arkea havainnollistavien kertomusten kautta. Muut, myöhemmin julkaistavat osat
perehtyvät Kiinaan, Kreikkaan, Peruun ja Egyptiin. (PS 21.1.2008)

Kun Kiina yhdistetään muihin tunnettuihin vanhoihin kulttuureihin, se välittyy niiden kanssa
yhtä merkittävänä ja vanhana. Kiinaa käytetään muiden vanhojen sivilisaatioiden tapaan mittapuuna, ja kun Kiinankin menneisyydestä käytetään tunnistettavaa osaa, joka ei ole yhtä
vanha kuin käsiteltävä asia, käsiteltävä asia välittyy hyvin vanhana. Jutuissa Kiina rinnastetaan muiden vanhojen sivilisaatioiden lisäksi taas Egyptiin (ks. luvut 4.4.1. ja 2.2.).
Kiinan muurin kautta vertailua tehdään myös nykyajassa.
Maailman isoin kaatopaikka vetelee viimeisiään --- Huhutaan, että Fresh Kills olisi Kiinan
muurin lisäksi toinen ihmisen aikaansaannos, joka näkyy avaruudesta paljaalla silmällä. (HS
5.3.1997)
Kain Tapperin Turun Vanhan Suurtorin miljööseen suunnittelema ympäristöteos sai museoväen varpailleen. ”Ei mikään Kiinan muuri” (HS 20.2.1997)

Kiinan muuri (ks. luku 4.2.2.) näyttäytyy siten tunnistettavan suurena asiana Kiinan ja koko
maailman menneisyydestä, jolla on yleisesti hyväksytty merkitys. Sen toistaminen suurentaa
sekä muurin että kiinalaisen menneisyyden suuruutta. Vaikka aineistossa esimerkiksi Egyptin
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pyramidit ovat yksi toistuva muurin vertailu- ja rinnastuskohde, olisi hankalaa kuvitella yllä
olevan lainauksen kuuluvan: ”Ei mikään Kheopsin pyramidi”. Sen lisäksi, että Kiinan muuri
on Unescon maailmanperintölistalla, se näyttäytyy otettuna koko maailman yhteiseksi perinnöksi ja käyttötavaraksi Suomessa saakka (ks. luvut 4.4.1. ja 6.3.).
Kiinalaiset lähteet ovat mukana muun maailman tapahtumien uutisoinnissa ja tutkimuksessa.
Kiinassa on kirjattu ennätysmäisiä kuivuus- ja nälänhätäjaksoja vuosina 536–538. Kiinalaisten lähteiden mukaan paikka paikoin 70–80 prosenttia väestöstä kuoli nälkään. --- Suurilla
ilmastonmuutoksilla ja laajamittaisella nälänhädällä näyttää tutkijain mukaan olleen suuria
sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia ainakin Euroopassa, Lähi-Idässä ja Kiinassa. (HS
30.7.1994)
Kamdodzhan temppelialuetta kunnostetaan vuosien laiminlyönnin jälkeen --- Angkoriin
1300-luvulla tutustuneen kiinalaisen Tshou Ta-Kuanin raportit lienevät kattavimpia kuvauksia kaupungin elämästä. (HS 22.2.1996)
Afganistanin entinen arkeologian ja konservointiviraston johtaja Zemaryalai Tarzi kertoi perjantaina uutistoimisto AFP:lle, että hän oli paikantanut patsaan sijainnin 25 vuotta sitten. Hän
käytti apunaan 600-luvun kiinalaisten tutkimusmatkailijoiden kirjoituksia. (HS 9.3.2002)

Kiinassa on siis kirjotettu jo yli tuhat vuotta sitten (ks. luku 4.2.3.) ja kun kiinalaiset lähteet
mainitaan jutuissa neutraalisti, se näyttää olevan aivan selvää. Kiina näyttäytyy itsestään selvän vanhana ja olleen itsestään selvästi yhteyksissä muualle maailmaan. Tutkimuksen apuna
olevat historialliset kirjoitukset eivät saa oksakseen samanlaista suitsutusta kuin löydöt (ks.
alaviite s. 66).
Kiina ja muu maailma esiintyvät yhdessä myös maailman- ja kulttuuriperinnön yhteydessä.
Kuten ylempänä, Kiinan muuria käytetään retoriikan lisäksi tunnettuna esimerkkinä Kiinan ja
maailman muinaisuudesta. Kiinan menneisyys yhdistetään ensimmäistä kertaa suomalaiseen
menneisyyteen (ks. seuraava luku).
Hallitus esittää Suomenlinnaa suojelukohteeksi Unescon maailmanperintöluetteloon. Hallitus
päätti torstaina tarjota maailmanperintöluetteloon myös Vanhaa Raumaa ja Petäjäveden vanhaa kirkkoa. --- Maailmanperintöluettelossa on nykyisin 315 kulttuuri- ja luonnonperinnön
suojelukohdetta. Mukana ovat esimerkiksi Egyptin pyramidit, Suuri Kanjoni Yhdysvalloista,
Intian Taj Mahal, Lontoon Westminster Abbey ja Kiinan muuri. (HS 14.9.1990)
Oletko kuullut Kiinan muurista, mutta tiedätkö Sammallahden hautaröykkiöt? --- Lukemattomat suomalaiset ovat tutustuneet Egyptin pyramideihin, Kiinan muuriin ja Versaillesin pa-

74

latsiin. Mutta kuinka moni on käynyt Sammallahdenmäen pronssikautisella hautaröykkiöalueella, Petäjäveden vanhassa kirkossa, Suomenlinnassa, Vanhassa Raumassa tai Verlan puuhiomossa ja pahvitehtaassa? Kaikki edellä mainitut ja sadat muut kohteet ovat samassa Unescon maailmanperintöluettelossa. (PS 21.1.2001)
YK:n tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on ottanut kokouksessaan Kiinassa 34 uutta kohdetta
maailmanperintölistalle. Ne vaihtelevat Ruotsin Varbergin 80-vuotiaasta sähkötys- ja radioasemasta Kiinassa ja Pohjois-Koreassa sijaitsevaan Koguryon kuningaskuntaan yli 2 000
vuoden takaa. (Yle 8.7.2004)

Unescon maailmanperintölista tasa-arvoistaa menneisyyttä sekä ajallisesti että paikallisesti.
Listalle päässeet kohteet näyttäytyvät tasaisen arvokkaina ja herättävät ajatuksia ylipäänsä
menneisyyden materiaalisten jälkien arvottamisesta. Joten kun Suomi rinnastetaan jutuissa
muiden kohteiden lisäksi kiinalaisiin kohteisiin, suomalainen kohde näyttäytyy niiden kanssa
tasa-arvoisena ja yhtä arvokkaana. Kun valitaan esittää vertaus kiinalaiseen kohteeseen, esitetään samalla arvottava näkemys valitusta kiinalaisesta kohteesta. Koska suomalaisen kohteen
oletettavasti halutaan näyttäytyvän arvokkaana, siihen rinnastettavan kiinalaisenkin täytyy
olla. Tilanne on sama muidenkin esille nostettujen kohteiden kohdalla. Valintoihin lienee
vaikuttanut verrokkikohteiden yleinen tunnettuus ja niitä kohtaan tunnettu ihastus ja arvostus,
jolloin kiinalainen menneisyys näyttäytyy tätäkin kautta arvokkaana.
Maailman- ja kulttuuriperinnön uutisoinnissa nousee esiin pääaineistossakin suosittu aihe
kulttuuriperinnön säilyminen (ks. luku 4.3.), jonka yhteydessä Kiina mainitaan sivuhuomautuksena ja kiinalainen menneisyys on edelleen arvokasta.
Peru vaatii inkaesineitä Yalen yliopistolta --- Ryöstökaivaukset ja museovarkaat tuovat pimeille markkinoille vuosittain satojatuhansia esineitä, jotka päätyvät museoihin ja yhä
enemmän myös yksityisille keräilijöille. Anastusten todistaminen on oikeudessa vaikeaa.
[Esimerkiksi] Kiinan ja Kaakkois-Aasian arkeologisten kohteiden ryöstely on tuottoisaa. (HS
3.12.2005 [selitys lisätty])
Pariisissa alkoi eilen Yves Saint Laurentin mittavan taidekokoelman kolmipäiväinen huutokauppa. Edesmenneen muoti-ikonin ja tämän elämänkumppanin Pierre Bergen keräämien
aarteiden odotetaan tuottavan jopa 300 miljoonaa euroa. --- Kaupan ovat myös kaksi kiinalaista pronssipatsasta, joiden myynti on vihastuttanut Kiinan. (HS 24.2.2009)

Arvokkuutta heijastavat myös sivumaininnat kiinalaisista esineistä maailmalla.
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Musée Guimet korostaa kulttuurien välisiä yhteyksiä näyttelyn lisäksi museon uusitussa arkkitehtuurissa --- Museon häikäisevät Tiibet-kokoelmat sulautuvat yhdessä näyttelyhuoneessa
kiinalaiseen buddhalaiseen maalaustaiteeseen paljastaen perinteiden sukulaisuuksia. (HS
5.7.2001)
Palmyran haudoista on löytynyt rikkaita aarteita sekä sellaisia, joiden arvoa ei voi edes rahalla mitata. Hautojen muumioiden yllä on ollut kiinalaista silkkiä. (Yle 21.5.2015)

Kiinalaiset esineet ovat levinneet laajalle, niitä on viety ja haettu Kiinasta pois sekä menneisyydessä että nykyisyydessä. Kiinalaiset tuotteet ovat ja ovat olleet haluttuja ympäri maailman, ja on kiinnostavaa, että vaikka niitä haetaan edelleen, nykyään kiinalaiset esineet luovat
hyvin erilaisia mielleyhtymiä kuin arvokkuus. Mutta vanha Kiina on edelleen, tänäkin päivänä arvokasta ja ihailtavaa (vrt. orientalistinen suhtautuminen itäisen maailman menneisyyteen
ja nykyisyyteen, Johdanto).

6.3. Kiina-kuvasta Suomi-kuvaan
Tutkimus käsittelee tietenkin kokonaisuudessaan Kiinan ja Suomen yhteyttä, mutta sekundääriaineistossa Suomi ja Kiina esiintyvät yhdessä 16 jutussa näyttelyjen (pääaineistossa ks. luku
4.4.1.), maailmanperinnön (ks. luku 6.2.), vierailujen ja arkeologisten kaivausten kautta.
Näyttelyesittelyissä ja -taustoituksissa Kiina ja kiinalaiset tavarat esiintyvät sivumainintoina
tai taustatietoina. Suurin osa jutuista käsittelee Suomen suoria tai epäsuoria yhteyksiä Kiinaan
menneisyydessä ja nykyisyydessä. Kiina rinnastetaan taas Egyptiin (ks. luvut 4.4.1, 6.2. ja
2.2). Juttujen Kiina-kytkös vaihtelee. Osassa jutuista suomalaiset ovat käyneet Kiinassa ja
kiinalaiset esineet ovat saapuneet Suomeen. Pääaineistosta poiketen sekundääriaineistossa
vilisee myös suomalaisia asiantuntijoita.
Kansojen museo Helsinkiin --- Etnografisia kokoelmia ovat kartuttaneet varhaiset suomalaiset tutkimusmatkailijat, merenkävijät, suomen kielen ja suvun tutkijat sekä lähetystyöntekijät.
Maineikkaimpia ovat kenraali Etholénin kokoelma Alaskasta viime vuosisadan alkupuolelta,
marsalkka Mannerheimin 1906–08 Keski-Aasian ratsastusretkellä keräämä aineisto sekä G.J.
Ramstedtin ja Sakari Pälsin 1909 Mongoliasta tuomat kiinalaisessa luostarissa maalatut ikonit. (HS 20.3.1992)
Kylässä keskiajalla -näyttely jatkaa Annantalon kulttuurihistoriaan liittyvää sarjaa. Kiinan,
Egyptin ja Japanin jälkeen etsitään nyt suomalaisten juuria ja oman kulttuurin lähtökohtia.
(HS 3.1.1995)
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Kierikki on Suomen uusin ja kiintoisin arkeologinen löytö Yli-Iissä. Kierikissä on ollut asutusta jo yli 5000 vuotta sitten, kivikaudella. Kaivauksia ovat tehneet sekä Oulun yliopisto että
Museovirasto. Kierikissä on pidetty kolmena keväänä kansainvälinen arkeologileiri, johon on
osallistunut opiskelijoita mm. Yhdysvalloista ja Kiinasta. (PS 2.4.1997)
Tauno Kohosen kuvat kiertävät maailmaa --- Kohonen palasi juuri Pekingistä, 10 miljoonan
asukkaan suurkaupungista ja vuosituhansia vanhan kulttuurin keskeltä, jossa hän näyttelyn
ohessa myös luennoi valokuvauksesta Tsinghuan yliopistossa. --- - Tällainen luontonäyttely
toimii hyvin nimenomaan joissakin vieraammissa kulttuuriperinteissä (PS 10.3.2001)
Torniossa tehtyjen kaivausten edetessä on varmistunut tieto, että Tornio on ollut kansainvälinen kohtauspaikka. Se on myös tänä päivänä sitä tutkimuksellisesti. --- - Torniota on pidetty
maailman laitana. Näiden tutkimusten myötä on selvinnyt, että täällä on käyty kauppaa ja tavarat vaihtoivat omistajaa. Täällä 1600–1700-luvuilla asuneet ihmiset ovat käyttäneet kiinalaista posliinia. Kaakeliuuni on koristeltu ornamentein. Tämä on ollut erilaisten kulttuurien
kohtaamispaikka, filosofian tohtori Symonds innostuu. (PS 20.6.2008)
Ajoituslaboratorio laatii reseptiä raudan iän määrittämiseksi --- Jos kiinalaiset rahat osoittautuvat yhtä vanhoiksi kuin väittävät olevansa, tekniikka on suomalaisilla hallussa. Ellei tulos
täsmää, vika on joko tutkimuksessa tai kolikoissa. Jos ne paljastuvat väärennöksiksi, vahinko
ei ole suuri. Arkeologi Risto Karasmaa tilasi lantit netistä viiden euron kappalehintaan. (HS
16.6.2009)

Suomen ja Kiinan yhdistäminen rakentaa enemmän Suomi- kuin Kiina-kuvaa (ks. myös luku
6.2.). Jutuissa Kiina näyttäytyy Suomeen liittyvänä ja muihin juttuihin verrattuna meitä läheisempänä. Tätä kautta Suomi näyttää tärkeämmältä ja selkeältä osalta maailmaa. Menneisyytensä suhteen Kiina näyttäytyy edelleen merkittävänä, koska sitä vasten halutaan omaa suhteuttaa.

7. POHDINTA
Vanha, suuri, rahallisesti ja tutkimuksellisesti arvokas, mutta myös välinpitämätön, kylmä,
vaikutusvaltainen, säälimätön, ja toisaalta voimaton. Siellä on rahaa ja valtaa, köyhyyttä ja
kipeyttä, mutta vähän mitään siltä väliltä. Dawsonin (1967a) havainnoimat ääripäät eivät ole
hävinneet Kiina-representaatiosta, eikä siihen lännessä suhtautumisesta. Kiina nähdään hienona mutta arveluttavana, ihmeellisenä mutta ärsyttävänä, vanhana mutta uutena. Edelleen
perinteisen orientalistisen tavan mukaisesti (Said 1991 [1978]; Johdanto) Kiinan menneisyys
näyttää hienolta täällä saakka, mutta nykyisyys tutkimuksen ulkopuolella ei niinkään. Kiinan
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huonommuus näkyy kiinalaisten ajoitusten epäilynä ja valtiona toimivan Kiinan päätöksinä
hoitaa asiansa länsimaisista ideaaleista poikkeavalla tavalla. Toisaalta Kiinaan koitetaan suhtautua samoilla standardeilla, mikä voidaan nähdä näkökulmasta riippuen tasa-arvoisena tai
kulttuuri-imperialistisena toimintana.
Kiinan valtion voimakkuutta käsittelevä diskurssi peilaa toiveita – johdannossa mainitsemieni
ominaisuuksien pohjalta rakennetusta tai ainakin niitä kunnioittavasta – ideaalista länsimaistyyppisestä johtajuudesta. Se heijastaa myös ärtymystä valtiona toimivan Kiinan suvereniteetista. Kiina tekee alueellaan, mitä haluaa, eikä sille tunnu kukaan voivan mitään. Tämän ja
esimerkiksi Saidin (1991 [1978]) ja Reunasen ja Heikkisen (2014) tutkimusten jälkeen vaikuttaa siltä, että eurooppalaisia harmittaa muutos valtasuhteissa, sillä voivatko eurooppalaiset
valtiot sanoa samaa? Harmitukseen saattaa sisältyä pilkahdus pelkoa, jota suomalaisten strategiadiskurssien orientalistinen retoriikka (Kivijärvi 2013; ks. luku 1.2.) vaikuttaa heijastavan. Luulen teemojen näkyvän vielä selkeämmin muussa kriittisyyteen taipuvassa Kiinauutisoinnissa.
Kun kiinalaiset ovat joko köyhiä yksinkertaisia maalaisia, toiveikkaita tai toivottomia tutkijoita tai ammattivarkaita, he eivät näytä muodostavan valtiotaan, eikä Kiinan valtio näytä
koostuvan heistä. Journalismissa esitetään usein asioita ihmisten kautta (ks. esim. Holtorf
2007; Johdanto), jolloin lukijan on helpompi samaistua ja ymmärtää, tai päätyä ajattelemaan
toivotulla tavalla. Kiinaa hallitsevaa KKP:tä ei arvostella jutuissa suoraan, mikä vaikuttaa
siltä, että erilainen valtiomuoto synnyttää suoran kritiikin sijaan epäsuoraa levottomuutta.
Kiina ei näyttäydy enää ainakaan tämän aihepiirin kautta katsottuna kommunistisena (vrt.
Dawson 1967c), ja vaikuttaakin siltä, ettei poliittisella suuntautumisella ole kulttuuriperinnön
hoidon suhteen lännelle merkitystä.
Monitulkintaisia termejä modernismi ja postmodernismi käytetään kuvailemaan eurooppalaisen ajattelun ja kulttuurin, tai korkeakulttuurin, kehittymistä viime vuosisatoina. Pohjimmiltaan modernismi halusi luoda uutta ja ravistella vanhaa ja nostaa korkeimmalle järjen ja sen
kautta saavutettavan totuuden, postmodernismi kritisoida sen suoraviivaisuutta ja taipumattomuutta ja korostaa suhteellisuutta. (ks. esim. Wenzel 2007; Vilavinal John 2011) Nykyään
keskustellaan siitä, mitä tulee postmodernismin jälkeen. Vuonna 2001 arkkitehti Léon Krier
kuvaili eurooppalaista nykykulttuuria taas modernistiseksi ja teoriaan ja teollisuuden ihannointiin painottuvaksi. Hän katsoi, ettei eurooppalainen kulttuuri ota huomioon ihmisille tyy-
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pillisiä ja luonnollisia taipumuksia, ja piti sitä epäinhimillisenä ja syyllisenä eurooppalaiseen
massatyöttömyyteen ja mihinkään kuulumattomuuden tunnelmiin.
Kun Euroopan suhtautuminen itään peilaa historiallisesti eurooppalaista kulttuuria (Said 1991
[1978]; Johdanto), mitä 2000-luvun taitteen eurooppalaisuudesta voidaan sanoa? Kulttuuriperinnön säilymistä käsittelevässä diskurssissa Eurooppa näyttäytyy vakavana ja idealistisena,
kärsimystä kavahtavana ihanneyhteiskuntana, jolla on korkeat standardit kaiken suhteen. Eurooppa ei tietenkään ole tällainen. Mutta ehkäpä tämä on sitä, mitä Eurooppa haluaisi olla tai
millaisena eurooppalaiset mielellään itsensä näkisivät, jolloin Kiina-uutisoinnista välittyvä
Eurooppa-kuva ei kertoisi enää siitä, millainen Eurooppa on, vaan millainen se haluaisi olla.
Olen käyttänyt sanaa ideaali useita kertoja, jonka sisarsanalla idealismi summaan aineistossa
näkyvän eurooppalaisen nykyajattelun, jota suhtautuminen Kiinaan sen menneisyyden ihailun
lisäksi peilaa.
On hyvä miettiä, miksi kaikkien täytyy olla samanlaisia. Tapa ei ole meille uusi tai tuntematon tai vain tähän aiheeseen liittyvä. Jos jätämme pohdinnoista jo useissa teoksissa selvitetyn
eurooppalaisen ylemmyydentunnon, valkoisen miehen taakan ja menneisyyden hyvittelyyn
pyrkimisen, jäljelle jää nähdäkseni useiden eri tunteiden takana vaikuttava ajattelun puute.
Mikäli ihminen on kykeneväinen ja halukas ajattelemaan, kaikkea on mahdollista yrittää tarkastella toisen henkilön näkökulmasta. Toisen valtion näkökulmasta katsominen on ehkä jopa
helpompaa – silloin tarvitsee opetella vain valtioiden käytöstä. Valtiot käyttäytyvät ihmistä
ennustettavammin, hitaammin ja etäisemmin, jolloin voidaan pysyä turvallisella yleisellä
tasolla, kaukana omista kipupisteistä. Mutta meillä on tapana olla maailmaa itsemme kautta
katsovaa kansaa, myös silloin kun ajattelemme tekevämme hyvää.
Euroopassa näytetään arvostavan myös säilyttämistä ja muuttumattomuutta, tiedettä, humaaniutta ja ihmisen yhteyttä paikalliseen menneisyyteensä, mutta välillä ristiriitaisesti toistensa kustannuksella. Länsimainen menneisyyskäsitys ja siihen liittyvät arvot ja tunteet vaikuttavat joutuvan aineistossa koetukselle. Kun Kiina ei näytä hoitavan asioitaan kuten siltä
voisi jostain syystä odottaa, kiinalaisen kulttuuriperinnön väärällä tavalla hoitaminen tai sen
koettu menetys tuntuu tuskaiselta Suomessa saakka. Esimerkiksi Kolmen rotkon padon uutisoinnissa veden alle jääneistä kohteista olisi voitu uutisoida myös eri tavalla. Esille olisi voitu
nostaa tehtyjä pelastus- ja tutkimustöitä tai painottaa enemmän padon positiivisia vaikutuksia.
Kirjoittaminen on aina valinta. Käsitys menneisyydestä ja kulttuuriperinnöstä on Euraasian
itäisen ja läntisen äären välillä erilainen, mutta ei niin erilainen kuin miltä se saattaa vaikut79

taa. Molemmilla kulttuurialueilla merkittäväksi koetun paikan säilyttämistä on pidetty tärkeänä, vain ajatus säilyttämisen kohteesta ja säilytystavasta on erilainen.
Byrnen (1991) havaintojen mukaisesti Kiinalta vaikutetaan odotettavan samoilla standardeilla
samoista lähtökohdista suoritettua kulttuuriperinnönhoitoa kuin ideaalitilanteen voisi kuvitella olevan lännessä. Kiinalta siis odotetaan samanlaista toimintaa kuin toisella puolen maailmaa kasvanut kulttuuri harjoittaa ottamatta huomioon Kiinan tai kiinalaista kulttuuria, valtion
ulkopuolisia kulttuurin ulottuvuuksia ja sitä, kuinka monia historiallisesti vakiintuneita ja
keskenään ristiriitaisia näkökulmia yli miljardi ihmistä ja virallisesti yli 50 vähemmistökansallisuutta sisältävä maa voi sisällään pitää. Eurooppa myy universaaliutta. Ja se on meidän
universaaliuttamme. Toisten ihmisryhmien toimiin ja ajatuksiin vaikuttaminen, sen tavoittelu,
alistaminen ja alistuminen, erottautuminen ja yhteen sulaminen ei liene ihmislajille poikkeavaa, vain viimeaikaista tai pelkästään länsimaille ominaista käytöstä. Emme kuitenkaan arvioi
yleensä maailmaa biologisin tai historiallisin normein, vaan jonkinlaisen prosessin tai linssin
kautta, jota suuret ajatukset puhuttelevat ja joka pitää sisällään meissä olevia biologiaan, ihmisyyteen, kulttuuriin ja kaikkeen kokemaamme liittyviä piirteitä.
Menneisyyden tiedetään olevan yleisesti kiinnostava aihe. Juttujen sisältövalinnat vaikuttavat
kulttuuriperintöteeman ulkopuolella eksotiikan, erikoisuuksien ja äärimmäisyyksien tavoittelulta. Kiina-mielikuvia rakennetaan epäilemättä perinteisen median ulkopuolella monissa
muissakin paikoissa: internetissä, populaarikulttuurissa. Kun uutisointitahti on ollut hiljainen,
aineistoni ei todennäköisesti ole toiminut itsessään mielikuvia luovana, vaan enemmän yleisiä
käsityksiä välittävänä ja vahvistavana vaikuttajana. Kiinalaisen menneisyyden paikka vaikuttaa Suomessa olevan harvakseltaan ihastelluksi tuleminen tai kulttuuriperintömittarina toimiminen, mikä kertoo siitä, että sen katsotaan olevan kiinteästi arvokas, positiivinen ja viehättävä asia.
Valitsemani diskurssianalyyttinen näkökulma on yhteiskunnallinen. Myöhemmin sen piirissä
on pidetty oleellisena tutkimuksessa tuotetun diskurssin merkityksen ja mahdollisten vaikutusten yhteiskunnallista arviointia. Opinnäytetyön vaikutukset ja merkitykset ovat pienet.
Laajemman yleisön voi tavoittaa kirjoittamalla aiheesta artikkelin tai artikkeleita, jolloin tutkimuksen merkityksen tai vaikutuksen voidaan ajatella olevan suurempi, mutta lähinnä akateeminen. Tutkimuksesta voi myös tehdä popularisoidun tekstin, jonka voisi kuvitella herättävän pientä keskustelua ainakin aineiston tuottajissa. Tutkielman ja sen luoman diskurssin
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suurin vaikutus on kuitenkin varmasti kohdistunut kirjoittajaan, joka toivoo tutkimuksen olevan tekijänsä näköinen.

8. PÄÄTÄNTÖ
Selvitin tutkimuksessa yleiskuvaa Suomessa julkaistun Kiinan arkeologiaa ja kulttuuriperintöä käsittelevän uutisdiskurssin synnystä, kehityksestä sekä diskurssin luomasta Kiinakuvasta. Kiina-diskurssi syntyy kiinalaisissa olosuhteissa ja asenneympäristöissä, joita luonnehtivat nationalismi ja perinteiden kunnioitus. Arkeologiaan ja kulttuuriperintöön liittyvät
kiinalaiset olosuhteet elävät murroskautta ja etsivät paikkaansa kiinalaisten perinteiden ja
modernien länsimaisten standardien keskellä. Kiinalaista arkeologiaa ja kulttuuriperintöä
käsittelevä uutisointi syntyy usein paikallismedian ja fiksereiden välityksellä Kiinassa, ja
jutut välitetään Suomeen länsimaisten journalististen ideaalien ja arvojen kautta. Uutisointi
on suurimmaksi osaksi Suomeen tai suomalaisten asiantuntijoiden kautta paikallistamatonta.
Kiina-kuva syntyy ja se luodaan länsimaisten ja suomalaisten historiallisten itä- ja Kiinakäsitysten, asenteiden ja suhtautumistapojen pohjalta. Kiina-kuva ei muuttunut tutkimuksen
käsittämällä aikavälillä. Se on kiinalaista menneisyyttä käsitellessä positiivinen ja ihaileva ja
nykyisyyttä käsitellessä neutraali tai kriittinen. Kiinasta muodostuu kolme kuvaa: erityisesti
suhteessa muuhun maailmaan vanha, suuri ja yltäkylläinen kiinalainen historia, joka on tutkimuksellisesti arvokas koko maailman kannalta, kylmä, rikas ja useimmiten voimakas kiinalainen valtio sekä tavallinen kiinalainen, joka on joko kulttuuriperintöään pelastava tutkija,
häikäilemätön ryöstäjä tai köyhä, tietämätön maanviljelijä. Vastakkain asettuvat kylmä valtio
ja sen yksinkertainen kiinalainen asukas sekä kiinalainen tutkija ja ammattilaisvaras. Euroopassa Kiinan menneisyyttä ihaillaan ja siihen halutaan tulla yhdistetyksi, mutta valtiona se
ärsyttää, koska se ei toimi kuten siltä odotetaan.
Mediatutkimuksen näkökulmasta voisi olla hedelmällistä tutkia yksittäisten juttujen tarkkaa
kehittymistä ja muotoutumista matkalla Kiinasta Suomeen. Kuvatutkimuksen ja orientalismin
kautta ajateltuna olisi kiinnostavaa selvittää, millaista kuvaa länsimaisesta tai eurooppalaisesta kulttuurista välittyy Kiinaan. Ihmiselämän käsittelyn näkökulmakysymykset, kuten sen
toistuvuus ja samanlaisuus suhteessa sen erilaisuuteen ja usein vaalimaamme erityisyyteen,
viehättävät minua. Sekä edelleen Kiinan muinaisuuden sija varastoissa, vitriineissä, maailmanmarkkinoilla ja mielikuvituksissamme.
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